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Consell de les Dones 

Assumpte Resum d’acords 
Lloc Sessió ordinària, per videoconferència. 
Data i hora 14 de febrer de 2022, de 18 a 20 h. 
 Sessió emesa per streaming: youtu.be/TDtcGUgGxyk  

Persones assistents 
 Inma Bajo, presidenta del Consell de les Dones 
 Emma Deusdat, consellera de Feminismes i LGTBI 
 Jordi Rallo, conseller del GMD ERC 
 Maria Arenillas, consellera del GMD JxC 
 Pilar Moros, coordinadora sectorial (DSPiT de Sant Martí) 

Entitats i equipaments 
 Dora Escobar, de l’Assoc. de Dones Àmbar Prim 
 Marta Mas, del Grup de Dones de l’Amistat 
 Estrella Pineda, de l’AVV del Poblenou 
 Doris Bira, del Pla de Desenvolupament Comunitari del Poblenou 
 Amalia Hostalrich, del Casal de Barri Bac de Roda – Poblenou 

Ordre del dia 
1. Presentació de la consellera de Feminismes i LGTBI del Districte. 
2. Manifest del 8M. 
3. 7è Premi jove de Còmic de Sant Martí. 
4. Informació sobre recursos d'atenció i prevenció de la violència masclista al Districte. 
5. Torn obert de paraules. 

Abans de començar amb l’ordre del dia, es demana a les persones assistents si volen 
comentar alguna cosa en relació al resum d’acords de la sessió anterior, de data 22 de 
novembre del 2021. 

Donat que no hi ha cap esmena, la Sra. Inma Bajo, presidenta d’aquest Consell, comença la 
sessió donant pas al primer punt de l’ordre del dia, i passa la paraula a la nova consellera de 
Feminismes i LGTBI del Districte de Sant Martí, la Sra. Emma Duesdat. 

Punt 1. Presentació de la nova consellera de Feminismes i LGTBI del Districte. 

La Sra. Emma Deusdat, nova consellera del Consell de Districte de Sant Martí, es presenta 
davant d’aquest Consell. 

Districte de Sant Martí 
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
934 027 000 
dspit@bcn.cat 
barcelona.cat/santmarti 

https://youtu.be/TDtcGUgGxyk
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Punt 2. Manifest del 8M. 

La Sra. Inma Bajo dóna pas al segon punt, explicant que s’han posat en contacte amb les 
entitats per fer un manifest conjunt i que ja hi ha una feina feta, i li passa la paraula a la 
consellera Emma Deusdat perquè expliqui quina és la feina que s’ha fet fins ara. 

La consellera explica que s’ha fet un correu proposant una trobada per a l’elaboració d’un 
manifest conjunt. Hi ha entitats que han participat i s’ha treballat amb un document 
compartit a partir del qual ja està feta la base i no cal afegir gaire més; només cal donar-li la 
forma final. També explica que tot just avui li han enviat el manifest institucional de ciutat, 
que no ha tingut ni temps de llegir-lo detingudament ni d’enviar-lo, però considera que amb 
el que ja s’ha treballat i les aportacions de les entitats hi ha suficient per fer un manifest 
propi. Demana a les entitats com volen que es tanqui aquest manifest. 

Intervencions: 

- La Sra. Marta Mas proposa que es faci arribar a les entitats la proposta de ciutat i 
l’elaborat per les entitats i així podran acabar de decidir. 

- La Sra. Maria Arenillas creu que haurien d’haver disposat del manifest de ciutat abans 
per poder debatre’l en aquest Consell i que és prioritària la veu de les entitats. 

- El Sr. Jordi Rallo considera que no pot passar el mateix que amb el de 25 N, i que cal 
treballar amb més temps aquest tipus de temes i tenir la informació abans. També posa 
de manifest la poca convocatòria en aquesta sessió i creu que cal mirar com s’ha de fer 
per aconseguir més participació de les entitats. 

- La Sra. Inma Bajo considera que el manifest del 8 M és un manifest de les entitats, i que 
els desacords polítics sobre el tema de la violència masclista són de fons. Considera que 
aquest manifest que estan elaborant les entitats és el que es portarà a la Junta de 
Portaveus com al manifest del Consell de les Dones del Districte. 

- La Sra. Maria Arenillas, tal i com ja ha expressat, considera que el manifest és de les 
entitats i no de cap partit polític. 

- El Sr. Rallo expressa estar d’acord amb el que ha dit la Sra. Arenillas i creu que s’ha de 
canviar l’hora del Consell perquè participin les entitats i que cal una millor organització 
perquè no torni a passar el que va succeir en l’últim plenari amb el manifest del 25 N. 

- La Sra. Inma Bajo comenta que creu fonamental el paper de les entitats. 

- La Sra. Dora Escobar explica que sempre el 8 M ha estat un manifest de les entitats per 
expressar el que senten tant les dones com les entitats dels nostres barris i que s’escolti 
la veu de la dona. 

- La Sra. Emma Deusdat, tot i no tenir l’històric del que ha passat, posa en valor la feina 
que s’està fent amb les entitats, i en tot cas fora del Consell acabar de valorar si 
s’encaixa amb el manifest de ciutat o no. 

- La Sra. Marta Mas pregunta qui ha fet el manifest de Ciutat, i que tot i que ella és 
antimanifest si s’acorda fer un, que no es torni a repetir el mateix del 25 N. La Sra. 
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Emma Deusdat li respon que és un manifest institucional, que encara no està aprovat i 
tancat. 

Abans de passar al següent punt de l’ordre del dia s’explica com està el projecte dels 7 
jardins amb nom de dona al barri del Besòs i el Maresme i la proposta d’acte central del 8 M. 
Es comenta que s’hauria d’acabar de configurar aquests actes. 

Intervencions: 

- La Sra. Marta Mas considera que l’acte en relació a les plaques ha de ser més senzill i 
independentment de si estan totes o no. Proposa destapar una amb els parlaments 
corresponents i fer esment de la resta. I considera que el dijous vinent es pot acabar 
configurant com serà aquest acte. També comenta que no entén que té a veure el 
manifest amb les plaques dels set jardins, doncs considera que són dos actes diferents. 

- La Sra. Dora Escobar comenta que són molts anys treballant sobre aquest tema i que 
han participat moltes dones i com s’explicarà a aquestes dones que les plaques no es 
faran. Se li explica que les plaques es faran, però pel 7 de març, que es proposava fer 
l’acte central de 8M no hi seran totes. 

- El Sr. Jordi Rallo comenta que fa uns 7 mesos va rebre una resposta que deia que les 
plaques ja s’estaven fabricant, i considera que un problema tècnic no ha d’aturar la 
inauguració. 

- La Sra. Pilar Moros explica que aquesta és la proposta, fer un acte d’inauguració el dia 7 
de març tot i que no estiguin les plaques definitives, recuperant la feina feta des de la 
Ponència de Nomenclàtor. Per això hi ha el proper dijous una reunió on estaran la Dora i 
la Marta, i on poder consensuar el format d’aquest acte. 

La presidenta del Consell de les Dones dóna pas al següent punt de l’ordre del dia. 

Punt 3. 7è Premi jove de Còmic de Sant Martí.  

La secretària del Consell explica, respecte a aquest punt, les últimes novetats del premi: 

- Van sortir publicades les bases al BOP el 31 de gener de 2022 

- Estaran exposades durant 20 dies 

- Aleshores apareeixerà l’anunci de la convocatòria del 7è Premi Jove de Còmic 

- Hi haurà una nova categoria, C Fanzín, que vol fomentar la participació col·lectiva de 
joves de centres escolars i altres serveis 

- El lliurament de premis està previst cap a mitjans de maig 

Tal i com es va acordar en el grup motor del premi, es presenten al Consell dues propostes 
participatives al voltant del còmic i la violència masclista, i adreçades a les entitats que 
formen part del Consell de les Dones. 

Intervencions: 

- La Sra. Dora Escobar, del grup motor del premi, comenta que la proposta era treballar-



Resum d’acords del Consell de les Dones de Sant Martí Pàg. 4 

 

 

ho en aquest Consell però donada la poca participació d’entitats, no ho veu viable. 

- La Sra. Amalia Hostalrich, comenta que ella no sap del tema del còmic, però podem 
comptar amb la seva participació. Se li comenta que no en cal saber-ne i que per això hi 
haurà persones especialistes. 

Així doncs s’acorda que la tècnica de Feminismes i responsable del premi es posarà en 
contacte amb les entitats per convidar-les a participar en una d’aquestes propostes. 

Punt 4. Informació sobre recursos d'atenció i prevenció de la violència masclista. 

La Sra. Inma Bajo, presidenta del Consell dóna pas a aquest punt, que té a veure amb una 
petició rebuda d’una entitat del Consell de les Dones a través de la Sra. Marta Mas, i li dóna 
la paraula per si vol puntualitzar la sol·licitud d’informació. 

La Sra. Maria Mas comenta que la informació que demana té a veure amb informació sobre 
les situacions que es detecten al districte de Sant Martí a través del PIAD, les demandes a 
les quals s’estan atenent donat que la informació publicada no està al dia i és de tota la 
ciutat. Quina atenció s’està fent en relació a la violència masclista al Districte. 

La Sra. Inma Bajo li passa la paraula a la consellera Emma Deusdat, doncs per aquest punt 
de l’ordre del dia s’ha preparat un informe on es recullen diferents projectes, serveis i 
informacions. La consellera fa una lectura resum d’algunes de les informacions recollides en 
l’informe (vegeu annex 1). 

Intervencions: 

- La Sra. Marta Mas vol saber el nombre de dones ateses pel PIAD i les situacions que 
s’han trobat, les solucions que es poden donar i si s’han pogut atendre totes a Sant 
Martí. Per altra banda, els resultats que està donant l’experiència pilot de la Comissió 
permanent on intervé la Guàrdia Urbana sobre quines situacions s’estan donant i si és 
prou efectiva. Li preocupa saber quantes dones no poden ser ateses pels serveis i van a 
parar a entitats que no tenen prou recursos per ser ateses. 

La consellera Emma Deusdat comenta que ara ha quedat més clara i concreta la seva 
petició, i que es demanarà la informació pertinent i es tractarà de donar resposta. 

Intervencions: 

- El Sr. Jordi Rallo demana que se’ls faci arribar el document i que es pengi a la web, i 
contrastaran la informació. 

- La Sra. Pilar Moros comenta que algunes dades es podran aconseguir però d’altres no, 
atès que són confidencials. Sobre la Comissió Permanent, que ha estat una prova pilot 
molt recent, encara no hi ha dades i tot just s’està començant a avaluar l’impacte que ha 
tingut, però es parlarà amb la tècnica de Prevenció, que és la persona que assisteix a la 
Comissió, per poder aconseguir aquesta informació que no sigui confidencial per a la 
propera sessió del Consell (o abans, si és possible). 

- La Sra. Marta Mas puntualitza que en la informació que sol·licita no demana dades 
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personals i que no demana res que no sigui públic: xifres, dades, situacions i quines 
s’han pogut atendre i quines no. 

- La Sra. Inma Bajo vol comentar respecte a aquest tema, que les competències estan 
transferides a la Generalitat, algunes d’elles vinculades al pacte d’Estat contra la violència 
de gènere, i que a nivell d’Ajuntament les competències, en temes de violència masclista, 
són limitades, i que aquest, també a través del seus districtes, està complint 
escrupolosament amb aquestes petites competències. Per tant les dades sobre les 
solucions a les diferents situacions detectades no les té l’Ajuntament. Es poden tenir 
dades sobre el circuit de violència masclista, que sí que forma part de les competències 
compartides i del pacte interinstitucional amb Consorci Sanitari de Barcelona. Comenta 
que cal un pacte català contra la violència masclista, que permeti un desplegament més 
ampli i que doni solucions reals a la xacra que suposa la violència masclista. 

- La Sra. Marta Mas manifesta no està d’acord amb la Sra. Inma Bajo i creu que 
l’Ajuntament ja fa temps que va assumir i desplegar les seves competències creant 
recursos i estructures, com són els PIAD, que fan més de 20 anys que es van crear per 
atendre les dones. Per tant, les dades que demana no tenen a veure amb el pacte d’Estat 
ni amb la Generalitat, i tampoc demana dades confidencials, ja que és molt conscient 
d’aquest tema, doncs per la seva experiència laboral sap quina informació es recull als 
PIAD, quines dades es fan públiques i donen informació sobre l’atenció que s’està fent i 
quines situacions s’estan donant. 

No hi ha més intervencions en aquest punt i la Sra. Inma Bajo dona pas a l’últim punt de 
l’ordre del dia. 

Punt 5. Torn obert de paraules. 

Intervencions: 

- La Sra. Maria Arenillas demana que la informació que es doni al Consell per part del 
Govern sigui fiable i no se l’hagi de corregir. 

La Sra. Emma Deusdat dona per finalitzada aquesta sessió del Consell de les Dones 
aproximadament a les 19.30 h. 

Cristina Colmena 
Secretaria del Consell de les Dones 

Barcelona, 28 de febrer del 2022 
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Consell de les Dones 

Annex 1. Projectes de sensibilització contra la violència de gènere, de promoció 

de la dona, d’actuacions per erradicar el sexisme en el context de les festes 

majors 

1.- Marc normatiu: 

 El II Pla per la Justícia de gènere 2021-2025. Instrument de l’Ajuntament per 

combatre les desigualtats de gènere i transformar la ciutat des d’una perspectiva 

feminista. Alguns dels seus objectius són reforçar els mecanismes de participació 

política, social i tecnològica de les dones, independentment de la seva edat, origen o 

condició social, així com repensar des del principi d’equitat entre dones i homes 

l’espai públic, les infraestructures, la mobilitat, els habitatges, els horaris comercials, 

els serveis socials, educatius o sanitaris o el model cultural de la ciutat. 

 L’altre marc normatiu és el Pla estratègic de prevenció del sexisme a la ciutat 

2017-2022. Aquesta normativa proporciona un marc i dona eines a l’ administració 

local perquè desenvolupi programes i actuacions per tal de fer prevenció del sexisme 

, que queda recollit a actuació 23. Reconeix la necessitat d’instal·lar la implementació 

de protocols de prevenció i detecció del sexisme a les grans festes de districte i 

esdeveniments musicals adreçats a joves i zones específiques d’oci. 

2.- Premi jove de còmic Sant Martí Premi Jove de Còmic de Sant Martí per 

l'erradicació de la violència masclista: 

En el marc de la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de 

la Violència envers les Dones, el Districte de Sant Martí, la Direcció de Feminismes i LGTBI 

de l’Ajuntament de Barcelona i Biblioteques del Districte de Sant Martí, amb la col·laboració 

del Consell de Dones de Sant Marti, convoquen anualment el Premi Jove de Còmic Sant Martí 

per a la prevenció i erradicació de la violència masclista. 

Aquest premi té com a finalitat sensibilitzar adolescents i joves sobre el fenomen de la 

violència masclista i implicar-los en la lluita per l’erradicació de les discriminacions de gènere 

i en la creació de nous imaginaris igualitaris i no sexistes a través del llenguatge del còmic, 

en el marc de la cultura de la pau i de la no violència. 

Els còmics han de tenir com a finalitat denunciar el fenomen de la violència masclista i 

contribuir a la seva prevenció i erradicació, tot mostrant les desigualtats i discriminacions per 

raons de gènere. 

Districte de Sant Martí 
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
934 027 000 
dspit@bcn.cat 
barcelona.cat/santmarti 
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Dins del Premi es realitzen tallers de sensibilització adreçats als alumnes d’ instituts i altres 

grups de joves vinculats a serveis i equipaments. Els seus objectius són: 

● Reflexionar sobre les diferents tipologies de violència de gènere i posar-les en relació amb 

les discriminacions de gènere i el masclisme. 

● Exercitar l’anàlisi crítica de les imatges que consumim, tot aplicant la perspectiva de 

gènere. 

● Prendre consciència de la menor presència i importància dels personatges femenins i de 

l’escassa representació de la diversitat de gènere, sexual i afectiva, en molts còmics i 

novel·les gràfiques. 

● Detectar, prevenir i qüestionar els estereotips heterosexistes, els rols i mandats de gènere, 

la visió estereotipada de la masculinitat i la feminitat, l’objectivació sexual de les dones o els 

mites de l’amor romàntic i l’heteronormativitat analitzant de forma crítica la caracterització i 

l’expressió visual dels personatges de còmic i els temes i estructura de les històries que 

protagonitzen. 

● Reflexionar sobre com les actituds i pràctiques socials masclistes així com les 

manifestacions culturals heterosexistes (relacionades, entre altres àmbits, amb el llenguatge, 

la publicitat o l’humor), molt esteses socialment i realitzades sovint de manera col·lectiva, 

són també formes de violència i conformen la base de les agressions més visualitzades i 

reconegudes exercides per individus concrets. 

● Promoure l’empatia, la cooperació i les relacions horitzontals, justes i equitatives, en el 

marc de la cultura de la pau i la no-violència. 

● Fomentar la implicació activa en la transformació dels imaginaris i la lluita per l’equitat de 

gènere i el respecte a la diversitat de gènere, sexual i afectiva. Els continguts que es 

treballen en aquests tallers són: 

● Les violències masclistes. 

● Els mites de l’amor romàntic. L’erotisme i la desigualtat. 

● Els rols, estereotips i mandats de gènere. 

● La imposició de la bellesa. 

● La cosificació i la cultura de la violació. 

● La representació visual dels personatges i els recursos narratius del llenguatge del còmic 

des de la perspectiva de gènere. 

● La importància dels nous imaginaris i el paper de l’art i la cultura en el foment d’una 

societat lliure de discriminacions i violències masclistes. Els últims tallers programats, en els 

mesos de maig i juny del 2021 han estat: 

• Institut Quatre cantons: 12 tallers 

• Institut Infanta Isabel: 15 tallers  
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• Bernat Metge: 9 tallers  

• Casal Infantil Sant Martí: 3 tallers 

• Ludoteca ca l’Arnó: 2 tallers d’1’5h (volen un mix de la sessió 1 i 2, compta com a 3 

sessions) 

• Casal Infantil el Vaixell: 2 tallers 

• APC Clot: 2 tallers 

Cal destacar que: 

- Durant les 6 edicions del Premi han participat, en aquests tallers, una mitjana de 400 

alumnes per curs escolar, d' uns 9 centres escolars i altres grups fora de l'àmbit 

escolar. 

- Durant les 6 edicions del Premi s’han presentat unes 180 obres. 

3.- Projecte de promoció i difusió cultural de la dona:  

Sant Martí En Femení: Es tracta d’un projecte de promoció, visualització, suport,..., de 

projectes de creació de dones, en l’àmbit de la cultura i les arts; en coordinació amb els 

equipaments municipals, entitats i serveis, per tal de centralitzar la informació de les 

activitats organitzades entorn aquestes dates. Pretén impulsant la realització d’activitats dins 

equipaments municipals, i afavorir la participació de col·lectius femenins en la realització 

d’activitats, visualitzar les seves produccions així com les seves experiències.  

Aquest programa també contempla l’organització i el suport tècnic en la realització del actes 

centrals que s’organitzin al Districte de Sant Martí, relacionats amb aquestes dates. 

Aquest projecte, durant el 2022, constarà de 9 activitats que es realitzaran en diferents sales 

i equipaments culturals del districte. La primera el 28 de gener del 2022 a la Sala Carlos Díaz 

ubicada a l’ Institut Barri Besòs. 

Projectes que ja estan treballant els diferents equipaments i serveis: 

 
Projectes específics i propis 

Equipaments Anual 8M, 28J, 25N 

Parc Sandaru 

GAM ( grup ajuda mútua ) Entre Dones, 

cursos i tallers, suport a companyies d'arts 

escèniques amb projectes vinculats a la 

temàtica dona o gènere 

Cicle 

activitats al 

voltant 8M 

Sant Martí 
Regenera't, formació i tallers, Dones 

davant el fexisme, Dones a peu de carrer 

Març en lluita 

per la 

igualtat 

Auditori ( dins la programació) 
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Can Felipa Exposició: Per ser nena 
 

Farinera Muses, Concurs dones monologuistes 
 

Casal joves Poblenou 
PussyLab, Joves creadores, Sound system, 

la filadora, grup autodefensa femenina, 

Rap i Hip-Hop femení  

Casal joves Clot 

Tenen un protocol propi per les agressions 

sexistes. Activitats del miviemnt LGTBI i In 

Albis joves creadores 

Activitat 8M 

CGG Joan Casanelles té una comissió de gènere al Casal i un 

grup d'amistat de dones 
Activitat 8M 

CGG Parc del Clot 

Seminari d'art i gènere: diferents temes 

cada sessió. Obert a tothom. Seminari 

pintura, moda i societat dedicat a les 

artistes Tamara de Lempicka i Sonia 

Delaunay 

Activitat 8M 

CGG Ca l'Isidret 

Cicle Art i Dona online, al 1er Trimestre: 

Seminari A: Dones al poder (La pintora, 

la musa i el transgènere; Gerda i Lily / La 

reina de Montparnasse, Kiki / Amor i dolor 

en l’art, Frida Khalo), Seminari B: Art i 

erotisme (Venus i l’amor / Art eròtic i 

prohibit) 

Activitat 8M 

CGG Verneda Alta Càpsula d’Art i Dona Activitat 8M 

CGG Sant Martí 

Monogràfic dedicat a la recuperació 

d'importants artistes catalanes que van 

influir en l'ambient cultural, intel·lectual del 

S. XIX i XX. 

Activitat 8M 
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CGG Taulat 

Seminari d'art i gènere: diferents temes 

cada sessió. Obert a tothom. • Activitats al 

llarg del curs: Taller "Debat Social, cultura i 

feminisme": Cada setmana repassen la 

història de vida d'una dona que ha tingut 

un paper important al llarg de la història, a 

part del tema actual de debat de la 

setmana.LA DONA TALLER DE MEMÒRIA: 

Es van fer activitats que van permetre 

reflexionar sobre el fet que no recordem 

dones que han tingut un paper important a 

la societat i a la història i en canvi si que 

tenim molt presents els homes. Dos grups. 

Activitat 8M 

CGG Quatre Cantons Seminari d'art i gènere: diferents temes 

cada sessió. Obert a tothom 
Activitat 8M 

CGG Joan Maragall  Activitat 8M 

Casal de barri La Pau 

Prioritzem les propostes que inclouen la 

perspectiva de gènere per a programar 

activitats culturals a La Sala La Pau.Tenen 

allotjades 2 entitats que treballen 

principalment amb dones d'origen divers. 

Activitat 8 M i 

25 N 

EAMP Allotjen el grup “blogueres de Sant Martí”. Activitat 8 M i 

25 N 

Ca L' Isidret 

Curs autodefensa feminista amb la Karin 

Konkle, professora de referència en 

aquesta modalitat. Últim divendres de mes 

el Taller de Balladona, espai lliure de 

prejudicis, d'alliberament a través del ball i 

el moviment i de relacions entre dones de 

diferents cultures. 

 

Casal de barri La Palmera 

 

 Activitat 8M 
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4.- Programa envers el sexisme dins el marc del calendari festiu: 

Aquest programa inclou: 

Un programa formatiu: amb sessions per l’assessorament de les persones i entitats 

organitzadores de les Festes Majors de cada barri i altres activitat d’oci. El programa formatiu 

presenta un contingut mínim entorn a: 

- Conceptes bàsics sobre violències masclistes, les violències sexuals , i les diferents 

tipologies d’agressions . 

- Revisió dels estereotips i prejudicis entorn a les violències masclistes. 

- Descripció , i operativa del protocol contra l’assetjament específic. 

Elaboració d’un protocol d’actuació davant agressions sexistes, amb les entitats 

organitzadores de les FFMM. L’elaboració d’aquest protocol és un eina indispensable perquè 

les diferents entitats organitzadores de la FFMM tinguin clar quin és el seu paper respecte a 

les agressions sexistes. Aquest protocol és elaborat de manera conjunta amb les entitats 

organitzadores de les festes i estableix quines són les mesures que les comissions de festes 

hauran de preveure i acordar davant d’una agressió sexista produïda en el seu espai 

d’activitat. Aquest protocol també especifica on es podrà adreçar la persona que ha viscut 

l’agressió en el cas que fos necessari. 

Un estand informatiu i de sensibilització a la ciutadania que s’acordi en cada barri. Aquest 

estand té també com a objectiu centralitzar totes les intervencions realitzades durant el 

servei per totes les persones referents en el protocol. També té funcions com a espai físic 

d’atenció, de seguretat i com a punt de referencia i comunicació davant d’actituds 

discriminatòries i agressions masclistes. Aquesta atenció implica : 

- Informar i sensibilitzar sobre les violències masclistes, orientacions i donar 

assessorament. 

- En cas de violència i/o agressions: 

Contenció emocional especialitzada. 

Proporcionar espai de seguretat a la persona implicada. 

Activació del protocol d’urgència si la situació ho requereix.  

Memòria de les actuacions de prevenció i d’atenció a agressions sexistes en FFMM Poblenou, 

Clot- Camp de l’Arpa i Sant Martí de Provençals 2021 

FM Poblenou: 

- 10 de setembre: Dispositiu punt lila a la rotonda de la Rbla. Poblenou amb carrer Joncar. 

De 20:00 a 00:30h. Infraestructures: 

2 carpes tancades, il·luminació per la carpa, 1 taula i 5 cadires  

Sensibilitzacions: 126 

Assessoraments: 1 

Incidències: 0 
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- 11 de setembre: Dispositiu punt lila a la rotonda de la Rbla. Poblenou amb carrer Joncar. 

De 21:00 a 00:30h. Infraestructures: 

2 carpes tancades, il·luminació per la carpa, 1 taula i 5 cadires  

Sensibilitzacions: 116 

Assessoraments: 3 

Incidències: 0 

- 17 de setembre: Dispositiu punt lila a la rotonda de la Rbla. Poblenou amb carrer Joncar. 

De 20:00 a 00:30h. Infraestructures: 

2 carpes tancades, il·luminació per la carpa, 1 taula i 5 cadires  

Sensibilitzacions: 105 

Assessoraments: 2 

Incidències: 0 

- 18 de setembre: Dispositiu punt lila a la rotonda de la Rbla. Poblenou amb carrer Joncar. 

De 20:00 a 00:30h. Infraestructures: 

2 carpes tancades, il·luminació per la carpa, 1 taula i 5 cadires  

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 

FM Sant Martí: 

- 5 de novembre: Dispositiu punt lila al concert de la rambleta de Selva de Mar. De 21:00 a 

1:00h. Infraestructures: 2 carpes tancades, il·luminació per la carpa, 1 taula i 5 cadires  

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 21:00 i les 2:00 h.: no requereix infraestructures 
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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 

FM Sant Martí i Clot: 

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

de 22:00 a 2:00 h. Infraestructures: 2 carpes tancades, il·luminació per la carpa, 1 taula i 5 

cadires  

Sensibilitzacions: 71 

Assessoraments: 1 

Incidències: 1 indirecte 

Total punts: 1  

Professionals: 2 per punt 

Totals hores: 8 

FFMM Clot: 

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

itinerància i de 23:00 a 2:00 el punt fixe. Infraestructures: 2 carpes tancades, il·luminació 

per la carpa, 1 taula i 5 cadires  

Sensibilitzacions: 56 ( 13 en itinerància ) 

Assessoraments: 1 

Incidències: 0 

- 19 de novembre: Dispositiu punt lila a Fossar del Parc del Clot. De 22:00 a 1:30 h. 

Infraestructures: 2 carpes tancades, il·luminació per la carpa, 1 taula i 5 cadires  

Sensibilitzacions: 70 

Assessoraments: 2 

Incidències: 0 

No hi ha presentació del dispositiu de GUB. 
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- 20 de novembre: Dispositiu punt lila a Esplanada Farinera. De 23:00 a 3:00 h. 

Infraestructures: 2 carpes tancades, il·luminació per la carpa, 1 taula i 5 cadires  

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 

5.- La XAJI, Xarxa Activa de Jovent per la Igualtat és un projecte coordinat per la 

Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere en agrupació amb diferents entitats 

professionals de la prevenció: AHIGE Catalunya, Aliats del Feminisme, ApoderArt, Associació 

Gogara, Col·lectiu Punt 6, Cúrcuma i Fundació AROA, i rep el suport del Districte de Sant 

Martí. 

Es desenvolupa en el marc de l'educació entre iguals i l’aprenentatge cooperatiu amb 

l'objectiu de formar persones joves que siguin capaces de promoure la igualtat de gènere, 

detectar episodis de violència en el seu propi entorn educatiu i finalment esdevinguin 

referents i agents actius per la transformació social.  

El projecte consta de diferents fases: 

La primera, on les entitats agrupades formen als i les joves. El programa formatiu consta de 

6 sessions de 2 hores: 

·Introducció a la perspectiva de gènere 

·Construcció de les feminitats / masculinitats (sessions no mixtes) 

·Diversitat sexual i perspectiva LGTBI 

·Violències masclistes i relacions de parella 

·Detecció i Protocols d’actuació 

·Percepció de l’espai del centre i proposta d’intervencions 

En la segona fase es fa un acompanyament personalitzat a cada grup XAJI, generant espais 

on poder debatre sobre els aprenentatges adquirits per tal de pensar, dissenyar i preparar 

conjuntament accions de sensibilització, així com gestionar la possible detecció de casos 

abusius al seu context proper. 
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Finalment, en la darrera fase, es realitzen les accions de sensibilització dins el context 

educatiu o bé a nivell de municipi i/o Districte i es fa una avaluació qualitativa de l’impacte i 

del procés viscut al llarg del curs. 

A part de la intervenció en el propi centre, s’ organitzen conjuntament amb les entitats 

agrupades dues Trobades amb tots els grups per tal de facilitar el treball en xarxa on els nois 

i les noies puguin apoderar-se i compartir les seves experiències. 

* Actualment participen al projecte quatre centres del Districte de Sant Martí: INS Moisès 

Broggi, INS Quatre Cantons, INS Salvador Seguí i INS Bernat Metge. 

6.- Subvencions atorgades al 2021 a projectes d’ entitats de l’àmbit dona i 

relacionades específicament amb el tema. 

Entitats Projectes 

MOVIMIENTO POR PAZ DESARME 

 Y LIBERTAT 

Programa per la prevenció, sensibilització  

i rebuig de la violència masclista Educació 

inclusiva 

HEURA DE BARCELONA 

Feminisme Dialògic  

Ponts per l'equitat de gènere 

ASSOCIACIÓ IN VIA Espai famílies -Invia 

7.- PIAD Sant Martí. 

Els Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) són serveis públics, gratuïts i 

confidencials de l’Ajuntament de Barcelona on s’ofereix informació, assessorament i 

orientació a les dones en diferents àmbits. També s’ofereixen serveis gratuïts d’atenció 

psicològica i assessorament jurídic. 

Els serveis dels PIAD estan adreçats a les dones majors d’edat i a les noies de 12 a 17 

anys que visquin, estudiïn o treballin a Barcelona (no cal estar empadronada). 

Serveis: 

- Atenció personalitzada. 

- Informació sobre diferents recursos de la ciutat: laborals, associatius, culturals, 

educatius, etc. 

- Assessorament jurídic: atenció especialitzada en les diferents especialitats 

jurídiques (dret civil, familiar, laboral, violència de gènere, 

estrangeria...).Acompanyament psicològic: espai on poder treballar els diferents 

aspectes que han pogut portar a una situació de malestar i fer un procés de 

coneixement de les pròpies eines i potencialitats. 
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- Atenció en casos de discriminació o violència masclista en qualsevol àmbit: 

laboral, social, de parella, en espais públics, etc. 

- Oferta de tallers gratuïts de diferents temàtiques: autoestima, dansa, risoteràpia, 

autodefensa, etc. 

- Participació en grups de creixement personal per aprofundir en l’autoconeixement i 

com a espai per compartir experiències entre dones. 

- A més, des dels PIAD es treballa en l’àmbit comunitari, fent activitats de 

sensibilització adreçades a la població en general i participant en plans comunitaris i 

xarxes sectorials. 

Dades globals del PIAD de Sant Martí: 

 

 

  

 

2019 2020 Variació % 

Entrevistes individuals 

fetes a dones 
11.533 11.995 4,01% 

Dones ateses en 

primera entrevista 
2.219 1.533 –30,91% 

Dones diferents ateses 3.260 2.754 –15,52% 

Dones ateses per 

psicòlogues 
674 626 –7,12% 

Dones ateses per 

advocades 
1.146 594 –48,17% 

Participants en les 

intervencions grupals 
1.195 1.060 –11,30% 

Participants en les 3.992 1.559 –60,95% 

https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/informacio-i-atencio/a-les-dones/ca/terme-glossari/violencia-masclista
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comunitàries 
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8.- Circuit de Violència masclista. 

El Circuit de Violència masclista de Sant Martí, forma part de la Xarxa de Circuits Barcelona 

contra la violència masclista, i és un projecte de col·laboració interinstitucional per abordar 

de forma integral, multidisciplinària i transversal la prevenció, detecció, atenció, recuperació i 

reparació de les dones i els seus fills i filles que viuen situacions de violències masclistes. 

Està impulsat i coliderat per l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona. 

La finalitat del Circuit Barcelona contra la Violència Masclista és establir un sistema articulat 

de treball en xarxa, cooperatiu i de col·laboració entre els diferents agents dels àmbits 

sanitari, social, policial, judicial i educatiu. Esta format per 10 Circuit territorials, un per 

Districte. 

La participació al circuit de Violència Masclista de Sant Martí , la col·laboració dels i les 

professionals del Circuit, en qualsevol dels òrgans que el componen, es concep des d’una 

participació compromesa, cooperativa i coordinada, i s’hi incorpora el treball en xarxa i la 

coresponsabilitat per fer front a qualsevol manifestació de violència masclista. 

El circuit està adreçat als professionals de serveis, institucions i entitats que tenen un paper 

actiu en la prevenció, la identificació, l’atenció, la recuperació i la reparació de les violències 

masclistes amb l’objectiu de evitar la re-victimització secundaria. 

Cada Circuit Territorial compta amb dues persones referents, un o una professional de 

l’Ajuntament i un o una professional de l’àmbit de Salut, d’algun dels centres localitzats en el 

territori. 

Des del circuit territorial es pretén: 

- Connectar de forma efectiva els diversos recursos del territori i de l’àmbit de ciutat que 

treballen en l’abordatge de les violències masclistes al districte, tenint en compte accions 

preventives, de detecció, atenció, recuperació o reparació. 

- Facilitar la interconnexió i diàleg entre professionals, serveis i projectes per coordinar de 

forma efectiva el treball dels diferents serveis en la lluita contra les violències masclistes al 

territori. 

- Detectar necessitats i situacions emergents en matèria de violència masclista. 

- Programar el pla de treball anual, establir objectius i indicadors d’assoliment i avaluar el 

seu compliment. 

- Identificar disfuncions, problemes d’activació, derivació i coordinació dels recursos del 

Circuit i elevar-los a l’òrgan que correspongui. 

- Generar estratègies de treball dins dels Circuits Territorials per abordar temes d’interès 

específics. 

- Elaborar eines i metodologies de treball per a la millora del funcionament de les tasques del 

Circuit Territorial. 



Pàg. 14 Resum d'Acords del Consell de les Dones de Sant Martí 

 

 

 

- Identificar les necessitats formatives del Circuit Territorial d’acord amb les línies 

estratègiques definides. 

- Utilitzar la metodologia d’anàlisi de casos com a eina d’aprenentatge per detectar àrees de 

millora i punts forts en el treball dels serveis respecte a l’abordatge de les violències 

masclistes. 

- Constituir grups de treball específics per donar resposta a determinades estratègies o línies 

d’actuació dins del Circuit Territorial. 

Els Circuits Territorials celebraran sessions de treball periòdiques, un mínim de quatre 

anuals, ampliables a aquelles que siguin necessàries segons el pla de treball de cada Circuit. 

Formen part del Circuit de Sant Martí: 

Salut:  

CAPS: 9 ambulatoris ubicats al Districte 

CAS: Centre d’atenció a las drogodependències un per districte 

Assir: Equip d’atenció sexual i reproductiva .Hospital del Mar  

Csma/ Csmij: Centre d’atenció salut mental adults i infantil 

CEDIAP. Centre d’atenció precoç 

Serveis Socials: 

Centre de Serveis Socials: Els cinc centres ubicats al districte. 

EAIA de Districte 

SPC. Equip de prevenció del Districte 

Educació: 

EAP . Serveis educatius 

Atenció a dones: 

PIAD de Districte de Sant Martí 

SARA de ciutat . Acudeix una repensant a cada circuit territorial 

SAH . Equip d’atenció a homes . Servei de ciutat 

Cossos de seguretat 

Guardia Urbana 

Oficina d’atenció a la víctima .MMEE 
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9.- Comissió permanent de seguretat contra la violència masclista al districte de 

Sant Martí. 

La comissió permanent de gestió de casos de violència masclista s’estableix com a una 

comissió del circuit territorial contra les violències masclistes. 

Aquest espai de treball té per objectiu millorar la prevenció especifica de la violències 

masclistes, a través de millorar la intervenció coordinada dels diferents serveis de la xarxa. 

Per això es planteja un espai transversal on compartir informació per incrementar la detecció 

precoç de la violència i així poder evitar fets violents greus planificant estratègies 

d’intervenció que, sempre respectant l’autonomia de les dones i amb una mirada 

interseccional, pugui ajudar a vincular més dones als serveis d’atenció. 

Les funcions de la comissió són: 

- Treballar la prevenció i la detecció de situacions de violències masclistes, a partir de 

l’anàlisi i el seguiment dels possibles casos que aportin els serveis que la integren. 

- Compartir informació per millorar la coordinació de les intervencions que s’estan 

realitzant per part de cada servei. 

- Identificar possibles estratègies d’incidència davant situacions de violència.  

- Elaborar estratègies per al treball amb i la implicació dels homes agressors. 

Es treballarà per establir estratègies d’intervenció i d’acompanyament dissenyades d’una 

forma transversal i coordinada, per tal d’assegurar la protecció, l'atenció i la vinculació a la 

xarxa d’atenció de la ciutat, de les dones i als seus fills i filles, si en tinguessin, víctimes de 

violència masclista.  

L’ equip de treball bàsic, en que especifiquem el servei i el perfil tècnic, aquest estaria 

composat per:  

 Direcció de serveis a les persones i territori – Tècnic/a de Prevenció i tècnic/a de 

feminismes. 

 Guardia Urbana: Agent referent en VM de l’equip de policia de barri. 

 Cos de Mossos d’Esquadra: Efectiu del grup d’atenció a la víctima de l’ABP. 

 Serveis socials: Tècnic/a referent dels CSS del districte  

 Feminismes- serveis específics d’atenció a situacions de violència masclista 

o SARA: A definir 

o PIAD: A definir 

o SAH: Les professionals assignades per part del SAH a cada Districte del Circuit 

Territorial d’una Barcelona Lliure de Violència Masclista.  

I de forma puntual altres serveis dels àmbits de: 

 Infància  
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 Salut mental 

 Diversitat funcional  

 Persones LGTBI  

 Persones nouvingudes  

 Diversitat cultural  

 Etc. 

Al setembre de 2020 es va crear un grup pilot per a la coordinació en la detecció, prevenció i 

abordatge de la violència masclista. 

Es van fixar els següents objectius específics: 

- Establir una metodologia d’abordatge i protocols de coordinació, per als possibles 

casos de violència masclista, especialment els no penals. 

- Sistematitzar els resultats del treball per estendre el projecte a la resta de la ciutat. 

- Detectar elements de millora en els procediments de cada servei o en la coordinació 

dels mateixos. 

La prova Pilot es va realitzar a Sant Marti, i el grup es va coordinar des de la tinència de 

prevenció i seguretat , la direcció de serveis de prevenció, la  

Guardia Urbana, el SARA, el SAH, tècnica de serveis socials, tècnica de prevenció i tècnica de 

feminismes del districte de Sant Marti i el cos de Mossos d’Esquadra. 

Per a la anàlisis de casos es va mantenir la mateixa metodologia que al grup de ciutat, fent 

un anàlisis de casos que ingressaven als telèfons d'emergència (112/092) així com als 

serveis de prevenció, posteriorment un creuament de dades entre els diferents serveis i 

definint un curs d’acció que podia ser segons el cas: cerca de més informació, informació a 

un servei de la xarxa, intervenció policial i/o derivació a altre servei, tancament del cas. 

La comissió permanent de Sant Martí es reuneix mensualment. 

Cristina Colmena 

Secretaria del Consell de les Dones de Sant Martí 

Barcelona, 14 de febrer de 2022 


