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Consell de les Dones 

Assumpte Resum d’acords 
Lloc Seu del Districte de Sant Martí (pl. Valentí Almirall, 1 – sala d’actes) 
Data i hora 10 d’octubre de 2022, de 18 a 20 h. 

Persones assistents 
 Imma Bajo, presidenta del Consell de les Dones 
 Emma Deusdat, consellera de l’Àrea de Feminismes i LGTBI 
 Jordi Rallo, conseller 
 Maria Arenillas, consellera 
 Jose Luís Sánchez, conseller 
 Alicia Mullor, tècnica referent de Participació al Dte. de Sant Martí 
 Pilar Moros, coordinadora sectorial de la DSPiT 
Entitats i equipaments 
 Dora Escobar, de l’Assoc. Àmbar Prim 
  Amalia Hostalrich, del Casal de Barri Bac de Roda – Poblenou 
 Marta Mas, del Grup de Dones L’Amistat 
 Arantxa Moran, del Centre d’Estudis de Sant Martí de Provençals 
 Doris Boira, del Pla de Desenvolupament Comunitari del Poblenou 
Excusen la seva assistència 
 Persona representant de la vocalia de persones amb diversitat funcional de 

l'AVV de Sant Martí de Provençals 
 Jacoba Castillo, de Les Vernedes 
Ciutadania a títol individual: Sra. Peña Pérez 

Ordre del dia 
1. Programa de commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de 

la Violència envers les Dones. 
2. Proposta de temes d'interès per part de les entitats a tractar i/o aprofundir en el marc 

del Consell de les Dones del Districte. 
3. Proposta d'espai de presentació de projectes de les entitats dins del Consell de les 

Dones del Districte. 
4. Torn obert de paraules. 

Abans de començar amb l’ordre del dia, es recorda que la sessió serà enregistrada. 

Punt 1. Programa de commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per 
l'Eliminació de la Violència envers les Dones. 
Obre aquest punt la presidenta del Consell recordant que avui és el Dia Mundial de la Salut 
Mental. En aquest punt s’informa a les entitats de l’acte central del 25 N de ciutat en 
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col·laboració amb el Districte de Sant Martí. Encara no estan tancats els detalls de l’acte, 
però serà el 23 de novembre per la tarda a la sala teatre del Centre Cultural La Farinera del 
Clot. La idea és que des del Consell de les Dones de Sant Martí surti un manifest propi com 
es va fer amb el 8M. Depenent de com es tanqui l’acte es podrà llegir el 23 o el 25. Avui es 
pot crear una comissió de manifests que serveixi per elaborar el del 25N i el del 8M. 
Acords: 

- No s’ha preguntat a l’inici si tothom ha rebut l’acta del Consell anterior. Com que no 
l’ha rebut tothom s’aprovarà en el proper Consell. S’enviarà prèviament per si cal fer-hi 
esmenes. 

- S’insistirà que a l’acte del dia 23 s’incorpori el manifest de les entitats. 
- Es mantenen les persones que es van apuntar a la Comissió a l’anterior Consell. La 

consellera es posarà en contacte amb les entitats per treballar el manifest del 25N i 
més endavant es treballarà el manifest del 8M. 

Punt 2. Proposta de temes d'interès per part de les entitats a tractar i/o 
aprofundir en el marc del Consell de les Dones del Districte. 
La Sra. Emma Deusdat, consellera, comenta que es volen recollir les propostes de temes 
d’interès per part de les entitats a tractar en les properes sessions del Consell, i depenent de 
la seva importància es podrien treballar en comissions o fer alguna taula específica. El més 
important és poder treballar-los i començar pels més prioritaris. 
Propostes: 

- Les dades presentades del circuit a l’últim Consell s’haurien d’extrapolar per barris i no 
per població, com es fa en general. 

- Saber quina és la situació de les dones al districte i parlar en aquest Consell de què 
demanen les dones quan van al PIAD i quantes dones no es poden atendre. 

- Conèixer i començar a treballar la proposta de nou reglament del Consell de les Dones. 
- L’Ajuntament fa temps va aprovar un reglament d’equitat de gènere, una normativa 

legal que dota l’Ajuntament de totes les legalitats per aplicar polítiques d’igualtat de 
gènere. El document parla de com s’han d’estructurar els districtes per desenvolupar 
les polítiques de gènere. Es podria parlar de com ho veu el Districte, si té interès, de 
quina estructura dependria, qui serà el responsable i com s’aplicarà. 

- Ara hi ha molta gent gran que viu sola i són víctimes de violència per part dels seus 
familiars. Volen saber què poden dir a aquestes dones. 

- Violència de gènere i les dificultats d’accés a l’habitatge; dones que no tenen casa o 
estan pendents de desnonaments o altres problemes afegits com l’analfabetisme (les 
dificultats d’algunes dones migrades que venen de països on això és habitual) que 
impedeixen a aquestes dones de vegades a expressar-se i fa que siguin menys 
autònomes. 

- Parlar de les persones amb diversitat i de la violència aplicada cap a elles. 
- Al llarg de l’any es podrien fer càpsules a través de l’Associació de Veïns o entitats per 

treballar els micromasclismes que hi ha a les entitats. 
- Cal parlar de com dinamitzar el Consell. 
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Acords: 
- Totes les aportacions són motiu de l’ordre del dia de la sessió següent del Consell de 

les Dones. 
- En quant al reglament de participació, el volien incloure en l’ordre del dia d’aquest 

Consell però es va aturar perquè havia estat impugnat; per això ho reprendrem quan 
estigui resolt i es doni la indicació a nivell de Districte. 

- Respecte el reglament d’equitat de gènere a nivell de ciutat, s’ha donat molta 
informació i és un tema que estaria bé parlar al Consell. La informació concreta del 
districte és un tema que es pot preparar. 

- Referent a la violència de la gent gran és un tema que es pot tractar en el Consell per 
veure quins recursos hi ha i de quina manera es canalitzen. A la vegada també recollir 
les entitats del districte que s’encarreguen de fer aquest acompanyament. 

- El tema de les dones migrades és molt complex però estaria bé parlar perquè és un 
problema cada vegada més gran. 

- Sobre les preguntes relatives a les persones amb diversitat funcional que ens han fet 
arribar, es comenta que es contestaran per escrit. 

Punt 3. Proposta d'espai de presentació de projectes de les entitats dins del 
Consell de les Dones del Districte. 
La consellera Emma Deusdat comenta que la idea és obrir un espai d’intercanvi de projectes, 
activitats i experiències que es vulguin compartir des de les entitats per fer créixer el Consell 
i donar visibilitat a totes les entitats que en formen part, així com que entre elles coneguin el 
que treballen cadascuna. 
La proposta és combinar els temes que s’han proposat de l’ordre del dia i altres que es 
proposin més endavant, amb un espai perquè l’entitat que vulgui pugui presentar alguns dels 
projectes que està desenvolupant, perquè sigui conegut per les altres entitats i a partir 
d’aquí puguin sortir sinergies i col·laboracions. 
Per això la presidenta del Consell obre un torn de paraules perquè les entitats presents 
puguin explicar alguns dels seus projectes, iniciatives... 
Acords: 

- Es proposa fer la propera sessió del Consell de les Dones a la sala auditori de la nova 
biblioteca Gabriel García Márquez, per tal de conèixer més concretament, al final de la 
sessió, el projecte anomenat Som Memòria, presentat per la representant del Centre 
d’Estudis de Sant Martí de Provençals, conèixer el comitè de dones vinculades a aquest 
projecte i visitar les seves instal·lacions. 

Punt 4. Torn obert de paraules. 
- S’insisteix en com estan les dades d’atenció a les dones al districte i saber què s’està 

atenent i què no, perquè l’Associació Sembrar és una de les entitats que estan atenent 
a les dones sense rebre cap subvenció. 

La consellera Deusdat dóna les gràcies a les persones representants de les entitats que han 
assistit tant presencialment com telemàticament. Poc a poc s’anirà nodrint el Consell, doncs 
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s’està treballant amb aquest objectiu, i es posa a disposició d’allò que les entitats en 
necessitin. 
Per a més informació i detall de la sessió del Consell: youtu.be/urlZ0Ky3PH4 

Cristina Colmena 
Secretaria del Consell de les Dones 
Barcelona, 17 de novembre del 2022 

https://youtu.be/urlZ0Ky3PH4

