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Consell de les Dones 

Assumpte Resum d’acords 

Lloc Sessió ordinària, per videoconferència 

Data i hora 22 de novembre de 2021, de 18.45 a 20.30 h 

Assistents Imma Bajo, presidenta del Consell de les Dones 

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

 Jordi Rallo, conseller del GMD ERC 

 Maria Arenillas, consellera del GMD JxC 

S'excusen Sílvia López, consellera del GMD PSC 

Entitats i equipaments 

 Dora Escobar, de l’Assoc. Àmbar Prim 

 Marta Mas, del Grup de Dones de l’Amistat 

 Rosa Sans, de l’Ateneu del Clot 

 Josefina Rocamora, de Dones Heura 

 Gemma Hernández, del Casal de Barri La Pau 

 Jacoba Castillo, de Les Vernedes 

 Amalia, del Casal de Barri Bac de Roda - Poblenou 

 Muntsa, d’Entre Dones 

Ciutadania a títol individual: 0 

Ordre del dia 

1. Abordatge de les violències: 25N i Punts Lila a les Festes Majors. 

2. Feminització del nomenclàtor del districte de Sant Martí. 

3. Presentació del nou Pla de Justícia de Gènere. 

4. Torn obert de paraules. 

La Sra. Imma Bajo, presidenta del Consell, obre la sessió i la Sra. Lorena Domínguez, 

consellera de Feminismes i LGTBI, comenta que hi haurà una variació en l’odre del punts. 

Punt 2. Feminització del nomenclàtor del districte de Sant Martí. 

Es dóna la paraula a la Sra. Sandra Enrique, consellera Memòria Democràtica i Patrimoni 

Industrial del Districte de Sant Martí, que explica que el Consell de Memòria ha creat un grup 

de treball de Nomenclàtor a nivell de Districte de Sant Martí. De moment aquest grup ha fet 

dues reunions. És un espai on portar propostes, idees, aportacions... per debatre i 

consensuar, i portar-les directament a la Ponència de Nomenclàtor. Es tracta d’una eina de 
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treball per dur a terme tot el que té a veure amb el nomenclàtor. Van considerar amb les 

dues conselleres que fora bo que una o dues persones del Consell de les Dones del districte, 

a proposta del mateix Consell, participin en aquest espai, perquè hi estigui representat. 

La consellera Domínguez explica que el reglament de nomenclàtor incorpora la feminització 

dels espais públics de la ciutat amb noms de dona, i és per això que es va valorar que en 

aquest grup havien de participar entitats del Consell de les Dones del Districte. A més, 

aquesta voluntat i necessitat va quedar recollida en l’acte que es va fer de presentació del 

llibre “Constructores de Ciutat”, on moltes intervencions expressaven aquesta necessitat de 

fomentar i treballar perquè en els noms dels espais de la ciutat estiguessin representades les 

dones vinculades a la lluita veïnal i altres. Per això, proposen que hi hagi una representació 

del Consell d’una o dues persones en aquest grup de treball i que fessin de vincle, per saber 

com avança el nomenclàtor. 

La presidenta del Consell vol fer una puntualització sobre el tema, doncs arrel d’una 

pregunta de Marta Mas en un altre Consell semblava que no quedava clar com anava el 

procediment. Explica que a l’Ajuntament hi ha el que s’anomena la ponència tècnica que és 

l’òrgan especialitzat i que està adscrit a Cultura, però que administrativament depèn dels 

Serveis Generals, que és el que recull totes les sol·licituds. Es va crear aquest grup de treball 

al districte que recull les propostes que, un cop aprovades pel Consell de Memòria, es 

canalitzarien directament a la Ponència de Nomenclàtor. 

La consellera Sandra Enrique confirma el circuit i afegeix que el plenari de districte només 

ratifica les propostes del grup de treball, però és aquest grup el que canalitza directament les 

propostes a la ponència qui ho aprova i ho ratifica el plenari. 

Intervencions: 

Sra. Marta Mas: Comenta que no tenia dubtes del funcionament del nomenclàtor, si no que 

plantejava la confusió del propi Districte de Sant Martí, de qui teniu competències i la 

potestat i al final no la tenia ningú. Ara ha quedat molt més clar des de la participació del 

Consell de Memòria, en el qual ja participen, i ara el funcionament està molt clar i hi ha un 

camí de treball. 

Sra. Imma Bajo: comenta que tenen clar que ella coneix el funcionament, però arrel de la 

seva pregunta, s’ha volgut posar ordre i compartir aquest coneixement, que ja ella i la seva 

entitat tenien pel treball que porten fent des de fa molt temps. 

La consellera Domínguez demana a la consellera Enrique si altres persones o entitats tenen 

interès en participar on s’han d’adreçar. La consellera deixa el seu contacte, 

senrique@bcn.cat i explica que la propera sessió serà al gener, i es farà 1 sessió cada dos o 

tres mesos. 

Sra. Maria Arenillas: comenta que ha de marxar i que si hi ha votacions delega el seu vot a la 

Sra. Marta Mas. 

Sra. Marta Mas i el Sr. Jordi Rallo: demanen per les actes dels anteriors Consells. Se’ls 

comenta que estan totes penjades al web del Districte, però que els les farem arribar en 

breu. 

mailto:senrique@bcn.cat
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Punt 3. Presentació del nou Pla de Justícia de Gènere (vegeu presentació adjunta) 

La consellera Domínguez dóna pas a la Sra. Estel Crusellas, tècnica de la Direcció de Serveis 

de Gènere i Polítiques del Temps de la Gerència Municipal, que presentarà el nou Pla de 

Justícia de Gènere 2021-2025, el seu procés d’elaboració i participació, la seva estructura i 

continguts, la governança i la territorialització, és a dir, la implementació del Pla als 

districtes. Aquesta presentació es farà arribar per mail. També comenta que el nou Pla es 

farà públic en breu. 

Preguntes: 

La Sra. Josefina Rocamora pregunta com es passarà aquest informació que s’ha presentat. 

La Sra. Bajo pregunta a l’Estel Crusellas si aquest document ja està aprovat. La resposta és 

que es va aprovar en el plenari del 29 de setembre i que ara està en maquetació i en breu es 

publicarà al web. 

La Sra. Marta Mas comenta que sobre la territorialització, que s’ha parlat molt en els debats, i 

vol saber com està el tema de les referents de transversalitat de gènere dels districtes. Estel 

Crusellas comenta que està en licitació per poder incorporar aquestes figures tècniques amb 

un perfil molt especialitzat als diferents districtes. 

Punt 1. Abordatge de les violències: 25N i Punts Lila a les Festes Majors (vegeu 

annex 1) 

La Sra. Bajo dona pas al següent punt en el qual es dona informació sobre diferents temes 

relacionats amb l’abordatge de les violències: 

- Punts liles de Festes Majors 

- Acte lliurament del 6è Premi Jove de Còmic i Acte Central de commemoració del 25N 

- Calendari del 7è Premi Jove de Còmic 2022 

La consellera Domínguez explica el treball previ al punt lila fet amb les coordinadores de les 

festes dels diferents territoris, amb les diferents entitats organitzadores per poder fer una 

feina conjunta amb el punt lila. També destaca els punts liles autogestionats i coordinats per 

sumar esforços. 

Preguntes: 

La Sra. Dora Escobar comenta que per les festes de Sant Martí unes persones li van dir que 

no trobaven el punt lila, i ella es va informar sobre el tema i va veure que era un punt 

itinerant i un altre a Bac de Roda. Vol saber com va anar, perquè creu que faltava 

informació. 

Se li explica com van anar aquests punts i els acords amb la coordinadora, així com els 

canals de difusió i de comunicació emprats en totes les festes. Es valora revisar aquesta 

comunicació. 

El Sr. Jordi Rallo, vol saber si cal fer reserva prèvia per l’acte del dia 29 de novembre, i 

comenta que no pot ara accedir a les actes. 
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Se li explica que de moment, tenint en compte les mesures actuals, no cal fer aquesta 

reserva, i amb l’aforament de la sala no es preveu que hi hagi problemes. 

Les actes dels consells anteriors i la presentació del nou pla se li farà arribar a totes en breu. 

La Sra. Domínguez explica com anirà l’acte del 29 de novembre, a la biblioteca Camp de 

l’Arpa – Caterina Albert, en el qual es farà lliurament dels guardons de la 6a edició del Premi 

Jove de Còmic i on hi haurà un diàleg entre participants i creadores d’altres anys i 

representants i/o persones activistes del Consell de les Dones, així com es farà l’acte central 

del 25 N, amb la presència de la 4a Tinenta d’Alcaldia, la Sra. Laura Pérez. De moment la 

Jacoba i la Dora ens han confirmat la seva participació, però si hi ha alguna més interessada 

ho pot comentar. 

En aquest acte del dia 29 de novembre també es vol llegir el manifest unitari del 25N (que 

es va enviar per mail a totes les membres del Consell de les Dones del Districte), que 

s’aprova entre diferents ens locals (Generalitat, Ajuntaments, Diputació...), i per això, es 

proposa manifestar el suport o adhesió a aquest manifest del Consell. La consellera demana 

a les persones assistents si consideren que s’ha de donar suport o adhesió a aquest 

manifest. 

Intervencions: 

La Sra. Marta Mas considera que no és un manifest sinó un posicionament de diferents 

institucions, i considera que no és un manifesta al que es pugui subscriure una entitat. Ella 

s’abstindria, doncs pensa que no és el mateix un manifest del moviment associatiu que un 

posicionament institucional. 

La Sra. Dora Escobar, tot i estar d’acord amb el que diu el manifest, creu com la Sra. Marta 

Mas, que és massa llarg per ser un manifest i pregunta si es podria fer més curt. 

La Sra. Josefina Rocamora no l’ha llegit, però per la seva experiència creu que no és 

convenient que sigui massa llarg, i està d’acord amb les persones que han parlat abans. 

La Sra. Domínguez fa un aclariment explicant que cal diferenciar entre la lectura del manifest 

i que es demani al Consell de Districte que el Consell de les Dones s’adhereix a aquest 

manifest. 

El Sr. Jordi Rallo explica que donarà suport al que diguin les representants del Consell, i 

proposa, si així ho consideren, que es podria dir en l’acte que el consell s’adhereix al 

manifest i desprès fer un homenatge a les víctimes o alguna cosa més emotiva semblant. 

La Sra. Bajo explica que és un manifest consensuat i que la idea es repetir el que s’ha fet 

històricament en aquest districte, que es donar suport a aquest manifest. Comenta que una 

altra cosa és la lectura en l’acte del dia 29. Està d’acord en què és molt llarg i es podria mirar 

de com fer-ho amb un altre format. El que es demana és si el Consell de les Dones dóna el 

seu suport a aquest posicionament institucional pel 25 N. 

La Sra. Marta Mas creu que s’estan barrejant coses. Estaria d’acord en fer algun recordatori, 

posicionament... des de les entitats i el Consell, en la línia del que ha dit el Sr. Rallo. Per 

altra banda, creu que el Districte no necessita el consentiment del Consell per posicionar-se 
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en la mateixa línia del manifest que s’ha presentat i per tant ella s’abstindria d’avalar aquest 

posicionament institucional, perquè com a entitats el seu posicionament i responsabilitats 

són diferents. També no està massa d’acord amb aquest plantejament històric que s’ha fet. 

La Sra. Domínguez comenta que el Govern del Districte presenta al plenari del Consell de 

Districte el seu suport a aquest manifest unitari. I el que es proposa cada any, en relació a 

això, és sumar el suport del Consell de les Dones, a diferència del 8M que el Govern el que 

fa es traslladar al plenari el contingut del Manifest elaborat pel Consell. Cal prendre una 

decisió doncs demà s’ha de presentar al plenari com a declaració o com a proposició 

depenent del posicionament dels diferents partits. 

Es fa la votació per saber si el Consell hi dona el seu recolzament o no, independentment 

que el Govern del Districte presenti la declaració o la proposició: 

- Vots a favor: 1 

- Abstencions: 3 

- Vots en contra: 0 

Així doncs no es presentarà l’adhesió del Consell de les Dones del Districte. 

Es tanca el Consell de les Dones a les 20.33 h. 

Cristina Colmena 

Secretaria del Consell de les Dones 

Barcelona, 15 de desembre del 2021 
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Annex 1. Memòria de les actuacions de prevenció i d’atenció a agressions sexistes 

en les Festes Majors del Poblenou, el Clot, el Camp de l’Arpa del Clot i Sant Martí 

de Provençals 2021 

Festa Major del Poblenou 

- 10 de setembre: Dispositiu punt lila a la rodona de la rbla. Poblenou amb carrer Joncar. De 

20 a 00.30 h. 

Sensibilitzacions: 126 

Assessoraments: 1 

Incidències: 0 

- 11 de setembre: Dispositiu punt lila a la rodona de la rbla. Poblenou amb carrer Joncar. De 

21 a 00.30 h. 

Sensibilitzacions: 116 

Assessoraments: 3 

Incidències: 0 

- 17 de setembre: Dispositiu punt lila a la rodona de la rbla. Poblenou amb carrer Joncar. De 

20 a 00.30 h. 

Sensibilitzacions: 105 

Assessoraments: 2 

Incidències: 0 

- 18 de setembre: Dispositiu punt lila a la rodona de la rbla. Poblenou amb carrer Joncar. De 

20 a 00.30 h. 

Sensibilitzacions: 119 

Assessoraments: 3 

Incidències: 2 indirectes 

Total punts: 4 

Professionals: 2 per punt 

Total hores: 34  

Total Sensibilitzacions: 466 

Total Assessoraments: 9 

Total Incidències: 2 indirectes 

Festes Majors de Sant Martí de Provençals 

- 5 de novembre: Dispositiu punt lila al concert de  la rambleta de Selva de Mar. De 21 a 1 h. 

Sensibilitzacions: 50 

Assessoraments: 1 

Incidències: 0 

- 6 de novembre: un dispositiu itinerant entre la Gàbia i Llibertat Ròdenas que hi ha dos 

concerts entre les 21 i les 2 h. 
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Sensibilitzacions: 150 

Assessoraments: 0 

Incidències: 0 

Total punts: 1 fixe i 1 itinerant 

Professionals: 2 per punt 

Totals hores: 18 

Total Sensibilitzacions: 200 

Total Assessoraments: 1 

Total Incidències: 0 

Festa Major de Sant Martí i el Clot 

- 13 de novembre: Dispositiu punt lila a Sant Martí Balla (ubicat a Guipúscoa- Bac de Roda) 

de 22 a 2 h. 

Sensibilitzacions: 71 

Assessoraments: 1 

Incidències: 1 indirecte 

Total punts: 1  

Professionals: 2 per punt 

Totals hores: 8 

Festa Major del Clot 

- 12 de novembre: Dispositiu punt lila a Esplanada Farinera.  De 22 a 23 h dispositiu en 

itinerància i de 23 a 2 h el punt fixe. 

Sensibilitzacions: 56 (13 en itinerància) 

Assessoraments: 1 

Incidències: 0 

- 19 de novembre: Dispositiu punt lila a Fossar del Parc del Clot. De 22 a 1.30 h. 

Sensibilitzacions: 70 

Assessoraments: 2 

Incidències: 0 

- 20 de novembre: Dispositiu punt lila a Esplanada Farinera. De 23 a 3 h. 

Sensibilitzacions: 77 

Assessoraments: 2 

Incidències: 0 

Total punts: 3 fixe i 1 itinerant 

Professionals: 2 

Totals hores: 24 

Total Sensibilitzacions: 203 

Total Assessoraments: 5 

Total Incidències: 0 
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Acte de lliurament de guardons del 6è Premi Jove de Còmic i Acte Central 25N 

Data: dilluns 29 de novembre del 2021, a les 18 h. 

Espai: Biblioteca Camp de l'Arpa - Caterina Albert (carrer de la Indústria, 295) 

Persones assistents: 

- Ima. Sra. Marilén Barceló, presidenta del Consell de Districte 

- Ima. Sra. Laura Pérez, tinenta d’Alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i 

LGTBI 

- Sra. Lorena Domínguez, consellera de Feminismes i LGTBI 

- Sra. Inma Bajo, presidenta del Consell de les Dones de Sant Martí 

- Conselleres i consellers del Consell de Districte de Sant Martí 

Desenvolupament de l’acte: 

17.45 h. Obertura de portes. 

18 h. Inici i actuació poètica a càrrec de Maria Sevilla, escriptora. 

Benvinguda i descripció de l’acte, a càrrec de Sara Sansuan, actriu. 

Intervenció de la Ima. Sra. Marilén Barceló. 

Intervenció de la Ima. Sra. Laura Pérez. 

Actuació poètica a càrrec de Maria Sevilla. 

Presentació de l’acte de lliurament de premis, a càrrec de Sara Sansuan. 

Intervenció de la Sra. Inma Bajo, que presentarà el diàleg. 

Diàleg entre creadores i membres del Consell de les Dones: 

 Dora Escobar, de l’Assoc. Àmbar Prim 

 Jacoba Castillo, del Grup de Dones Les Vernedes 

 Pau Esparó Larrégola, guanyador de la 2a edició del Premi 

 Sara Sansuan, dinamitzadora de l'acte, i artista i creadora 

Lliurament de premis i foto de grup, amb totes les persones membres del jurat i de les 

entitats col·laboradores 

• Menció categoria A: lliura Pilar Moros de la DSPiT de Sant Martí. 

• Menció categoria B: lliura Jofre Dodero Gavaldà del Punt infoJOVE Sant Martí. 

• Premi públic A: lliura director de l’escola Joso. 

• Premi públic B: lliura director de l’escola Joso. 

• Guanyador categoria A: lliura Dora Escobar, membre del jurat. 

• Guanyadora categoria B: lliura Lorena Domínguez, consellera de Feminismes i LGTBI. 

Intervenció de la Sra. Lorena Domínguez. 

Actuació poètica a càrrec de Maria Sevilla. 

Tancament de l’acte. 
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Diàleg a càrrec del Consell de les Dones del Districte de Sant Martí. 

Actuació poètica a càrrec de l'escriptora Maria Sevilla. 

Conducció de l'acte a càrrec de l'actriu Sara Sansuan. 

Calendari 7è Premi Jove de Còmic 2022 

Finals de novembre- desembre de 2021: revisió de les bases, contacte amb Instituts, serveis 

socioeducatius... per començar a planificar els tallers de sensibilització i de còmic. 

Desembre 2021- gener 2022: reunions prèvies amb professors/es, educadors/es... 

Mitjans de gener fins a mitjans de març de 2022: assessoraments, tallers amb els grups... 

Acte de lliurament de premis: finals d'abril de 2022 

Convocatòria:  

- Terminis convocatòria: de principis de febrer a mitjans de març de 2022. 

- Votació del públic: a través de l'Instagram del PIJ al març de 2022. 


