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Consell de Dones del Districte de Sant Martí 

Assumpte 
 

 Consell de Dones ordinari 
 

Lloc Sala d’Actes del Districte 

Data - Hora 
12 d’abril 2016. 16:30 hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Assistents Càrrec 

Dora Escobar Àmbar Prim 

Tomasa Arteaga Heura 

Chon Carmona Heura 

Creu Garcia MPDL 

Ana López PIAD 

Julia Lopez Sant Martiambveudedona 

Maria Arenillas ConselleraCIU 

Ana Mª Luque Consellera Ciutadans 

Carlota Falgueras Consellera de les dones 

Rosa Saiz Tècnica de la Direcció a les 
Persones i al Territori del 
Dte. actua com a secretària. 

S’excusen: Lourdes Arrando Consellera  

 

Sala d'actes Centre Cívic Sant Martí.  

Adreça: C/ Selva de Mar ,215. 

  

1. Avaluació dels actes de celebració del dia 8 de març al Districte de sant 

Martí . 
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Fem un recull dels diferents actes que es van celebrar per commemorar el dia 8 

de març, dia de les dones, al Districte  

Es van celebrar al voltant de 25 actes . 

Casal de Barri la Palmera. Taller col·loqui, I Calçotada del dia de la dona. És un 

acte tradicional que es fa al Districte amb molta tradició. 

Heura. Escola d’adults Àgora. La dona a la Guerra . Un acte amb molt bona 

participació , molta assistència. 

Ambar Prim. 

Taller- Exposició Camp de la Bora amb ulls de dona . Hi havia un taller previ on 

les dones havien fet un treball de record i d’anar re-construint les seves 

vivències. Volien escriure una historia digna. 

Altres activitats que van realitzar : 

8/3 van fer les fotos i exposició dels treballs dels tallers. 

9/3 Xirigotes, aquest ha estat el darrer any. 

11/3 Teatre entre nosaltres . 

14/3 Acte d’Agraïment  Maria Aran, aquest acte va tenir molta assistència. 

31/3 Taller preparat conjuntament amb el PIAD , Em cuido , taller d’autocora. 

Un taller molt participant amb alt grau de satisfacció per totes les dones que 

assisteixen. 

PIAD 

Es van anul·lar els actes realitzats conjuntament amb el Casal La Traca. 

Tampoc es va realitzar l’assessorament legal amb L’Associació Anissa. 

 

Altres activitats que sí que es van realitzar: 

Conte Contes . Realitzat de manera conjunta amb l’Espai Familiar. 

És el tercer any que es fa aquesta activitat. 

     



                                   Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

                                                                                                   Andrade, 9 

                                                                                                   T/ 932915696 

                                                                                                   Districte de Sant Martí 

                                                                                                   www.bcn.cat/santmarti 

 

3 
 

Intervenció al Centre Penitenciari De Wad Ras. Van ser 80 persones que van 

assistir-hi. S’hi van fer dos tallers: un de Risoteràpia i un altre Alliberant-nos a 

través del cos .  

Moviment per la Pau.  

Va realitzar una activitat, col·loqui-Xerrada. Conseqüències d’ésser dona. 

Plà de DC del Besos , juntament amb el CC Besós i Àmbar Prim. Van 

organitzar una Desfilada de moda intercultural. Es tracta d’una activitat que vol 

promoure els valors de la interculturalitat des de la vessant de gener per 

fomentar la participació de col·lectius de dones que sovint no hi participen. 

És un acte amb molt alta participació i un grau també elevat de satisfacció per 

part de tots els organitzadors. Implica que grups de dones que sovint no 

participen (com dones de col·lectiu nouvinguts) hi participin. 

Pissarra de Raimunda. 

XV Acte de lliurament de premis es tracta d’una activitat que fan com diuen 

més de 15 edicions és un acte on l’entitat reconeix la tasca de totes les 

persones que hi col·laboren. Molta participació i assistència del públic. 

 

Dones del Foment 

Premis Literaris Carmen Garcia és un actes que també aplega molta 

participació. 

També des d ’Ambar Prim ens expliquen els actes que fan del Bus de la 

Memòria. Grup de dones d el 36 commemoren la memòria d’aquelles dones 

que van ser afusellades al Camp de la Bota , i que  complien condemna a la 

pressa de les corts. Per aquest motiu es celebra un acte conduït per la 

Historiadora Nuria Ricart. 

 

Actes del dia 11 de març. Actes organitzats conjuntament per Consell de Dones 

del Districte . 

Mostra D’entitats. Es va realitzar a l’exterior de Can felipa. Va ser un acte que 

al final va implicar a 11 taules . Van assistir-hi 9 entitats o grups de dones: 

Ambar Prim 
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Heura 

La tela de Penélope 

Grup de Dones IES Besos. 

Flor de Drap 

Pizarra de Raimunda 

Grup de dones de Wad Ras 

Piad 

IES Quatre Cantons. 

IES Front Marítim  

En genal hi ha un grau de satisfacció acceptable respecte a la resposta de les 

diferents entitats participants. La participació dels IES es va valorar  molt 

positivament ja que permetia un veritable acte intergeneracional. 

En quan al context cal tenir en compte que era una activitat exterior i que les 

participants en van queixar del fred. 

En el moment del manifest no hi va haver massa públic, cal tenir-ho en compte 

per altres celebracions. 

Teatre. XL. 

Va aplegar molt públic, es van omplir les 250 localitats del teatre de CC Can 

Felipa. Però el públic assistent considerem que no van relacionar la 

representació de les XL com un acte del dia 8 de març ad e Districte de Sant 

Martí. 

Una critica que fem és que s’haurien d’haver imprès només un cartell ja que va 

generar que no es veiessin les activitats de manera conjunta tal i com s’havia 

pensat. Semblava que les entitats fèiem una cosa per una banda i el teatre 

anava per una altra. 

Un aspecte positiu és que van aplegar molt públic jove que encara que fos 

d’esquitllentes va sentir parlar del Consell de Dones de Sant Martí. 

La festa amb la Dj es va suspendre per falta de públic . Cal tenir-ho en compte 

que possiblement no era el lloc ni el moment adequat. 
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2. Presentació de les propostes al Pam-Pad , 

Expliquem  el resultat de  l’activitat que es va realitzar des del Consell on les 

participants van anar aportant les diferents propostes que tenien. 

A finals de juny estaran penjades totes aquesta propostes ala plataforma 

digital. 

 

3. Premi Jove de Còmic Sant Martí. 

En general des del Consell es valora que el premi Jove Còmic és una bona 

idea , és una activitat que es valora positivament. 

Ara, a nivell organitzatiu, des del Consell es valoren altres aspectes sobretot a 

nivell organitzatiu com mes deficitàries sobretot perquè la presència del Consell 

de Dones va quedar molt relegat. De cara a properes edicions hem d’assegurar 

la representació de les entitats del Consell 

Les associacions i entitats de dones haurien d’estar més presents. 

Saber quin es l’objectiu de participació de les biblioteques. Van quedar molt 

exigües el seu paper final. 

Es valora negativament que el acte de lliurament col·lapsi les celebracions el 

25 de novembre, amb un acte d’aquesta envergadura les entitats queden molt 

relegades. 

 

La participació dels Instituts tot i ser positiu queda després molt desvinculada 

de la feina de les entitats , dubten que cap xaval conegui la feina de les entitats 

de dones del Dte. 

Per properes edicions cal saber si serà un acte nostre o bé serà organitzat de 

regidoria o altres espais. Per tal de potenciar la participació del Districte es 

valora que partir d’ara a la Comissió organitzativa també hi participin entitats 

del Consells. També ha de quedar clar el paper de les Biblioteques 
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Com a  voluntàries se’n proposen dues: 

1. Moviment per al Pau 

2. Heura. També es valora Ambar Prim ja que és una entitat degana a 

Districte. 

  

Acordem que farem un següent Consell abans del període de vacances cap al 

mes de juny pendent de confirmar i comunicar. 

 

Es dóna per aprovada pels i per les assistents al Consell. 

 

 

Es tanca la sessió del Consell a les 19:30. 

 

 

   

 

 


