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Consell de les Dones 

Assumpte Resum d'acords del Consell de les Dones de Sant Martí 

Lloc Sessió ordinària, per videoconferència 

Data i hora Dimecres 28 de gener de 2021, de 17.30 a 20 h 

Assistents Imma Bajo, presidenta del Consell de les Dones 

 Lorena Domínguez, consellera de l’Àrea de Feminismes i LGTBI 

 Jordi Rallo, conseller de GMD ERC 

 M. Eugenia Angulo, consellera de GMD CS 

 Maria Arenillas, consellera de GMD JxC 

 Adriana Vindici, Apropem-nos (Pla Comunitari del Poblenou) 

 Dora Escobar, Assoc. Àmbar Prim 

 Marta Mas, Grup de dones de l’Amistat 

 Maribel Alcacer, ACR Bac de Roda 

 Estrella Pineda, AV Poblenou 

 Rosa Sans, Ateneu del Clot 

 Veronica Tricia, Assoc. Los Botijas 

 Beatriz Gómez, Assoc. Los Botijas 

 Heura Gabarri, Coordinadora d’Entitats de Poblenou 

 Pepita Rocamora, Dones Heura 

 Maite Rubio, Advocada MPDL 

 Julia López, Món Comunicació 

S'excusen: Carlota Falgueras, AV Poblenou 

 Gemma Hernández, Casal de Barri La Pau 

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 

2. Celebració del 8 de març de 2021. Manifest. 

3. Informar de la creació de la Taula LGTBI al districte de Sant Martí. 

4. Representació al Consell de Dones de ciutat. 

5. Torn obert de paraules. 

Presentació i benvinguda: 

La presidenta del Consell de les Dones, la Sra. Imma Bajo i la consellera de Feminismes i 

LGTBI, la Sra. Lorena Domínguez, donen la benvinguda a les entitats, serveis i partits polítics 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

Districte de Sant Martí 

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
93 402 70 00 
dspit@bcn.cat 
barcelona.cat/santmartí 
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presents al Consell. Alhora recorden les mínimes normes per al correcte desenvolupament 

del Consell i manifesten la intenció de respectar l’horari d'inici i el de finalització per tal 

d’afavorir la conciliació personal i familiar. 

1.- Aprovació de l’acte de la sessió. 

L'Imma Bajo demana si hi ha alguna esmena o rectificació a fer, la Sra. Maribel Alcacer fa 

una esmena a l’acta de la sessió anterior demanant que es rectifiqui el nom de l’entitat que 

ella representa. S’accepta la proposta de rectificació de l'ACS Bac de Roda per ACR Bac de 

Roda, doncs aquesta darrera és una errada. 

2.- Celebració del 8 de març de 2021. Manifest. 

La consellera explica una prèvia abans de passar al número 2 que és la celebració del 8 de 

març. Volem fer públic un projecte estratègic que es va presentar el dia 26 de gener al 

Consell de Prevenció de Districte, 'Mesura de Guardia Urbana i Violències Masclistes'. En 

principi s’ha fet una prova pilot i precisament ha estat al nostre Districte. És una mesura de 

govern que ha estat portada per la Gerència de Prevenció, i en concret es tracta de detectar 

i identificar els mecanismes de prevenció que es poden desenvolupar en l’àmbit de la 

violència masclista i ho podeu trobar al Consell. Els objectius prioritaris d’aquest projecte 

són: 

 Millorar la transversalitat en el treball de detecció i prevenció de la violència masclista. 

 Treballar la prevenció primerenca: començar a intervenir sense que s’hagi efectuat 

denúncia. 

 Introduir la perspectiva de gènere en els cossos de seguretat. Aquest és un punt 

important ja que els cossos de seguretat sovint són la primera instància que una dona 

víctima pot rebre. 

L'Imma Bajo explica que és un projecte interessant al qual totes estarem atentes de la seva 

evolució. En aquest projecte serà primordial la prevenció que es farà referent a l’atenció als 

infants. L'Imma manifesta l’orgull que aquesta prova pilot s’hagi fet a Sant Martí. 

L'Imma continua la sessió i ara passa la paraula a la Lorena Domínguez per què expliqui el 

punt referent al 8 de març. La Lorena manifesta que de moment encara no sabem la 

tipologia de l’acte central de Districte per a la celebració. Considerem que ara que la salut és 

la prioritat, de moment l’acte central de Districte no el tenim tancat, hem començat a 

treballar i en quan sapiguem quina tipologia d’acte podrem fer i amb quines característiques 

ho comunicarem. Avui volem plantejar també la proposta de fer una comissió per treballar el 

'Manifest del 8 de març'; aquesta comissió que confeccionarà el manifest voldríem i 

considerem convenient que estigui formada per persones i entitats membres d’aquest 

Consell. I per elaborar i redactar aquest manifest us demanaríem la confiança de part de la 

resta del Consell envers aquesta comissió perquè posteriorment també es convertiria en la 

Declaració Institucional en el plenari de Consell de Districte que es realitzarà la primera 

setmana de març. La intenció final és que aquest Manifest es llegeixi en públic; no sabem 
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encara si serà via presencial o bé online però es farà públic. 

Així que us demanem aquesta participació avui de les entitats, m’agradaria que a la comissió 

hi participin aquelles entitats que els hi vinguin de gust. L'Imma proposa que la Rosa Saiz 

reculli aquelles persones que estiguin interessades, proposa que fins dilluns de la propera 

setmana les entitats o persones interessades es posin en contacte amb ella. 

3.- Informar de la creació de la Taula LGTBI al districte de Sant Martí. 

El següent punt és informar de la creació de la Taula LGTBI de Sant Martí. L'Imma Bajo 

dóna la paraula a la Lorena Domínguez que, com a consellera de l’àmbit de Feminismes i 

LGTBI, explica els motius per desenvolupar aquesta iniciativa de crear aquesta Taula. Explica 

que es tracta d’una iniciativa que ja es va proposar a l’inici de mandat en el PAD. I així 

mateix recorda que es crearà tal i com es va acordar en el plenari de desembre i que en 

aquell moment es va plantejar que es convocaria en el primer trimestre de l’any 2021. 

Com a govern us comuniquem que la convocarem a finals de març i ho explicarem en aquest 

Consell perquè estigueu informades. La previsió seria convocar dues taules a l’any. Anirem 

decidint conforme evolucioni aquesta taula. Intentarem que no sigui una taula tancada. La 

Lorena també convida a la participació. Explica que serà una taula que ofereixi opcions a 

participar en funció dels temes i interessos. Així doncs la Lorena convida si algú dels que 

esta avui al Consell pot incorporar-s’hi. 

L'Imma Bajo expressa que al final podrem fer un torn de preguntes i plantejar els dubtes 

que considerem respecte a aquest punt. 

4.- Representació al Consell de Dones de ciutat. 

L'Imma Bajo explica que hem posat aquest punt a l’ordre del dia perquè tenim coneixement 

que a nivell de Consell de Dones de ciutat estan en procés de revisió del Reglament de 

Participació d’aquest Consell de Ciutat i que i això implicarà canvis en la forma i qualitat de 

representació que nosaltres com a Consell de Districte disposarem. Estem en contacte amb 

la secretaria d’aquest Consell de Ciutat, i per això us compartim que la participació en el 

Consell de Ciutat portarà uns drets i deures a aquelles dones que hi vulguin participar. 

Nosaltres com Consell de les Dones del Districte de Sant Martí tenim acordat la representació 

al Consell de Dones de ciutat a dues representants. I agraïm a les dues persones tota la 

feina feta però pensem que també és necessari entendre que hi ha una normativa que hem 

de tenir incorporada per tal de poder complir amb els requisits que implica aquesta 

representació. 

Respecte a aquest reglament que s’està actualitzant preferim donar-vos tota la informació a 

partir del moment en què sigui definitiva. Sabem que sortirà un document amb aquest 

reglament i preferim poder donar-vos tota la informació definitiva. Un reglament necessita 

un procés de negociació i de pacte. Així que en quan sapiguem que el text és definitiu i 

tinguem tota la informació, ho compartirem. 
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5.- Torn obert de paraules 

L'Imma obre el torn de paraula però explica que abans vol fer una intervenció respecte a un 

punt que va sortir a l’anterior Consell i que va plantejar la Sra. Marta Mas, respecte a la 

necessitat de tenir la informació jurídica per saber de quina manera s’havia de tramitar la 

incorporació de noms de dones al nomenclàtor de la ciutat. 

L'Imma Bajo explica que per tenir la informació correcta i precisa el que hem fet és demanar 

assessorament als Serveis Jurídics del Districte, en concret a la cap de Serveis Jurídics, i ella 

ens ha facilitat la documentació pel procediment de la Ponència de Nomenclàtor. L'Imma 

explica que la Ponència de Nomenclàtor forma part de Cultura però administrativament 

forma part de Serveis Generals i explica que el seu funcionament està regulat per un Decret 

d’Alcaldia. L'Imma explica que a l’acte d’aquesta sessió afegirem l’enllaç per que poder 

consultar aquest procediment i així aclarir els dubtes que la Sra Marta Mas i altres 

companyes ens vàreu demanar el darrer Consell que us aclaríssim.  

El reglament i procediment sobre el funcionament de la Ponència es pot consultar clicant 

l’enllaç següent: bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/97106. Us convidem 

que ho consulteu i en el proper Consell o per correu electrònic ens pugueu manifestar les 

consultes. 

L'Imma explica que hi ha un tema que no està inclòs però és una condició que ha posat el 

regidor de la Ponència de Nomenclàtor, i és que qualsevol consulta passi pel Consell de 

Memòria Democràtica del territori on sigui adscrit l’espai públic. 

La Sra. Marta Mas explica que un dels punts que tenia feia referència a aquest darrer punt 

encara que no era ben bé això el que ella va demanar. Explica que es llegiria detingudament 

el text que aporteu i en farà les consultes que consideri. I l’altre tema es que voldria saber 

on consultar el PAD del Districte per precisament conèixer quines són les línies polítiques 

envers les dones que el Govern del Districte es planteja per poder-ne fer uns seguiment i 

saber de què parlem. 

La Lorena explica que el PAD estarà penjat al web del Districte i afegeix que les línies 

referides a Feminismes no han canviat respecte a les primeres propostes. Considero que 

primer tingueu la informació que estarà penjada al web i després podrem fer el seguiment. 

La Rosa Sans, de l’Ateneu del Clot, explica que hi ha hagut revisió de la junta i és la primera 

vegada que ella acudeix al Consell. Comenta que intenten implicar i motivar a participar la 

població jove i que no és fàcil. Respecte a participar en el grup del Manifest explica que no 

té molt de temps, i que com és la primera vegada, voldria que s’hi reflecteixi com les dones 

hem respòs davant d’aquesta crisi i com som un pilar però poc reconegudes i com fem coses 

que sovint no són visibles. 

Des de l’Ateneu tenim un grup de dones artistes joves i que reivindiquen 'els pirulís' com a 

espais d'expressió artística. 

La Lorena Domínguez dóna les gràcies a la intervenció i aprofita per explicar quines són les 

línies i el lema del 8 de març, 'Les dones sostenim el mon'. Explica també que recollirem 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/97106
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amb una graella o fitxa totes les activitats. Així mateix informa que la Seu del Districte 

s’il·luminarà en color magenta. 

Es convida a les dones a participar, especialment a la Dora d'Àmbar Prim, a la Rosa Sans per 

la seva aportació, i a l'Arianna d’Apropem-nos. 

L'Arianna agraeix la confiança i explica que treballen dia a dia amb dones en situació 

vulnerable. Relata la situació de moltes dones que han quedat en una situació molt precària. 

La Dora demana que alguna dona més hi participi, doncs ella sent que ha participat ja en 

moltes ocasions. 

L'Imma explica que ella sempre ha seguit els manifests que any rere any es publicaven des 

del Consell i valora que el Manifest sigui, sobretot, sentit. És a dir, que expressi el sentir de 

les dones i la realitat del que han viscut i per on han passat. I reconeix com la Dora ha sigut 

una dona que sempre ha reivindicat el plaer de les dones grans del nostre territori i li 

agraeixo el seu testimoni. I vull agrair aquesta feina que ha fet de manera excel·lent i 

incansable. 

L'Imma Bajo manifesta l’agraïment a tota la feina i demana la participació de totes les dones 

perquè el Consell sigui divers i manifesti la pluralitat de les nostres realitat. Hem de 

comentar a reconstruir la nostra realitat per nosaltres si per a les altres dones que vivim i 

compartim al districte i obre i convida si alguna de nosaltres vol plantejar un tema. 

La Lorena comenta que la Pepita Rocamora ha demanat la paraula, reconeix que la seva 

entitat Heura està en un moment complicat pel que respecta a la participació i que ella no té 

clar si podran comptar amb algú. La seva intervenció era perquè ella ha escoltat en una 

sessió de la FACEPA (Federació d’Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes) i 

allà va escoltar que la Llei Catalana de violència masclista havia incorporat alguns canvis 

arran la incorporació de la perspectiva de les persones trans, que si ara només amb el sol fet 

que podien canviar si se sentien dones. També va explicar que a partir d’ara les agressions i 

assetjament fets ales xarxes a partir d’ara si que s’incorporarà. I un altre canvi és la 

incorporació de delictes que fins ara no es consideraven com a tals. Explica que a la seva 

entitat hi ha dificultats entre les dones per connectar-se. 

La Julia López explica que pel 8 de març s’estan plantejant fer un petit concert més lúdic cap 

al mes de març a l’Auditori. Busquem ajuda per part de l’Auditori. Explica que la seva 

campanya de donacions no ha nata massa bé. 

La Maite, de l’entitat MPDL, també expressa el seu interès en participar en la creació del 

manifest. I també explica com la seva entitat ha donant suport a moltes dones en situació 

d’alta vulnerabilitat. 

Verónica i Beatriz, com a representants de Convivim de Los Botijas, estan organitzant unes 

tertúlies literàries entre cultures i conviden a participar. Explica que estan preparant en clau 

de dona, tot i que encara no sabem ben bé com ho preparen. 

La Lorena Domínguez valora positivament l’oferiment de les participants per redactar el 

Manifest i agraeix a totes la seva disponibilitat. 



Resum d'Acords del Consell de les Dones de Sant Martí Pàg. 6 

 

 

L'Imma Bajo demana si hi ha alguna paraula més i agraeix la presència de tots i de totes, 

desitjant una nova trobada conjunta tot i que sigui de forma telemàtica. Reitera que tan ella 

com la consellera i la tècnica estan a disposició del Consell i a totes les dones i entitats en tot 

moment. 

Es tanca la sessió. 

Rosa Saiz 

Secretaria del Consell de les Dones de Sant Martí 

Barcelona, 28 de gener de 2021 


