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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 setembre de 2014
Assistents
Càrrec
Mercè Oller

Margarita Meliá
Montse Díaz
Glòria Piñol
Ana López
Marta Mas
Dora Escobar
Sònia Cejuela
Júlia López
Susana Sosa
Fabiana del Gemio
Pepi Rafel
Antònia Pascual
Mª Luisa Latasa
Elisenda Ortega
Gemma Capella

Consellera de Dones i Drets
Civils
de
Sant
Martí
Vicepresidenta del Consell
La Tela de Penélope
Vocalia de Dones AV La
Pau
Vocalia de Dones AV La
Pau
PIAD Sant Martí
Xarxa de Dones de 50 i més
Ambar Prim
ACAF
Món Comunicació
Ass Món Comunicació
Enxarxa (Pla Comunitari
Besòs- Maresme)
TVClot Sant Martí
Consellera ICV-EUiA
Consellera PSC
Cap de Projectes
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.
Excusa la presència de la consellera -del Grup Municipal de CiUSra. Eva Sogas.
La Sra. Oller recorda al Consell el darrer cas de violència masclista
sobrevingut al Districte –Camp de l’Arpa- el passat dia 27 d’agost, el
qual es va posar en coneixement de les entitats de dona i, divendres 29
d’agost, va fer-se un minut de silenci a la Seu del Districte.
A continuació, es dóna per aprovada l’ Acta anterior.

2- Informació de projectes i accions liderats des del Districte per a la
prevenció de la violència- a càrrec de: Gemma Capella -tècnica de
Dona del Dte.
La tècnica de Dona del Districte informa en relació els projectes ja
consolidats a Sant Martí relatius a la prevenció de la violència,
desenvolupades des dels diferents àmbits d’actuació.
Així doncs, pel que fa referència a l’àmbit Dona/PIAD/Consell de les
Dones del Dte. el projecte consolidat és el de Paranys de l’Amor -de
Ciutat- però que Sant Martí històricament ha estat el Districte que ha
major cobertura en les seus Instituts.
La consellera Sra. Mª Luisa Latasa, del Grup Municipal PSC, intervé per
sol·licitar dades en relació aquest projecte, com són: número d’instituts
participants i tallers –hores- en aquests darrers tres anys. Aquesta
informació serà aportada en el següent Consell.
El Festival Escena Poblenou amb la seva fórmula -Espai+D- aposta per
la promoció del talent femení incorporant la perspectiva de gènere.
En educació, destaca el Projecte TEI –Tutoria entre iguals- que s’està
desenvolupant amb èxit a l’IES Front Marítim. Actualment s’està
treballant conjuntament amb el Consorci d’Educació per oferir-lo als
Instituts.
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Altres canals de detecció son: el Circuit de Centres Educatius per la
detecció de maltractaments a infants i adolescents i, a la via pública, els
equips de serveis d’intervenció a l’espai públic –SIEP- que estan al
territori. També existeix una Junta d’escales de Besòs, que és un servei
que coopera en la detecció -en comunitats de veïnes/s.
Des de Serveis Socials existeixen dos tipus d’ equips d’educadors socials
i educadors a partir del carrer -APC’s- en col·laboració amb el Pla
Comunitari de Besòs –Maresme, tenen un projecte per coordinar
activitats de l’Acord Ciutadà.
En Salut, es ve desenvolupant el Programa Salut i Escoles, per a la
prevenció de les relacions abusives.
Hi ha una intervenció per part de la Sra. Dora Escobar -vicepresidenta de
l’ Associació de Dones Àmbar Prim- en relació a l’Escola de Salut
impulsada des de la Llei de Barris, on hi participa l’Agència de la Salut
Pública de Barcelona i la Comissió de Salut Comunitària depenent del
Pla comunitari Besòs /Maresme. Des d’aquesta Escola de Salut es
pretén donar més cobertura a diferents temes de salut.
En l’àmbit de joves Existeix un Punt d’Informació Juvenil –PIJ- del qual
en depenen les anomenades Antenes de Poblenou i del Clot. El serveis
dels PiJ’s –Jove informa’t i participa- punts d’atenció als joves dins els
Instituts.
Pel que fa a la gent gran existeix un grup de lectura de dones.
Entre els Projectes nous estan el de la creació d’una Comissió de Treball
del Consell de Dones de St. Martí, per dinamitzar, conjuntament entre
les tècniques i les dones de les entitats de Dones projectes encarregats
pel Consell.
Projectes que es podrien desenvolupar són el Graffitti i el de Formació
d’agents per a la detecció de violència.
Des de la Direcció de Prevenció es desenvoluparà el Projecte:
WHY VIOLENCE? amb tallers i activitats.
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Des de Salut, el Projecte Idjoves en la formació d’agents per a la
prevenció de relacions abusives. Així com una major cobertura -aquest
curs acadèmic 204-2015- mitjançant la implementació dins del Programa
Salut i Escoles del Projecte: Parlem-ne no et tallis.
L’àmbit de gent gran tenen constituït un grup de treball de gènere així
com la 4a Convenció de les veus de la gent gran.
3- Informacions de la Comissió de Treball del Consell i propostes de
projectes –a càrrec de: Gemma Capella –tècnica de Dona del Dte;
Glòria Piñol –vocalia de Dones de l’AVV de La Pau i Ana Lópeztècnica del PIAD.
La Gemma comenta que tal com ja s’ha assenyalat en el punt anterior,
s’ha format una Comissió de Treball del Consell de les Dones, la qual
s’ha reunit dos cops per embastar un parell de projectes que a
continuació presentaran la Glòria i l’Anna.
Projecte Graffiti:
La Glòria comenta que des de la Comissió s’ha estat pensant en realitzar
un Acte entorn al 25N de manera que permeti visibilitzar-se més la lluita
contra la violència masclista. S’ha pensat en
la realització d’un
mural/graffit, que quedaria situat a la via pública.
El graffiti serà dissenyat i realitzat per dones joves artistes que rebran
l’encàrrec del Consell.
L’Acte està agendat pel 26N i es planteja com central i unitari pel que fa
al Consell. Podrem comptar amb la presència d’una Taula de l’Acord
Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones.
Projecte de Sensibilització d’agents per la prevenció de la violència en
l’àmbit de la parella:
L’Ana presenta aquest projecte que està fonamentat en l’àmbit de la
prevenció i que té per objectiu dotar d’eines a les associacions de dones i
a algunes de les seves participants per ser sensibles en detectar
situacions de violència de gènere així com per esdevenir agents dins les
mateixes entitats. Constaria d’un seguit de sessions mensuals.
S’acorda l’aprovació d’ ambdós projectes i la seva implementació per part
de la Comissió de Treball del Consell de les Dones.
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4- Elecció de les representants del Consell de Dones del Districte al
Consell de Ciutat
El Plenari del Consell de Dones del Districte de Sant Martí ha escollit
dues noves representants d’aquest al Consell de Dones de Ciutat:
Glòria Piñol i Montse Díaz -ambdues de la Vocalia de Dones de
l’Associació de Veïns de La Pau- les quals prenen el relleu de les seves
predecessores: Mariona Salleres i Lourdes Casas –ambdues- de Dones
i Comunitat, a les quals es va fer públic l'agraïment per la seva dedicació
al llarg d'aquest anys.
5- Presentació del Cicle: Dones del 1714 –a càrrec de Mercè Oller –
consellera de Dona i Drets Civils de l Dte.
La consellera presenta el Cicle Dones del 1714 que s’inicia amb la
exposició 'Les dones del 1714' la qual es podrà visitar de l’1 al 24
d'octubre.
Inauguració i xerrada-col·loqui a càrrec de Patrícia Gabancho a la
Biblioteca El Clot - Josep Benet i que té la seva cloenda el dia 24
d’octubre amb l’obra de teatre: Dones Espies al Casal de Barri Bac de
Roda–Poblenou.
6- Proposta i aprovació se la sol·licitud d’ingrés al Consell de Dones
de l’Entitat: Moviment per la Pau
El Consell Plenari dóna per aprovada la sol·licitud d'ingrés al Consell de
Dones del Districte de Sant Martí de l'entitat Moviment per la Pau MPDL
Catalunya.
Altres informacions:
La consellera anuncia que està prevista la inauguració de la Plaça Dolors
Vives-entre els carrers de Selva de Mar i Perú.
La tècnica de Dona posa en coneixement del Consell que la Direcció
d’Immigració i el Districte de Sant Martí han engegat el Projecte ANNISA el
passat mes de juliol. Es tracta d’un projecte per donar suport a les dones
pakistaneses i que està ubicat a l’Espai Carmen Gómez.
Es dóna per acabat aquest Consell quan són les 19:30h.
Gemma Capella
Secretària del Consell de Dones
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