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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 
20 d'octubre de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Assistents Càrrec 

Josep M. Montaner  Regidor del Districte de  
St. Martí 

Carlota Falgueras Presidenta del Consell de 
les Dones del Dte. de  
St. Martí 

Mª Angeles Merino Àmbar Prim 

Dora Escobar Àmbar Prim 

Sònia Cejuela ACAF 

Raquel León AV Clot- Camp de l'Arpa 

Tomasa Arteaga Heura 

Rebeca Alonso Heura 

Chon Carmona Heura 

Ana López PIAD 

Jorge Regidor Advocat MPDL 

Marta Mas Grup de l'Amistat 50 i més 

Júlia López Món Comunicació 

Ana Mª Luque Consellera Ciutadans 

Carla Alsina 
 

Tècnica- comunitària Besòs- 
Maresme 

Glòria Piñol Vocalia de Dones AV La 
Pau 

Mercè Otero Xarxa Feminista 

Merche Albira Xarxa Feminista  

Pepi Rafel Coordinadora TVClot 

María Arenillas Consellera Convergència 

Ramon Sabaté Conseller PPC 

Lourdes Arrando Consellera ERC 

Silvia López Consellera PPC 

Ainhoa Ruiz Consellera CUP 

Montse Barnils Consellera BC 

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

Benvinguda. 

La secretària del Consell de les Dones, Gemma Capella, obre la sessió 

d’aquest primer Consell del nou mandat donant la benvinguda a totes les 

persones presents i inicia la roda de presentacions, alhora que comenta que el 

regidor del Districte s’incorporarà en el decurs de la reunió per rebre 

personalment al Consell. 

  

1- Roda de presentacions de les conselleres/r, les entitats i els serveis. 

 

A continuació es van presentant el seguit de persones, les quals estan en 

representació del diferents àmbits que configuren el Consell com són les 

entitats , la representació política i els serveis municipals. Per finalitzar és el 

regidor del Dte. de St. Martí, Sr. Josep M. Montaner qui adreça unes paraules 

de benvinguda i manifesta que ha volgut ser-hi present per poder conèixer les 

persones representants de les entitats de dones del Districte alhora que donar 

suport a les conselleres, així com emfatitzar que pel Districte és molt important 

tot el relacionat entorn als cicles de vida i els feminismes.   

2- Presentació de les Jornades Feministes 2016. A càrrec de Mercè 

Otero membre de la Xarxa Feminista.  

La Mercè Otero, inicia la seva exposició fent un recorregut per la història de les 

Jornades, les quals van tenir el seu inici fa ja 40 anys, i van ser les 

anomenades Primeres Jornades Catalanes de la Dona. 

Assenyala que la celebració de gran trobades representa un estímul per 

retrobar-se, i generar oportunitats de possibilitar noves xarxes, alhora que 

ressituar-se en el context canviant del moviment feminista. 

Les dones sabem fer i fem saber. La Mercè diu que ara toca gestionar les 

Jornades del segle XXI, i les anomena com les del canvi generacional.  
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Les Jornades 2016 s’anomenen radical-ment feministes i es celebraran a 

Barcelona els dies 3,4 i 5 de juny. En elles es proposa una trobada oberta i 

flexible amb l’objectiu de que es generin sinèrgies entre els feminismes per 

crear, recrear, desconstruir, reconstruint o el que li calgui a cadascuna o als 

seus col·lectius. 

La Mercè convida a totes a sumar-s’hi i col·laborar amb el que sigui, ja que el 

que desitgen és que hi hagi diversitat i participació, per tant són molt obertes. 

Com ella diu, compartir és important però més important és la relació. 

El lloc on es celebrarà serà a la Universitat Pompeu Fabra –al darrera de 

l’Estació de França. 

Per més informació sobre les jornades podeu consultar aquest enllaç: 

http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org 

 

3- Activitats 25N 

La secretària del Consell de les Dones, Gemma Capella, informa que des de 

l’àmbit de dona s’està recollint les diferents activitats programades al Districte 

per part d’entitats, associacions i serveis en el marc del 25N -Dia Internacional 

per a l’eliminació de la violència vers les dones, per poder-ne fer la 

corresponent difusió. 

Assenyala que l’Acte Institucional, alhora que Central del Consell de les Dones 

és el del Lliurament del Premi Jove de Còmic Sant Martí, per a la prevenció i 

eradicació de la violència vers les dones que es celebrarà el dia 26 de 

novembre a la Biblioteca Poblenou Manuel Arranz, del qual rebreu la invitació 

per assistir-hi. 

Us facilito l’enllaç directe al web del Premi per si desitgeu poder tenir més 

informació relativa la mateix i veure tothom que hi ha participat en aquest 

Projecte, ja que encara que és de Districte, té dimensió de ciutat  

http://premijovecomicsantmarti.cat/ 

 

 

http://jornadesfeministes2016.blog.pangea.org/
http://premijovecomicsantmarti.cat/
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S’informa al Consell en relació a l’Acte de lliurament, en el que la Comissió de 

treball constituïda per aquest Projecte, ha apostat per un format dinàmic i amb 

implicació del públic assistent. 

Pren la paraula la presidenta de l Consell de les Dones, Carlota Falgueras per 

informar que en breu hi haurà un manifest institucional de cara al 25N i, que  si 

es considera es podria fer servir per fer-ne la lectura en el acte de Lliurament 

del Premi Jove de Còmic del dia 26. 

S’obra un torn de paraules on hi ha diferents aportacions on diferents persones 

d’entitats i també des de l’àmbit polític que es posicionen cap a la redacció d’un 

manifest propi del Consell de les Dones de  Sant Martí, tot i que algunes altres 

són del parer d’esperar a l’Institucional per si pot ser d’interès del Consell 

sumar-s’hi. 

 S’acorda, finalment, que es constituirà en acabar el present Consell 

una Comissió per la redacció de la proposta de manifest propi i, 

que en data 17 de novembre a les 17:00h. queda convocat el 

Consell per validar definitivament la proposta aportada per 

l’esmentada Comissió, alhora que aquest mateix text sigui llegit per 

una representant del Consell –a determinar- en el marc de l’Acte de 

lliurament del Premi Jove de Còmic. 

 

4-     Presentació de les línies prioritàries del mandat 2015-2019- a càrrec 

de: Carlota Falgueras –presidenta del Consell. 

 

La Carlota introdueix la seva presentació comentant que les dones som 

totalment capaces de treballar plegades per aconseguir qualsevol repte i així 

s’ha de continuar fent, aquest és una de les coses més important per avançar 

en els objectius comuns de totes. 

A continuació inicia la síntesi de les línies i qüestions que es prioritzen en 

l’actual programa de govern pel que fa a les polítiques de gènere, tal com se li 

va sol·licitar a la darrera Taula de Treball del Consell de les Dones. 

En document -adjunt a l’acta- hi trobareu la seva intervenció. 

 



                                   Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

                                                                                                   Andrade, 9 

                                                                                                   T/ 932915696 

                                                                                                   Districte de Sant Martí 

                                                                                                   www.bcn.cat/santmarti 

 

5 
 

 

Un cop acabada la  intervenció de la Carlota, s’obra un torn de paraules on 

diferents persones plantegen  un seguit de demandes amb l’objectiu de que 

puguin ser per incorporades en el full de ruta del nou mandat,  i que relaciono a 

continuació: 

 Necessitat de participar a nivell de districte en la Taula de feminització de la 
pobresa que està ja està en funcionament a nivell de ciutat, però que es 
sol·licita s’estudiï la fórmula per poder-hi participar des del Districte i obtenir 
dades quantitatives de territori. 

 Incorporar la perspectiva de gènere -de manera  transversal- en el Pla 
d’equipaments, servies i urbanisme. Què volem fer i per a qui ho volem fer. 

 Desestigmatitzar la pobresa i reorientar aquesta temàtica abordant-la des  
d’ un àmbit econòmic-social i polític, fora d’un caire de beneficència. 

 Es posa de manifest la violència que pateixen algunes dones grans, 
associades a convivències forçades per la crisi, generant violència 
intrafamiliar –fills/nets- vers mares i àvies. 

 Recolzar les associacions  que treballen amb  dones migrades del districte 
amb l'objectiu d'apoderar-les  i fomentar la seva participació en el barri i en 
el  Consell de les dones, així com en altres òrgans participatius  del barri i 
del Districte. 

 Fomentar l’associacionisme de les dones mitjançant la creació d’espais per 
a dones en diferents  parts del territori on puguin trobar-se les diferents 
associacions, que restin oberts a la participació de totes aquelles dones que 
vulguin participar-hi. Espais aquests que alhora puguin  acollir diferents 
serveis  públics municipals especialitzats en l'atenció a  la dona.  

 Reforçar i millorar la cobertura de tots els recursos i serveis que ofereix el 
PIAD del districte, estudiant la possibilitat de la seva descentralització per 
barris, amb l’objectiu de donar major cobertura en el territori. 

 La Taula de salut i gènere hauria d’estar dotada amb recursos propis. 
 Proposta de convocatòria d’ un seguit de Jornades d’Entitats de dones dels 

diferents barris presents en el  Districte, a modus de Fira d’Entitats.  Donar 
aquest visibilitat des  dels equipaments municipals que acullin entitats de 
proximitat als mateixos amb l’objectiu de donar-les a conèixer a les dones 
del barri. Fer-ho així en els diferents barris  mostrant així el conjunt de totes 
les Entitats de dones presents al nostre territori. Possibilitat de fer-ho 
coincidir anualment amb el 8 de març. 

 Fomentar que les Associacions de veïns i veïnes, Coordinadores i 
Federacions d'entitats incorporin un criteri de paritat i perspectiva de de 
gènere en les seves direccions. 

 Incorporar la perspectiva e gènere en les programacions de les Festes 
Majors. 

 Millorar la difusió del treball realitzat pel Consell de les Dones havent-hi 
presència al web de Districte. 
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La Comissió per la redacció del manifest 25N 2015 queda formada, en un 
primer moment per : Jorge Rodríguez –representant de Moviment per la 
Pau MPDL Catalunya; Pepi Ràfel –coordinadora TVClot; Ana López –
Tècnica del PIAD St. Martí; Raquel León –representant del l’AVV El Clot-
Camp de l’Arpa i Gemma Capella -secretària del Consell de les Dones de 
Sant Martí. 
S’agenda la reunió per l’esmentada redacció pel dia: 5 de novembre al local 
de TVClot, amb adreça Concili de Trento, 33. 
 

     I, sense cap altre tema a tractar, es dóna per finalitzada la sessió del Consell 
quan són les 19:30h. 
 

Gemma Capella  

Secretària del  Consell de les Dones.  

 

 


