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Consell de les Dones de Sant Martí 

Assumpte Resum d'acords 

Lloc Sessió ordinària, per videoconferència 

 Emesa per streaming 

Data i hora 19 de maig de 2021, a les 18 h 

Assistents Imma Bajo, presidenta del Consell de les Dones 

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

 Jordi Rallo, conseller d’ERC-AM 

 Maria Arenillas, consellera de JxC 

 Pilar Moros, Direcció de Serv.a les Persones i al Territori del Districte 

 Joan Aldana, Direcció de Serv.a les Persones i al Territori del Districte 

 Cristina Colmena, Direcció de Serv.a les Persones i al Territori del Districte 

 Núria Campdepadrós, Trama SCCL 

 Dora Escobar, Assoc. Àmbar Prim 

 Marta Mas, Grup de l’Amistat 

 Nerea, ACS Bac de Roda 

 Maribel, ACS Bac de Roda 

 Rosa Sans, Ateneu del Clot 

 Heura Gabarri, Coordinadora d’Entitats de Poblenou 

 Josefina Rocamora, Assoc. Dones Heura 

 Julia López, Món Comunicació 

 Isabella, Assoc. Sembrar 

 Úrsula Antognozzi, Assoc. Sembrar 

 Lidia Martos, Casal de Barri La Pau 

 Carlota Falgueras, Assoc. de Veïns i Veïnes del Poblenou 

Ordre del dia 

1. Representació del Consell de les Dones dins el Consell Ciutadà. Presentació de 

candidatures i/o confirmació de les actuals. 

2. Presentació del 6è Premi Jove de Còmic Sant Martí. 

3. Breu descripció de l'estat actual de les entitats de Dones del Districte. 

4. Coeducació: dades del Districte. 

5. Torn obert de paraules. 

Fa la presentació la consellera Imma Bajo, que fa record a les víctimes de la violència de 
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gènere. A Catalunya han estat 174 dones i durant el 2021, 12 dones i dos menors. Aquestes 

persones han estat víctimes de la violència de gènere i es condemna qualsevol tipus de 

violència contra les dones. En aquest cas la violència vicària persisteix, que és la que es fa 

contra els menors només per fer mal a les dones, les seves mares. Es dona les gràcies a les 

entitats i xarxes de suport entorn la violència, que durant la pandèmia ha estat encara més 

intensa i ha arribat on l’administració no ha arribat. 

I comencem amb l’ordre del dia. 

1.- Representació del Consell de les Dones dins el Consell Ciutadà. Presentació de 

candidatures i/o confirmació de les actuals. 

S’informa de la normativa del Consell Ciutadà de Districte i que una de les funcions és la 

d’informar al Consell de les Dones. S’inicia el procés per escollir una persona representant 

d’aquest Consell al Consell Ciutadà. Qui tingui interès ha de presentar la seva candidatura 

per registre. Si només n’hi ha una, serà la representant; si no, es farà un procés de selecció 

mitjançant votació en el següent Consell de les Dones de Sant Martí. 

La Carlota recorda que en la sessió anterior del Consell hi havia dues persones representants 

del Consell del Districte. S’aclareix que no estem parlant del Consell de Dones de ciutat, sinó 

del Consell Ciutadà del Districte. La Imma Bajo recorda que va quedar pendent perquè 

s’estava modificant el reglament. Al Consell de les Dones de ciutat, les representants del 

Consell de les Dones de Sant Martí eren la Dora i la Julia, i per ara es mantenen. 

2.- Presentació del 6è Premi Jove de Còmic Sant Martí 

Es vol fer una commemoració dels cinc anys del Premi Jove de Còmic. En farà entorn a finals 

de juny, i el lliurament de premis al voltant del 25 de novembre. És un treball per a la 

consciència i la prevenció de la violència masclista. La consellera Lorena Domínguez informa 

que aquest premi va iniciar-se a partir d’un feminicidi al barri del Besós. Es va fer un mural 

homenatge en aquell acte com a reivindicació i, posteriorment, el Consell de les Dones del 

Districte va prendre la iniciativa de fer aquest premi amb una vessant preventiva treballant a 

partir del còmic amb la comunitat educativa dels instituts. 

L’any passat feia 5 anys del premi però deguda la situació de pandèmia no es va poder 

commemorar i és el que es pretén fer aquest any. Es vol convidar a la participació del 

Consell de les Dones i també es vol introduir una salutació que surti del Consell. 

Nuria (de TRAMA) explica l’organització del Premi. S’ofereix a tots els instituts que puguin 

participar d’aquests tallers. Són tallers de tres hores (inicialment, era de dues hores). 

S’introdueixen dinàmiques cada vegada més participatives. Es basa en la presentació de 

continguts, mitjançant projeccions de diferents còmics però amb diàleg de preguntes amb 

l’alumnat. A mida que avancem com que recopilem més còmics, cada vegada s’incorporen 

material extrets dels còmics treballats i creats prèviament per persones properes. 
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Primer es treballa sobre la construcció dels personatges principals i secundaris i es parla 

sobre la infravaloració femenina i diferents temes que tenen a veure amb la consciencia dels 

joves de la “infra” representació de les dones en els papers protagonistes a partir del còmic, 

però que és extensible a qualsevol disciplina. Es comencen a projectar sentencies per què 

cada participant es posicioni segons estan o no d’acord i es generi el debat. Es col·loquen 

segons les posicions, molt polaritzades, en un cantó o un altre, i altres al mig. En qualsevol 

moment poden canviar de posició si canvien d’opinió. Altra sentència és la super heroïna, 

que ha modificat el rol de les dones en el còmic, i a partir d’aquí els treballa la cosificació, el 

rol femení i es genera un nou debat. 

Han introduït una sessió prèvia amb el professorat per què tinguin l’aula disponible per 

aquest espai. 

Altra dinàmica és la projecció d’una imatge per veure qui és el personatge protagonista del 

còmic. Mai diuen que el protagonista és la dona, sinó el Jocker. A partir de preguntes sobre 

què transmet la imatge, quin sentiment vol transmetre, què farien per, amb un canvi mínim, 

donar la volta a la situació. Es modifica l’expressió de la cara, dels ulls i boca, i partir d’aquí 

entenen la intenció del que es pot obtenir a partir d’una imatge. 

El segon taller és més específic per entrar en tipologies de violències masclistes i la seva 

representació. Es presenten imaginaris alternatius per connectar millor amb el col·lectiu 

adolescent. Els primers tallers són per mostrar estereotips i sexismes. Després ja és per 

parlar de coses alternatives. 

La tercera dinàmica és per parlar sobre les violències, per què estan representades en la 

piràmide, perquè unes invisibles i altres visibles, diferents tipologies de violències i es donen 

vinyetes extretes del còmic d’altres anys per classificar les diferents violències i la seva 

ubicació. És més fàcil quan és una violència física, però les altres afavoreixen el debat. 

L’altre taller és per parlar dels llenguatges del còmic i com es pot narrar i explicar un 

missatge a partir del llenguatge en cada disciplina. Cada disciplina té el seu llenguatge 

específic i han d’aprendre com es pot utilitzar aquest llenguatge. Parlen de les possibilitats 

expressives, de tots els recursos i s’introdueix el llenguatge específic del còmic. Els grafismes 

poden expressar un missatge de forma molt intensa. 

Finalment presenta la imatge gràfica d’aquest any. Es basa la identitat gràfica del Premi a 

partir de la imatge del còmic guanyador de l’edició anterior. En aquest cas s’ha fet un collage 

dels cinc anys. 

La Lorena pregunta al Consell si el projecte recull l’objectiu previst inicialment. 

La Marta agraeix la presentació i el contingut de les sessions com a la intenció de la 

prevenció de la violència. 

La Teresa també valora positivament aquesta presentació. 

La Carlota també valora molt la presentació. També comenta que quan es va començar a 

plantejar a l’inici el projecte, ja es va indicar que estava lligat als instituts. En les primeres 
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sessions ja es va presentar i exposar un plantejament i un esquema. Després ha faltat un 

seguiment de com es desenvolupava i quins instituts participaven. 

S’expliquen els tallers programats aquesta edició i el calendari general proposat. Els tallers 

programats, en els mesos de maig i juny són els següents: 

 Institut Quatre cantons: 12 tallers 

 Institut Infanta Isabel: 15 tallers 

 Institut Bernat Metge: 9 tallers 

 Casal Infantil Sant Martí: 3 tallers 

 Ludoteca Ca l’Arnó: 2 tallers d’hora i mitja (volen un mix de les sessions 1 i 2, cosa que 

compta com a 3 sessions) 

 Casal Infantil El Vaixell: 2 tallers 

 APC Clot: 2 tallers 

 Institut Barri Besòs: 6 tallers per dur-los a terme entre finals de setembre i principis 

d'octubre del curs 2021-2022. 

CALENDARI del Premi: 

 Presentació del nou Premi 2021 i trajectòria dels 5 anys del premi jove + catàlegs + el 

29 o 30 de juny 

 Publicació de bases i convocatòria - 1 de setembre fins al 22 d'octubre 

 Votació del públic a través d'instagram del Punt InfoJove Sant Martí- del 15 al 21 de 

novembre 

 Entrega de Premis- entre el 26 i el 30 de novembre 

Està reservada la sala d’actes del Centre Cívic Parc Sandaru els dies 29 i 30 de juny per fer la 

presentació del 6è concurs i la presentació del catàleg dels 5 anys de trajectòria del premi. 

No està encara organitzat i podem incloure noves propostes. Tenim aparaulada la 

presentació d’un fragment del projecte de final de curs de l’Institut del Teatre, que han creat 

un grup de joves vinculats al Parc Sandaru. 

Les bases estan fetes, en procés de la tramitació per publicar-les l’1 de setembre. Les bases 

contemplen dos tipus de premis: el del jurat i el del públic. La votació del premi del públic es 

farà a través de l’Instagram del Punt InfoJove del 15 al 22 de novembre. 

Tenim reservades la sala de la biblioteca del Camp de l’Arpa i del Poblenou per a l’acte del 

lliurament dels premis el dilluns 29 de novembre. Tot és movible i es poden buscar altres 

alternatives. TRAMA està començant a proposar possibles persones membres del jurat. 

Es convida a què el Consell pugui fer aportacions en l’organització dels actes, formar part del 

jurat, així com participar en el text introductori del catàleg d’enguany que recollirà la 

trajectòria dels 5 anys del premi durant. 

S’ofereixen a participar Nerea de Bac de Roda i Dora d’Àmbar Prim. La consellera Lorena 

Domínguez proposa que aquestes dues representants puguin participar de l’organització de 

l’acte i també de la salutació inicial. Posteriorment, aquest escrit s’enviarà a totes les 

persones membres del Consell per si volen fer esmenes. Les assistents hi estan d’acord. 
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Per a la constitució del jurat es buscaran persones vinculades amb la docència, amb el món 

del còmic, amb la violència masclista i una representant del Consell de les Dones del 

Districte. Fins ara havia estat sempre la Dora. 

La Marta insisteix que TRAMA sempre ha fet una molt bona actuació al respecte. 

3.- Breu descripció de l'estat actual de les entitats de Dones del Districte 

Es volia conèixer l’estat de les entitats després de l’any de la pandèmia, si tothom ha 

retrobat l’activitat. 

Pepita, representant d’Heura, valora molt bé l’explicació de la Núria tot i que no podrà 

participar en la comissió. Explica que a l’entitat ja s’han fet: 

- tres reunions de formació de dones de persones grans; la primera, al març, va ser una 

jornada literària 

- el primer zoom amb persones grans 

- comenta que moltes dones, no tenen wifi o ordinadors; tot i això, 8 dones han fet 

formació i han aconseguit que es connectin des de casa 

- a l’abril van fer una trobada de grups de dones, i han aconseguit fer un grup de dones i 

estan molt animoses i contentes 

- al juny també tenen intenció de fer altres jornades encara que sigui semi presencials. 

La Júlia, representant de Sant Martí amb Veu de Dona, explica que continuen treballant i 

explicant les novetats que van sortint. Seguiran fent el butlletí i seguint informant de les 

activitats. Demana que li faci arribar el resum de la sessió. 

La Lorena informa que està sent gravada i quedarà al youtube del districte. 

Isabella informa que s’acaba de conformar com a representant de Sembrar: incidència per a 

la transformació social. Que ja han atès 113 noves dones, que s’apropen, 83 usuàries. Estan 

a l’edifici anomenat Piramidón i estan en procés de constitució. Volen impulsar el treball en 

xarxa i fomentar els recursos que hi ha al districte. Voldria conèixer les entitats del districte 

per poder seguir treballant més en xarxa. 

4.- Coeducació: dades del Districte 

La Lorena fa una presentació sobre el tema, que en breu es farà arribar a totes. Es vol 

començar a treballar el tema de la coeducació al districte per treballar la prevenció en 

l’educació per transformar la societat, tant respecte a l’erradicació de la violència masclista 

com en el col·lectiu LGTBI. Treballar per una educació amb perspectiva de gènere per tal 

que les noves parelles es generin amb respecte i sense violència. El Pla d’actuació no es va 

poder aprovar perquè no es va aprovar a ciutat. Però una de les línies era treballar la 

coeducació en els centres educatius. Aquesta línia ja es va presentar al Consell d’Educació. 

És una acció educativa que permet establir una estratègia per eliminar situacions generades 

pel binomi de gènere. Es tracta de convertir l’escola en un lloc segur i lliure d’etiquetes que 
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fomenten la desigualtat i les discriminacions. Es vol treballar l’esperit crític, on el rol de 

gènere encara està molt present i pot esdevenir en violència. 

Les dades del Ministeri d’interior recullen al voltant de 600 víctimes menors. Ha hagut 

denuncies per agressions per a menors de 0 a 12 anys. En la franja d’edat de 13 a 17 anys, 

96 adolescents van ser denunciats per temes de violència masclista. 

Gairebé el 30% de noies fins als 15 anys havien viscut situació de violència masclista, segons 

dades del 2019. 

Hi ha un marc legal ampli per l’abordatge de la coeducació com a eina per l’erradicació de la 

violència. 

En l’Audiència Pública de Nens i Nenes de Sant Martí, els infants van demanar al món 

educatiu de fomentar xerrades educatives, distribuir l’espai dels patis, crear matèria 

d’educació sexual des de primària, i formar al professorat en rol de gènere i feminisme. 

Volen créixer en una societat lliures d’aquestes desigualtats. 

Al darrer Consell Escolar del districte es va comentar que les escoles bressol treballen des de 

la prevenció de l’abús sexual, que les escoles de primària i instituts detecten que el 

masclisme és present i es treballa de forma transversal i des de les comissions de 

convivència, i que falta inserir aquestes incidències dins del currículum educatiu habitual. 

Amb tot, tenim eines com la Xarxa per la Igualtat, en la qual participen 5 centres de Sant 

Marti. La hipòtesi sobre la baixa participació se centra en les dificultats del centre de seguir 

un programa a tres anys. Demanen a la Regidoria de Feminismes que es facin activitats 

concretes. Les AFA’s també programen activitats per la coeducació. 

Ara estem en un moment de reflexió sobre cap a on volem anar, i es vol impulsar des del 

Districte juntament amb Educació. Es vol treballar amb el professorat, l’alumnat i les famílies 

es vol treballar des d’un ampli espectre. Estarem en contacte amb el CRP per treballar el 

currículum. Cal tenir en compte l’alumnat organitzat en comissions feministes i comissió 

LGTBI com les de l’institut Bernat Metge, i les d’AFA’s com la Lileta, que és un conjunt 

d’AFA’s feministes. És important treballar-ho des de la transversalitat. Possiblement crearem 

una taula de treball. En aquest cas, enviarem la convocatòria. També enviarem bibliografia. 

La Imma explica que han presentat aquest punt com una introducció de temes més 

sectorials i transversals dins el Consell de les Dones i, sobretot, del treball de les entitats de 

les dones com un procés més enriquidor. 

Lidia, del Casal de Barri La Pau, pregunta per la taula LGTBI ja que han començat amb el 

centre de recursos. Demanen poder establir connexions amb altres entitats interessades. La 

inclourem en la propera reunió. 

5.- Torn obert de paraules 

La Marta demana si hi ha cap document amb les línies de districte. Demana si li podem 

enviar. 
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Demanen si seria possible un monogràfic entorn la violència masclista del districte. Circuit de 

violència. S’està d’acord amb aquesta proposta, la Lorena proposa presentar el balanç de la 

prova pilot de Sant Martí i el circuit de violència. La Imma comenta que també es podria 

explicar l’impacte del pacte contra la violència de gènere en les entitats del districte. 

Rosa Saiz 

Secretaria del Consell de de les Dones de Sant Martí 

Barcelona, 19 de maig 2021 


