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Consell de les dones Districtes de Sant Martí.  

 Resum dels Consell de dones al Districte any 2016  

 

Data  Lloc / Nº 
Assistents 

Ordre del Dia  Resum d’acords: 

12 de gener 
2016 

Sala de Plens 
 
20 Persones 

 

 Benvinguda: La presidenta del consell de les Dones del 
districte de St. Martí, Carlota Falgueras, dóna la 
benvinguda a  totes i tots els assistents. 

 La secretària del Consell posa en coneixement del mateix 
que deixa de ser la tècnica referent de l’àmbit Dona del 
Districte de St. Martí per motius de salut. I, que es posarà 
en el coneixement del Consell la nova persona referent 
que prengui el relleu en aquest encàrrec.   

 La tècnica responsable de PIAD’s del Departament de 
Feminismes  i LGTBI sol·licita el canvi d’ordre relatiu a la 
presentació de la Memòria del PIAD -degut a  compromís 
professional posterior a la seva exposició de la tècnica que 
fa la presentació. 

 També es planteja la possibilitat d’avançar al punt 3 la 
pluja d’idees de cara a la preparació de  l’Acte del 8M. Les 
quals coses s’accepten.  

 

 
1.- Memòria del PIAD per part de la Bàrbara Roig.  
Es valora l’acte del 25 de novembre. Es va veure 
la sala plena però hi havia poca assistència de les 
entitats del barri . Es un acte important i cal 
continuar però s’hauria de fer més força ales 
escoles . Es valora la necessitat de connectar los 
amb els tallers de paranys de l’amor  
2.-Es fa un pluja d’idees sobre actuacions al Pam-
Pad dones . La Silvia Luque de la Fundació Ferrer i 
Guardia es qui  ho dinamitza.  

1 de març 
19/02 

CC Sant 
Martí 

 

 Informació de la proposta de la Comissió preparatòria  de 

 
1.-Preparació dels actes del vuit de març .  

http://www.bcn.cat/santmarti


             Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
                                                                                                             Andrade, 9 
                                                                                                             T/ 932915696 
                                                                                                             Districte de Sant Martí 
                                                                                                             www.bcn.cat/santmarti 

 

 

10 Persones 
 

l'acte de Districte per a commemorar el "Vuit de març dia 
de les dones " 

 Elaboració i consens del Manifest del Districte de Sant 
Martí referent a la celebració i commemoració de la data 
del "Vuit de Març dia de les dones". 

 Continuació del treball d'aportacions al PAD del Consell de 
les dones del Districte de Sant Martí. 

 Torn de paraules 
 
 

 
2.-Comuniquem dels actes o de la jornada 
conjunta  
3.-Es crea una comissió per elaborar el manifest 
del vuit de març. 

12 d’abril  
06/04/2016 

Sala Plens 
Dte 
16 persones 

 Avaluació del vuit de març. Com ha anat ? Com han 
funcionat els actes que heu organitzat ? . 

 

 Valorar l'acte conjunt del Consell, activitat del dia 11 de 
març. 

 

 PAM-PAD . Informació de les propostes elevades des del 
Consell de Sant Martí. 

 Preparar els actes de celebració del 25 de novembre , 
Jornada d'eradicació  de la violència envers les Dones. 
Premi Còmic de Sant Martí. 

 Representants de Sant Martí al Consell de Dones de Ciutat. 
 
 

1.-És fa una valoració els diferents actes de les 
entitats que assisteixen .En general el nivell de 
satisfacció es acceptable.  
2.-Respecte a l’acte central de Dte . La primera 
part malgrat van faltar entitats es veu positiu. 
 3.-Respecte al teatre  la sala estava plena i plena 
de públic jove però ignoraven que es tractava 
d’un acte del Dia de al Dona  a Sant Martí, cal 
treballar per que quedi vinculat en properes 
edicions. 
4.-Respecte als actes  del 25 de novembre i el 
premi còmic , acordem que dues entitats 
formaran part de la taula de preparació . Ambar 
Prim i MDLP. 
 

6 de juny  
02/06/2016 

Sala de plens 
18 persones 

 

 A partir  de propostes engegades per les Conselleres de 
Dones del Districte de Sant Martí, es planteja fer propostes 

 
1.-Després d’un llarg espai de debat .  
S’arriba ala necessitats de fer un treball de revisió 
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de canvi en la dinàmica del Consell de dones del Districte 
de Sant Martí. 

 L'objectiu es conèixer millor la feina que totes les entitats 
de dones realitzen. 

 Es proposa generar un nou espai debat/trobada amb 
perspectiva de gènere on debatre les diferents situacions 
de les dones del nostre districte. 

 

de les normes del  Consell i redefinir el sentit del 
Consell . Ja que s’està d’acord que no és nomes 
en el sentit d’una corretja de transmissió sinó que 
es una entitat pròpia amb perspectiva de gènere. 
2.-La qüestió més fonamental es les formes de 
participació , per això  no podem  donar les coses 
mastegades . 
3.-S’enviarà una còpia de les normes. 
Altres propostes seria organitzar activitats com 
un cine Fòrum.  
4.-Valeria  Aznar proposa que els grups de joves 
els podem organitzar. 
Es proposa que la Soraya, i l’ Andrea i la Valeria 
formin un grup de treball. 
 

20 de setembre 
Convocada 
14/09/2016 

Sala 
Plens/sala  
de juntes 
23 persoens 

 Inici de curs.  

 Preparació dels actes del 25 de novembre. Dia 
Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les 
dones. 

 Proposta de ratificació per anomenar la Plaça d'Ana 
Figuera 

 

1.-Crear un grup de treball entre tres i deu 
persones i obrir-ho a altres membres del Consell 
que hi vulguin participar. Que no perdi la 
memòria del que s’ha fet . 
Persones voluntàries per formar part d’aquest 
grup: Raquel Leon, Soraya Soler i l’Anna López. 
S’acorda que la feina tècnica l’assumirà la Tècnica 
de Gènere. 
2.-Acordem: crear una comissió de treball 
formada per: Marta Fleta, la Carme de l’Escola 
d’adults, la Valeria Aznar, l’Adama i la Dora 
d’Ambar Prim. Es decideix que podrem fer arribar 
les diferents actuacions a la comissió, igualment 
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aquest grup de treball es compromet a fer difusió 
de les propostes que faci. 
 
3.-S’acorda i es ratifica per  unanimitat la 
proposta de anomenar Plaça d’Ana Figuera i 
Ortega, activista cultural i fundadora de la Tela de 
Penélope.  
 
 

15 de 
novembre 
04/11/2016 

Sala plens 
19 persones 

 

 Ordre del Dia: 
 

 Agenda d'activitats  per a commemorar el 25 de 
novembre, jornada d'eradicació de la violència masclista. 
Premi Còmic Jove, acte de lliurament, 29 de novembre.  

 

 Informar de les taules de Territorialitat del dia 18 
d'octubre i Transversalitat. 

 

 Precs i preguntes. 
 
  
 
 
 
 
 

1.-S’informa dels actes  de celebració del 25 d e 
novembre de diferents entitats i serveis  
2.-S’acorda que al Plenari del Consell de ciutat 
serà la Julia de “mon comunicació “ i la Dora 
d’Àmbar   Prim. 
3.-S’informa de la taula de territorialitat de ciutat 
hi van acudir la Soraya i la Raquel.  
Donat  que les normes del Consell sembla que a 
nivell de ciutat estan en procés també de revisió , 
acordem que farem una taula de treball per una 
pluja d’idees i veure possibles línies de polítiques 
per a dones  
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