ACTES I REUNIONS
Juny 2018
Dijous 14 . A partir de les 17,30H. Acte de celebració dels " 25 anys del Consell de les Dones de
Sant Martí ".
Maig
Reunió sobre:
Valoració sintètica dels actes del vuit març
Posicionament davant la sentencia de "La Manada".
Celebració del 25 aniversari del Consell de dones
Banc de recursos socials
Abril
* Dijous 12, a les 18 hores a Can Felipa. Reunió de la Comissió de la celebració del 25 anys del
consel de Les Dones de sant Martí
Març
*Dijous 1 , 14,30h. Reunió a Can Ricart, Comissió de la Festa i Acte Principal del Consell, del
11 de març a Can Ricart
Gener
Dimarts 30 de gener: Reunió del Consell de Dones Sant Marti. A les 6 de la tarde. A la Seu del
Districte de sant Martí, amb el següent ordre del día:
Avaluació dels actes del celebració del 25 de novembre.
Preparació dels actes del 8 de març de 2018 . Per aquest motiu es important que aquelles
entitats i grups que esteu pensant en alguna acte o celebració es pugui compartir per tal de
confeccionar entre totes el calendari d'actes.
2017
Novembre 2017
Dijous 9 de novembre: Reunió Consell de les Dones. A les 18h a 20h. A la Seu del
Districte , Plaça Valentí Almirall, 1.
Ordre del Dia:
*Valoració del Cicle "dones en moviments" al Districte de Sant Martí
* No és No" campanya contra les agressions sexistes a les FFMM
Preparació de les activitats "25 de novembre" jornada contra la violència masclista
Octubre 2017
La reunió del Consell de les Dones prevista per al 19 d'octubree es va passar al 9 de novembre.
Però aquest dia es va reunir la Comissió de l'acte que organitza el Consell, per a desenvolupar

el disseny del acte oficial del Districte en contra de la Violència envers les dones, que tindrà
lloc el 29 de novembre. La propera reunió serà el 3 de novembre, a la seu del Carrer Andrade.
Maig 2017
Dimarts 9. Reunió de Consell de les Dones 18 hores. Seu del Districte de Sant Martí - Pl.
Valentí Almirall, 1
1) Presentació de la tercera edició del Premi Jove de Còmic Sant Martí Sant Martí per a la
prevenció i erradicació de la violència masclista. A càrrec de la Olga Arisó. Referent del Premi a
la Regidoria de Feminismes i LGTBI.
2) Avaluació dels actes del Vuit de març
3) Programa "Dones en Moviments" al Districte de Sant Martí
4) Campanya d'agressions sexistes a les FFMM, 2017.
5) La Transversalitat de Gènere a l'Ajuntament de Barcelona
6) Sobre la pobreça de les doenes
2016
28 de febrer, dimarts a les 17,00 a 20,00 . Reunió del Consell de Dones de Sant Martí
Ordre del Dia:
Valoració de les activitats del 25 de Novembre.
Preparació de activitats per al Dia de la dona . Vuit de març 2017. Manifest.
Mesura de Govern contra la feminització de la pobresa.
Novembre 2016
La reunió general del Consell deles Dones serà el dimarts 15 de novembre a les 18,30 hores.
Setembre 2016
La reunió del Consell de les Dones serà el dimarts 20 de setembre a les 18,30 hores.
Juliol 2016
La reunió del Consell de les Dones programada pel dimarts 12 de juliol queda ajornada fins
setembre
Juny
Dilluns 11 de juny, de 17 a 19 hores. Consell de Dones.Per indicació de la presidenta del
Consell de Dones del Districte de Sant Martí, Carlota Falgueras, em plau convocar-vos al
Consell de les Dones
Ordre del dia
* A partir de propostes engegades per les Conselleres de Dones del Districte de Sant Martí, es
planteja fer propostes de canvi en la dinàmica del Consell de dones del Districte de Sant Martí
* L’objectiu es conèixer millor la feina que totes les entitats de dones realitzen.
* Es proposa generar un nou espai debat/trobada amb perspectiva de gènere on debatre les
diferents situacions de les dones del nostre districte.

Abril
Dimarts 12 d'abril a les 16,30 h de la tarda, Reunió del Consell, a l'Ajuntament del Districte.
Ordre del dia:
Avaluació del vuit de març.
Com ha anat ? Com han funcionat els actes que heu organitzat ? . Valorar l'acte conjunt del
Consell, activitat del dia 11 de març.
PAM-PAD . Informació de les propostes elevades des del Consell de Sant Martí.
Preparar els actes de celebració del 25 de novembre , Jornada d'eradicació de la violència
envers les Dones. Premi Còmic de Sant Martí
Representants de Sant Martí al Consell de Dones de Ciutat.
Març
Dimarts 1 de mars, a les 5 de la tarda, reunió de la Comissió del 8 de mars al Centre Cívic sant
Martí
Febrer
Dimarts 9 de febrer, a les 16,30 hores. Segona reunió de la Comissió 8 de Març, a CAN FELIPA
Gener
Dimarts 26 de gener, a les 17:00h. Primera reunió de la Comissió 8 de Març, a CAN FELIPA
2015
Septiembre
*Podeu revisar l'Acta de l'ultima reunió que està a: 01lActaTauladetreballConsell16 de juny
Juny
(01lActaTauladetreballConsell16 de juny) podeu trovar l'Acta
Maig
*El 28 d’abril del 2015 va tenir lloc una Assamblea del Consell de les Dones de Sant Martí,
Podeu consultar l’Acta a aquest enllaç: .ActaConsell28d’abril2015.
Durant aquesta reunió tambe es va presentar el Balanç del Pla Municipal Per a la igualtat
d’oportunitats 2012-2015: Es pot consultar a: BalançPlad’Igualtat2012-20152014
Setembre
Acta del Consell de Dones de Sant Martí; setembre 2014. PDF . 01ACTAConsell_16_ setembre
Març
Consell de Dones del Districte de Sant Martí. ACTA 2014marzoACTAConsellExtraodinari3març

Any 2014

Any 2013
Valoració de l’acte institucional per al 8 de Març, organitzat pel Consell de Dones del Districte
de Sant Martí.
•Valoracio
Es valora com a positiu: l’augment d’actes organitzats per les entitats i equipaments públics
respecte altres anys, el suport telemàtic complementari en la difusió dels actes i de la
programació, el treball de la Comissió. Així com la visió optimista de l’acte i el protagonisme
representat tant per expertes com per ciutadanes.
• Punts febles: En el disseny del tríptic es feien poc visibles els organitzadors dels actes (tant
les entitats com equipaments municipals). Manca de claredat en els criteris de disseny per part
de la Regidoria de Dona i Drets Civils com del Departament de Comunicació de ciutat (imatge
escollida per al tríptic, per
• Reptes: Cal seguir potenciant la participació de les entitats des de la base.
• La consellera Planas informa que el Districte sempre aportarà una proposta tècnica a discutir
a les comissions del Consell.
PUNT 3: Presentació de resultats de l’estudi sobre les Accions de prevenció i sensibilització per
a l’eradicació de la violència de gènere a les entitats i equipaments
• Es presenten les primeres conclusions del treball de camp que es va iniciar entre gener i març
del 2013.
• Han estat entrevistades 19 entitats i 14 equipaments municipals (centres cívics i casals de
barri).
• La consellera Planas, planteja aquest document com un punt de partida per al coneixement
amb detall de les accions plantejades al Districte de Sant Martí per a l’eradicació de la violència
de gènere.
• L’estudi té com a objectius: Disposar d’un document-diagnòstic base per tal de conèixer les
accions i actuacions que es programen al Districte, per tal de fomentar la igualtat entre homes
i dones, així com Consolidar la visibilització i promoció de la tasca realitzada per les entitats de
dona i els espais on les dones tenen papers destacats en la participació del Districte.

