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Les dones en els moviments urbans de Barcelona. Dones de Sant Martí es
un projecte que té com a objectiu recuperar el protagonisme de les dones
en els moviments urbans de la ciutat a partir de les seves protagonistes que
amb la seva experiència individuals i col·lectives han construït la ciutat, i
han posat al descobert els conflictes de gènere.



Canvi de mandat polític. No s’elabora el Diari de Dones de Sant Martí



8 de març. Dia Internacional de les dones: Dones i cultura de Pau 2000.
Participació de dones immigrades de Sàhara, Algèria, Colòmbia, Amèrica
del Sud Kosovo i Guinea Equatorial.



La comunitat amb les dones i les famílies és un projecte pilot de
participació i acció ciutadana pel desenvolupament d’un treball amb la
comunitat i per a la comunitat que doni resposta a les necessitats i
demandes de les dones i/o les famílies que plantegen dificultats a l’hora
de compaginar feina i tenir cura de les criatures, de la gent gran o d’altres
membres de la família que necessiten una atenció especial.



El Consell de Dones de Sant Martí decideix presentar a la XV Edició del
Premi Maria Aurèlia Capmany el projecte La comunitat amb les dones i
les famílies. Va guanyar la primera menció especial.



Elaboració i edició de Diari de Dones de Sant Martí número 3: Les Dones
per la Pau. Sota aquest lema es va treballar per primera vegada de forma
conjunta la “Violència de gènere vers les dones” des dels diferents eixos;
maltracte físic, psicològic, moral…



8 de març. Dia Internacional de les Dones: La violència domèstica i els
maltractaments a les dones, amb la participació d’un jutge, un advocat i
una professional de l’EAD.



Edició del llibre: Dones de Sant Martí
La Fundació Maria Aurèlia Capmany proposa al Districte participar
amb el projecte La comunitat amb les dones i les famílies en el EQUAL
Europeu. Tots els temps en un temps, conjuntament amb altres
ajuntaments de Catalunya, Itàlia i França.



Elaboració i edició de Diari de Dones de Sant Martí número 4:
Convivència i dones. El Consell de Dones creu oportú fer una reflexió
profunda sobre la immigració a: l’escola, l’ensenyament a persones
adultes immigrants, la cara i la creu d’una realitat social, la segona
generació, la immigració al món laboral, l’emigrant espanyol, la dona de

l’emigrant…

2003

2004



8 de març. Dia Internacional de les Dones: Els immigrants i les dones.



Continuació del projecte La comunitat amb les dones i les famílies.



Col.·laboració amb la Fundació Maria Aurèria Capmany amb la
implementació del Projecte Chistine de Pisan, caixa d’intruments per a
conduir accions per a millorar la seguretat i la comfortabilitat de l’entorn
urbà.



Elaboració i edició de Diari de Dones de Sant Martí número 5: La vida
Quotidiana. Reflexions sobre la vida actual, els silencis de la vida
quotidiana, la transformació de la vida quotidiana a través de la
participació democràtica, la vida quotidiana d’una dona…



8 de març. Dia Internacional de les Dones: Celebració del X Aniversari
del Consell de Dones de Sant Martí.
o Elaboració d’un audiovisual-imatge amb els moments importants
de les dones de Sant Martí.
o Cronologia de les dades significatives de polítiques de dones a
l’Ajuntament de Barcelona (1989-1993)
o Recuperació de la història de les dones de Sant Martí
o Etc.



Continuació del projecte La comunitat amb les dones i les famílies.



Inauguració del Punt d’Informació i Atenció a les Dones de Sant
Martí (PIAD) és un espai de participació i referència, obert a totes les
dones del Districte. Un servei gratuït que té la finalitat d’orientar,
informar, assessorar i donar suport a les dones que ho necessitin.



Elaboració i edició de Diari de Dones de Sant Martí número 6: Noves
veïnes. Les dones tenim la certesa de que només els espais de trobada i
debat, són els únics que possibilitaran el diàleg per un veritable canvi
social al món, per una nova cultura de viure i conviure que les dones
volem.



8 de març. Dia Internacional de les Dones. Fòrum 2004: Per un
desenvolupament humà i sostenible. País d’acollida, immigració interna
i immigració externa. Teixint la diversitat de Sant Martí (Sòria,
Albacete, Marroc, Anglaterra, Pakistan, Colòmbia, Mèxic i Uruguai.

2005



Continuació del projecte La comunitat amb les dones i les famílies.



El Consell de Dones de Sant Martí participa al Fòrum de les cultures de
Barcelona 2004, com entitat associada, amb el projecte La comunitat
amb les dones i les famílies, presentant al diàleg del Fòrum Mundial de
les Dones les aportacions dels fruits de las nostra reflexió i treball de
molts anys en la línia del debat per la Sostenibilitat, la diversitat cultural
i la cultura de pau, tal i com ens proposen els principis i valors del
Fòrum.



Elaboració del document La mirada de les dones de Sant Martí que
descriu les diferent fases treballades des de la definició del projecte, la
prospecció de les necessitat i demandes detectades per conciliar la vida
labora, familiar i personal, la formació del grup promotor, passant per la
concreció de les diferents comissions que s’han de crear per treballar la
transversalitat de la conciliació.



Iniciar una nova etapa per continuar treballant la conciliació de la vida
familiar, laboral i personal, incorporant el Pacte dels temps: per una
nova distribució dels temps a Sant Martí, valors imprescindibles que han
de marcar les pautes generals des de l’àmbit polític i laboral.




2006

Elaboració i edició de Diari de Dones de Sant Martí número 7: Al carrer,
parlem de sexe. Aquest any el Consell de les Dones decideix reflexionar
sobre la eròtica de la filosofia, l’art, la religió, la educació, sobre dona i
sexualitat.



8 de març. Dia Internacional de les Dones: Dona i sexualitat. L’objectiu
es rememorar les conseqüències i les repercussions que aquest temes han
originat en les nenes, les dones joves, les dones adultes i les dones
madures, analitzar les manifestacions comportamentals i tradicionals que
han marcat cada època i les transmissions generacionals dels valors
implícits. Es vol desmitificar els tabús viscuts per moltes dones i
demostrar que de vegades tenir molta informació sobre un tema no es
igual a més llibertat, independència … i per tan hem de buscar
l’equilibri.



Constitució de l’Associació La comunitat amb les dones i les famílies.



Iniciar la formació i les gestions necessàries per posar en funcionament
al districte el Banc del Temps i el Banc del Temps On Line, al Centre
Cultural de la Farinera del Clot.

Banc del tempsTrenquem el silenci

Conciliació Dones Sant Martí
Reinicia el Circuit Violència

