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Consell de Dones del Districte de Sant Martí
Assumpte

Consell de Dones ordinari

Lloc

Sala d’Actes de la Seu del Districte de Sant Martí

Data - Hora

16 de desembre de 2014
Assistents
Càrrec
Mercè Oller

Montse Díaz
Glòria Piñol
Ana López
Marta Mas
Dora Escobar
Júlia López
Pepi Rafel
Lourdes Casas
Mariona Salleras
Olga Arisó
Iria Garcia

Gemma Capella

Consellera de Dones i Drets
Civils
de
Sant
Martí
Vicepresidenta del Consell
Vocalia de Dones AV La
Pau
Vocalia de Dones AV La
Pau
PIAD Sant Martí
Xarxa de Dones de 50 i més
Àmbar Prim
Món Comunicació
TVClot Sant Martí
Dones i Comunitat
Dones i Comunitat
Direcció del Programa de
Dona
Directora de la Direcció a
les Persones i al Territori del
Dte.
Tècnica de la Direcció a les
Persones i al Territori del
Dte. actua com a secretària.
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Ordre del dia:
La consellera de Dona i Drets Civils, Sra. Mercè Oller, dóna la
benvinguda a totes les assistents.
A continuació, es dóna per aprovada l’ Acta anterior.
1- Presentació de Projecte Còmic - a càrrec de: Olga Arisó –Tècnica de
la Direcció de Programa Dona.

L’Olga Arisó comenta que des del Districte es va posar en el seu
coneixement una proposta en relació al Projecte Còmic amb l’objectiu de
treballar temes de prevenció de la violència mitjançant un recurs proper al
públic adolescent i jove i, per tant, pot ser del seu interès, com és el món
del Còmic.
Comptem amb la col·laboració de Biblioteques, i s’oferiria als Instituts amb
Batxillerats artístics, però obert, alhora, a tota el segment d’edat d’aquesta
població.
Aquest projecte va ser d’interès de la Direcció del Programa Dona ja que
aposta per treballar els imaginaris culturals, treballant la violència.
El format és de concurs, però el Projecte s’implementa amb tallers amb
accions complementàries de sensibilització a les Biblioteques del Districte.
Comptarem amb la col·laboració d’una entitat especialitzada com és trama,
amb una mirada de gènere molt clara i que està vinculada a l’Acord Ciutadà
que ajudaran a introduir el discurs de -què passa amb el còmic i la violència,
-què passa amb el còmic i el sexisme.
El concurs ha semblat més adient que fos d’àmbit de ciutat, tot i que portarà
el segell del Districte de Sant Martí.
Hi hauran diferents categories per edats: individuals i de grup –ja que es vol
impulsar el treball col·laboratiu.
Es treballarà a nivell tècnic per l’elaboració de les bases que desprès es
presentaran al Consell de les Dones de Sant Martí.
Es proposa que hi hagi alguna representant d’aquest Consell com a
membre del jurat d’aquest I Premi Jove de Còmic Sant Martí, per la
prevenció i eradicació de la violència masclista, el qual serà lliurat en data al
voltant del Actes del 25N de 2015.


El Consell es manifesta d’acord amb el Projecte Còmic i confirma la
seva participació en el jurat.
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La presidenta de l’Associació de Dones reporteres de Sant Martí
comenta que aquest Projecte pot comptar amb el suport tecnològic
de TVClot.

2- Valoració del Projecte Grafit/26N
La Comissió de Treball creada per dissenyar el Projecte grafit # No a la
violència per l’Acte entorn al 25N, es va reunir quatre cops i va realitzar
una visita de recerca de murs per a la ubicació del mural del grafit.
Va tenir el suport en una de les reunions de la tècnica referent de
Districte del CIRD, i es va treballat amb les artistes els valors a
transmetre en el mural. Es va coordinar amb la Federació d’Entitats del
Clot Camp de l’Arpa; el Centre Cultural La Farinera del Clot i la Direcció
de Programa Dona de l’Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de
violència vers les Dones.
També s’han coordinat els espectacles i les infraestructures necessàries
per l’Acte entorn al 25N.
La valoració que en fa el Consell, és que malgrat la feina feta i els
esforços de dedicació i recursos emprats, la convocatòria a l’Acte no va
tenir una resposta participativa per part de la majoria de les entitats de
Dona del Districte en relació a l’expectativa que ens generava aquest
Projecte.

3- Avaluació de la participació en el Consell de Dones del Districte de
Sant Martí
La Comissió de Treball del Consell de les Dones de Sant Martí ha dissenyat i
gestionat els Projectes validats pel Consell com són:
Projecte Grafit #No a la violència com Acte Central del Consell de les Dones
de Sant Martí, entorn al 25N per a l’Eradicació de la Violència vers les Dones,
celebrat el passat dia 26 de novembre 2014 a la Plaça del centre Cultural de La
Farinera del Clot i, el Projecte de sensibilització d’agents per la detecció de la
violència -adreçat a les entitats de Dona.
La valoració que s’ha fet d’ambdós ha estat positiva, en relació a la tasca i la
implicació de les representants de les entitats i/o associacions que van
constituir la Comissió, així com dels col·laboradors que van participar-hi.
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L’Acte havia esta plantejat com a Central i Unitari del Districte es va valora que
va anar bé -malgrat que aquell dia de l’Acte no va poder ser prou lluït, ni seguir
el desenvolupament tal com havia estat pensat, degut al factor de la pluja que
va fer inviable poder realitzar del grafit, epicentre del propi Acte i entorn al qual
girava la resta de propostes.
El mural va ser realitzat l’endemà per les artistes Orne i Amaia.
Si ens ho mirem des de la perspectiva de la participació per part de les entitats i
associacions de Dones, s’ha de valorar
com a baixa presència de
representació, tot i que d’algunes, van assistir-hi diverses representants.
Els representants polítics sí que hi varen ser presents.
Pel que fa al Projecte de sensibilització d’agents per la detecció de la violència,
es valora que és una bona proposta, però que caldrà tornar-se a plantejar el
públic destinatari per incrementar la seva participació.

4- Propostes pel 8 de març de 2015
Es proposa la realització d’un acte no gaire complex. Es planteja que pugui ser
entorn al tema de la bretxa salarial i la seva repercussió a les pensions, que és
la temàtica planteja per aquest 8M.
Es calendaritza pel dimarts 10 de març a les 18:30h.
S’embasta una proposta: introducció al tema i la possibilitat de poder
encarregar un monòleg especialment pensat entorn a aquesta temàtica.
Ubicació a concretar.
S’acorda que no hi hagi manifest.
Possibilitat de tancar l’Acte amb un petit refrigeri.

6- Informació del Consell de Ciutat – a càrrec de Montse Díaz i Glòria
Piñol: representants del Consell de les Dones de Sant Martí.
La Montse Diaz i la Glòria Piñol, comenten els punt més importants que s'han
tractat al Plenari de Dones de Ciutat del passat 18 de novembre.
*Sobre les sessions de dinamització del Consell Municipal de les Dones de
Barcelona (CMDB), informen que se’n van realitzar tres, en les que es va fer
un recull de les necessitats detectades per que les membres del CMDB i que
van quedar recollides en el document anomenat Oportunitats de millora del
CMDB.
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En el Plenari es va fer entrega de l’esmentat document que recull les
propostes i les accions de millora i del qual es va realitzar la lectura d’un
resum.
Les propostes per la millora CMDB, entre d'altres són: una participació de
dones més diversa, una participació informada, activa sobre temes de la ciutat,
eficaç i eficient. No es va arribar, però, a establir el full de ruta de com
aconseguir-ho.
*Premi 25N Dia Internacional per a l'Eradicació de la Violència vers les Dones.Aquest any 2014 ha estat dedicat a combatre la problemàtica de les noves
formes virtuals de violència (ciberassetjament, sexting...) en els entorns digitals
i amb la utilització de les TIC – IX edició Premi 2014 va ser atorgat al Projecte
#noetsegueixo Presentat pel Centre de Cultura de Dones de F. Bonnemaison
*També, es va parlar sobre un Projecte que s’està fent al Carmel i HortaGuinardó. Es una mena d’ auditoria amb perspectiva de gènere. Es fonamenta
en realitzar uns recorreguts grupals pel barri, per observar i detectar
deficiències de seguretat en alguns punts degut a diferents factors (espais amb
manca de visibilitat o de llum ...)
*Finalment, ens informen de l’elecció de la nova Vicepresidenta Associativa.Sra. Gemma Altell. Responsable de l'àmbit d'Atenció a les Dones de la FSC
(Fundació Salut i Comunitat) i Membre de la Junta Directiva de la xarxa
DDIPAS (Dones Directives i Professionals de l'Acció Social).
Altres:
 Retorn dels temes pendents de resposta de l’anterior Consell de les
Dones.
 Dades dels darrers tres cursos acadèmics dels Tallers de Paranys
de l’Amor :
Número de Centres Educatius participants: 21.
Número de tallers: 96
Número d’hores: 374h.
 Confirmació del canvi de representant dels Consell de les Dones
al Consell de Salut. Representant sortint, Carmen Gómez -La
Pizarra de Raimunda- a la qual agraïm la seva col·laboració.
Nova representant, Sònia Cejuela –ACAF.
Es dóna per acabat aquest Consell quan són les 20:00h.
Gemma Capella
Secretària del Consell de Dones
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