
                                   Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

                                                                                                   Andrade, 9 

                                                                                                   T/ 932915696 

                                                                                                   Districte de Sant Martí 

                                                                                                   www.bcn.cat/santmarti 

 

1 
 

 

Consell de Dones del Districte de Sant Martí 

Assumpte 
 

 Consell de Dones ordinari 
 

Lloc Sala d’Actes del Districte 

Data - Hora 
15 de novembre  de  2016. 18:30 hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Assistents Càrrec 

Carlota Falgueras Consellera de les dones 

Dora Escobar Àmbar Prim 

Marta Fleta  Apropem nos 

Adama Seide  Dones  Guineanes 

Raquel Leon . Presidenta de Barabara SCCL 
Vocal de la AVV Clot Camp de 
l’Arpa 
 

Marta Mas  
 

Comissió de gènere i memòria 

Visitación Tarilonte Antiga Tècnica de Dona 

Beatriz Montoya Apropem nos 

Adama Seide  Dones Guineanas 

Ramatulai Dones Guineanas  

Ana López PIAD 

Alejandra Santana Mpdl 

Julia Lopez Santmartiambveudedona 

Soraya Soler Sant Martí amb veu de dona 

Maria Arenillas Consellera CIU 

Lourdes Arrando Consellera ERC 

Silvia Lopez Serrano Consellera PSC 

Tomasa Aliaga Heura 

Carmen Hernández Heura 

Maite Baca  Casal Gent Gran Verneda Alta  

Elisa Teixidó Mon Comunicació 
 

Julia Lopez Mon Comunicació 

Carol Santana Coordinadora Activ. CB 
Poblenou 

  

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

http://www.bcn.cat/santmarti
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S’excusen:   
Mercè Oller , Foment Martinenc 
Valeria Aznar . Membre de JJ 
esquerra 
Assumpta Bruguera. Veïna 

 

Sala d'actes Districte de Sant Martí.  

Adreça: Plaça Valentí Almirall,1.  

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. 

 

 Desenvolupament  

 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.  

 

Les dones que han format la taula de l’acte de lliurament expliquen el format 

d’aquest acte que tindrà lloc el proper dia 29 de novembre i que s’emmarca 

dins dels actes contra l’eradicació de la Violència : 

LA Marta Fleta de apropem nos explica que en aquest acte s’ha decidit  que 

tingui un paper protagonista  les entitats de dones. S’ha elaborat un vídeo on 

cada entitat que vulgui sortir pugui explicar que fa la seva entitat o grup part. 

http://www.bcn.cat/santmarti
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LA conductora de l’edició d’aquets any és la Senyora Adeline Flaun, directora 

teatral que viu al nostre Districte i que sovint ha col·laborat amb entitats com 

Apropem nos.  A la presentació es farà un recorregut teatralitzat de la lluita 

d’aquest Consell de Dones envers la Violència Masclista, aquesta lluita explica la 

Dori  ve de temps enrere i posa de manifest la preocupació d’aquest Consell 

envers la violència masclista. La Carme de Heure també ha participat en 

aquesta taula, que s’ha trobat en tres  ocasions per mirar de consensuar aquest 

acte de lliurament on tambñe hi participen Biblioteques i la  Regidoria de 

Feminismes.  

A continuació les diferent entitats i serveis que realitzen actes per al 25 de 

novembre expliquen quins actes han programat: 

TC Clot coincidint amb la data d’aniversari de la proclamació del vot femení fa 

una xerrada cafè amb la projecció  de la pel·lícula  de Clara Campoamor. 

EL Casal de Barri de Poblenou  també  presenta les seves activitats i acordem 

que aquest serà un bon moment per llegir el manifest del 25 de novembre . 

 

 

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

 

La Raquel (De vocalia de dones del Clot) i La Soraya de( Mon comunicació) 

expliquen  la reunió amb el grup de Territorialitat. Recullen les impressions de 

les participants i expliquen  que les realitats dels diferents Consells de Districte 

és molt similar  encara que alguns guarden la seva peculiaritat n’hi ha alguns 

amb més assistència d’entitats i d’altres on predomina  la participació a tipus 

individual. A nivell de ciutat també s’està en procés de revisió de les normes del 

Consell Municipal de dones de Barcelona per tal de poder fer-ho més àgil. 

S’obre una discussió de les diferents participants sobre com hauria d’esser un 

Consell de dones  de Dte, expressant que hauria d’esser vinculant. 

La Marta Mas aclareix que un Consell no és mai un òrgan decisori sinó 

participatiu . EL Consell discuteix, s’ho fa seu , prioritza i és a partir d’aquí que 

les seves propostes poden esdevenir accions polítiques. 

 

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 

 

4 
 

Acords: 

 Respecte al Manifest del 25 de novembre s’acorda llegir el de l’any passat 

amb les actualitzacions d’aquest  any. Es creu que  es podria llegir al casal 

de Barri del Poblenou . 

• S’acorda que al Plenari del Consell de ciutat hi aniran com a representants 

del Districte  serà la Julia López de “Mon Comunicació “ i la Dora d’Àmbar   Prim”. 

  

• Donat que les normes del Consell  a nivell de ciutat sembla que també 

estan en procés també de revisió, de moment posposem aquest debat i  acordem 

que farem una taula de treball per una pluja d’idees i veure possibles línies de 

polítiques per a dones. En  aquesta taula hi participaran la Soraya , l’Anna  del 

Piad  i la Raquel de la Vocalia del Clot . El proper dia de reunió és el 9 de gener 

a les 18:00 al local de la vocalia del Clot. 

http://www.bcn.cat/santmarti

