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                            Consell de Dones del Districte de Sant Martí 

 
Assumpte 
 

 Consell de Dones ordinari 

Lloc 
 
Sala d’Actes de la Seu del Districte de Sant Martí 
 

Data - Hora 
04 de març de 2014  / de 17:30h. a 19:00h 
 

 Assistents Càrrec 

Mercè Oller  
 

Consellera de Dones i Drets Civils 
de Sant Martí Vicepresidenta del 
Consell  

Tomasa Arteaga  Ass. Heura  

Angeles Merino Ass. Ambar Prim 

Isidora Escobar Ass. Ambar Prim 

Ana Belén López  PIAD Sant Martí 

Montse Díaz Vocalia de Dones AV La Pau 

Glòria Piñol Vocalia de Dones AV La Pau 

Carme Márquez Secció Dona Foment Martinenc 

Mª Luisa Latasa  Consellera PSC 

Pepi Rafel RTV Clot-Sant Martí 

Marta Mas  Xarxa de Dones de 50 i més 

Mariona Salleras  Dones i Comunitat 

Júlia López Món Comunicació 

Rita Alvar  Consellera CiU 

Vanessa Garcia Tècnica referent de Dona 

Gemma Capella Tècnica de la Direcció a les 
Persones i al Territori del Dte. 
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Ordre del dia: 

1- Presentació de l’acte institucional organitzat pel Consell de Dones pel 8 de març. 

La tècnica referent de Dona –Vanessa Garcia- informa al Consell que tal com s’havia quedat a 

l’anterior Consell de Dona es va crear la Comissió per treballar el tema que es proposava per al 

voltant de l’acte institucional del 8 de març de 2014, el qual va ser: Com afecta la crisi a la salut 

de les dones. L’acte va quedar definit en format de Taula de conferenciants i es celebrarà el 

proper 11 de març a les 17:30h. a la Sala D’Actes del nostre Districte. Comptarà amb la 

presència del regidor del Districte de Sant Martí, Eduard Freixedes  i del regidor president del 

Consell Plenari del Districte de Sant Martí, David Escudé, el qual farà la presentació de l’acte i 

el parlament inicial. 

En aquest cas han estat convidades les següents conferenciants: 

 Asun Sala: coordinadora del PASSIR –Programa d’Atenció a la Salut Sexual i 

Reproductiva. 

 Elena Alonso: psicòloga del PIAD de Sant Martí. 

 Françoise Soetens: psicòloga del Centre de Serveis Socials del Clot-Camp de l’Arpa. 

Es deixarà un temps per facilitar el col·loqui entre les ponents i les persones assistents a l’acte. 

Es continuarà amb la lectura del Manifest, i el tancament de l’acte el farà el regidor del 

Districte, Eduard Freixedes. 

2- Manifest 8 de març: redacció amb les aportacions rebudes d’entitats i associacions 

del Consell 

La tècnica de Dona va fer arribar el Manifest de l’any anterior al Consell de Dones, amb 

l’objectiu que es pogués revisar i fer-hi aportacions per fer-ne una redacció conjunta que les 

recollís. 

Enguany, la vocalia de dones de la l’Associació de Veïns de la Pau, va fer arribar la seva 

proposta de Manifest. Des de l’Associació Heura, també es presenta una proposta d’aquest. 

Després d’ambdues lectures, s’acorda que, des de la Direcció es faci un refós que reculli tots 

els aspectes que aporten l’una i l’altra proposta, i que abans de dos dies es faci arribar aquest 

document al Consell per la seva consideració i validació definitiva, de manera que s’elevi a 

Plenari com a Manifest del Consell de Dones del Districte de Sant Martí del 8 de març de 2014. 

S’acorda, també, que sigui la representant de la Vocalia de Dona de l’Associació de Veïns de La 

Pau -que ha fet la lectura en aquest Consell-  qui ho faci també el proper dia 11. 

Enguany  es farà d’aquesta manera ja que no hi ha un Manifest Institucional de Ciutat.  
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3- Altres informacions 

D’una banda l’actual tècnica referent de Dona del Districte,  Vanessa Garcia, posa en 

coneixement del Consell que, a partir del dia 12 de març deixarà aquesta tasca per passar a 

desenvolupar unes altres dins de la mateixa Direcció. 

Informa que la companya que la substituirà serà, Gemma Capella, actualment referent de Gent 

Gran i Medi Ambient, la qual adreça unes paraules al Consell per presentar-se. 

De l’altra, la consellera de Dona, Mercè Oller també informa que la nova consellera de CiU 

serà Rita Alvar.  

 

 

Sense cap altra tema més a tractar, es dóna per acabat aquest Consell quan són les 19:00h. 

 

 

 

Gemma Capella 

Secretària del Consell de Dones 

 

 


