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                          Consell de Dones del Districte de Sant Martí 

 
Assumpte 
 

 Taula de treball del consell de les Dones de 
                               Sant Martí 

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

Data - Hora 
28 d'abril de 2015 

 
 

 

Assistents Càrrec 

Mercè Oller  
 

Consellera de Dones i Drets 
Civils de Sant Martí 
Vicepresidenta del Consell  

Glòria Piñol Vocalia de Dones AV La 
Pau 

Ana López  PIAD Sant Martí 

Marta Mas  Xarxa de Dones de 50 i més 

Dori Escobar Ambar Prim 

Sonia Cejuela ACAF 

Júlia López Món Comunicació 

Sacramento López Consellera PPC 

Bárbara Melenchón Directora Programa Dona 

Georgina Monge CIRD 

Laura de Caralt CIRD 

Loli Bruña La Tela de Penélope 

Carme García Foment Martinenc 

Carme Márquez Foment Martinenc 

Sole Vidal Foment Martinenc 

Jorge Regidor Moviment per La Pau 

Chon Carmona Associació de Dones Heura 

Gemma Capella 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 i tots les/els assistents. 

           A continuació, es dóna per aprovada l’ Acta anterior.  

 

1- Presentació del Balanç del Pla d’Igualtat d’Oportunitats Real i 

Efectiva entre Homes i Dones (2012-2015), conjuntament amb dades 

de l’Informe de les Condicions de vida de les Dones de Barcelona.  

A càrrec de: Bàrbara Melenchón-directora del Programa de Dona; 

Laura de Caralt –tècnica del CIRD; Georgina Monge-tècnica del CIRD 

i Ana López -tècnica del PIAD de St- Martí. 

La directora del Programa Dona, Bàrbara Melenchón,  fa una introducció on 

informa en relació als increments en la partida d’atenció a violència masclista 

de la seva direcció que ha suposat en els darrers 4 anys un increment del 

135,21%. Assenyala també que el pressupost destinat a la convocatòria anual 

de subvencions per  a dones que corresponen als específics de la crisi 

econòmica, coresponsabilitat, visibilitat de les dones a l’àmbit professional i 

violència vers les dones s’ha mantingut en el 2015 en 192.000 euros (igual que 

en 2014) i recorda que el 2014 aquesta partida es va incrementar en un 

55,84% respecte el 2013. En el període comprés entre els anys 2011 i 2015, el 

pressupost destinat s’ha incrementat un 123%.  

  

Passa a destacar alguns dels objectius desenvolupats al llarg del 2014, com 

són, entre d’altres: la continuïtat en l’execució del Pla municipal per a la igualtat 

real i efectiva entre homes i dones (201-2015) en referència a l’eix 7 de 

violència masclista, l’increment als PIAD del nombre d’hores de psicòlogues –

com és en el cas de St. Martí; apertura d’una antena d’atenció a la zona de  

Ciutat Meridiana, amb una tècnica de suport  a la atenció i la informació;  

posada en funcionament del Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida(SARA) 

d’atenció a persones que viuen violència masclista amb l’ampliació del perfil de 

les persones que hi poden accedir-hi, així com la d’hores d’atenció dels 

professionals que atenen aquest servei, trasllat del Servei d’Atenció a Homes 

per a la promoció de relacions no violentes (SAH) a l’equipament del c/ 

Garcilaso, 23-27; consolidació del projecte: Canviem-ho –Homes per l’equitat 
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de gènere. Presentació institucional de la Guia  de recomanacions per a la 

detecció de violència masclista en homes, i formació a professionals; 

desenvolupament de la Mesura de govern per tal d’implementar el model 

d’intervenció amb infants i adolescents en situacions de violència masclista des 

del sistema públic de serveis socials de la ciutat de Barcelona; continuïtat de la 

formació institucional sobre el Protocol de valoració del risc de violència de 

parella contra la dona (RVD-BCN); incorporació de l’aplicació informàtica Sara 

dins del Sistema d’Informació d’Acció Social (SIAS) i incorporació a SIAS dels 

PIAD; inici del preparatius per la celebració de la segona Jornada de PIAD 

Barcelona i la convocatòria del Premi 25 de novembre -Dia internacional contra 

la violència vers les Dones i realització de l’acte institucional commemoratiu de 

la diada i, a través de la ratificació de l’Acord Ciutadà la promoció de la 

participació ciutadana i de la societat civil en accions de sensibilització i 

prevenció de la violència masclista, així com el reconeixement de la tasca de 

les entitats que s’hi van adherir el darrer any.  

Pel que fa a les principals accions que s’estan desenvolupant  aquest 2015, la 

Bàrbara ens assenyala, també entre d’altres: presentació del Balanç del Pla 

municipal,   així com  fixar les bases per l’elaboració d’un nou pla municipal i 

procés de treball; continuar la col·laboració amb el districtes pel 

desenvolupament de projectes; millorar l’assessorament i el suport tècnic a 

l’organització municipal per la incorporació transversal de la perspectiva de 

gènere i aplicar un Decret d’Alcaldia per la Transversalitat de Gènere; 

consolidar el CIRD com instància formadora en matèria de Gènere en 

col·laboració amb RRHH; iniciar treball conjunt amb l’equip de Gestió de 

conflictes d’àmbit social a l’espai urbà; consolidar dues línies de treball del 

projecte Canviem-ho: la referent a la prevenció de violència en joves i la 

elaboració i presentació d’una Guia per la realització de grups de pares de 

preparació al naixement – amb col·laboració del Programa de Salut Sexual i 

Reproductiva de Barcelona (PASSIR); consolidar la implementació de la 

primera fase de la Prova Pilot del Programa Xarxa d’Escoles i Instituts per la 

Igualtat i la no Discriminació; incrementar la coordinació entre els tallers de 

prevenció de relacions interpersonals abusives Paranys de l’amor i els serveis 

d’atenció a la violència masclista i consolidar la difusió de l’ACORD CIUTADÀ i 

la promoció de les activitats divulgatives i formatives. 

 

 

 



                                   Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

                                                                                                   Andrade, 9 

                                                                                                   T/ 932915696 

                                                                                                   Districte de Sant Martí 

                                                                                                   www.bcn.cat/santmarti 

 

4 
 

A continuació, la Laura de Caralt i la Georgina  Monge  inicien la presentació 

del Balanç de mandat i l’Informe de Condicions de Vida de les Dones de 

Barcelona, el qual és un recull de les actuacions desenvolupades entre el 2012 

i el 2014 per assolir els objectius previstos en el Pla municipal per a la Igualtat 

d’Oportunitats real i efectiva entre dones i homes (2012-2015) que regeix les 

línies d’actuació municipal en matèria de polítiques de dones i promoció de la 

igualtat de gènere. 

 

Pel que fa a les fonts d’on s’han obtingut les dades per la elaboració del 

document que es presenta, aquestes han estat, en el cas de l’informe de 

condicions de vida de les dones 2013  elaborades pel CIRD a partir d’un estudi 

d’investigació social que combina la metodologia qualitativa –entrevistes i grups 

de discussió- i la quantitativa, consistent en la segregació de les dades per 

sexes, basada  fonamentalment en l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de 

la població de Catalunya (2011) de l’Institut d’Estudis regionals i Metropolitans 

de Barcelona, així com dades d’altres fonts com són: el Departament 

d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona; l’Institut Estadístic de Catalunya; 

l’Institut Nacional d’Estadística  o l’Enquesta de la Població Activa. A data de 

febrer de 2015 s’han actualitzat aquelles dades més properes en el temps. 

En relació a les actuacions en matèria de promoció de la igualtat de gènere 

dutes a terme per l’Ajuntament, provenen, principalment, dels Informes de 

seguiment del propi Pla, realitzats els anys, 2013 i 2014 –fins a 31 d’octubre- 

actualitzant a 31 de desembre les dades que han estat possible fer-ho. També 

hi ha dades del 2013 extretes de la Memòria de l’Àrea de de Qualitat de Vida, 

Igualtat i Esports. Pel que fa al 2012 la informació prové de la Memòria anual 

de l’esmentada Àrea.  

L’estructura del Balanç s’ha dissenyat per a cadascun dels set eixos temàtics 

que conformen el Pla presentant un apartat inicial que recull la situació 

específica per a cadascun dels àmbits, un apartat que envers les estratègies 

municipals per adonar-hi resposta i, un apartat final relatiu als principals 

resultats obtinguts. 

Hi trobareu tota aquesta informació en el document adjunt en aquesta Acta. 
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A l’eix número sis d’aquest document: Atenció a les situacions de vulnerabilitat, 

els PIAD tenen un paper fonamental com espais de detecció i d’atenció primera 

del col·lectiu de dones, les quals a Barcelona representen un 55% de les 

persones en situació de risc de pobresa, a més d’encapçalar la major part de 

les famílies monoparentals, un col·lectiu especialment vulnerable. L’Ana López 

comenta que, sense les dades a la mà relatives a la memòria  2014, pot 

comentar, però, que  les dones que arriben al PIAD manifesten una demanda 

majoritària per temes jurídics, seguit de suport psicològic –relacionat amb 

l’autoestima- seguit de la  sol·licitud de tallers.  

Comenta també que, un cop estigui publicada la memòria del 2014 del PIAD, 

es podrà treballar tenint totes del dades. 

 

 Torn de paraules: 

Hi ha deferents intervencions en relació a un punt de l’eix set: Lluita 

contra la violència masclista i contra l’explotació sexual, on apareix la 

dada que la ciutat de Barcelona té un total d’ordres d’ allunyament 

resoltes denegades del 80% , cosa que crida l’atenció i fa que  es 

plantegi si es pot fer alguna cosa en relació a aquest fet.  

La directora del Programa de Dona assenyala que, pel que fa al poder 

judicial i fiscal no hi ha possibilitat de marge d’actuació.  

Informa, però, que s’han realitzat algunes accions en  la línia de la 

formació dels alumnes de l’escola judicial mitjançant la realització  

d’ hores de pràctiques als PIAD i al SAH,  perquè puguin sensibilitzar-se 

en aquest àmbit. També s’ha realitzat alguna sessió de treball 

informativa amb aquest col·lectiu en aquest mateix sentit. 

Es planteja des de la Taula la proposta de fer-se’n més ressò dels 

casos, -com el de la dona de  Nou Barris- com a recurs per mirar de 

lluitar contra aquest percentatge de denegacions. 

 

 Altres aportacions a la valoració del mandat: 

 

-En referència a la participació en el sí  del Consell,  es considera   

que aquesta s’ha de repensar perquè sigui real i les  propostes 

quedin recollides en el programa polític.  

          -Es planteja també la necessitat de dotar de més perspectiva de    

           gènere  els Consell de Barri. 

 

 Altres temes: 
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-La secretària del Consell informa que la  vessant tècnica de 

desenvolupament del Projecte: Premi Jove de Còmic ja està 

desenvolupada i, que a partir d’ara, s’hauria de formar la 

Comissió de treball del Consell per treballar conjuntament la 

gestió dels diferents temes. Inicialment es configura la Comissió 

amb la Marta Mas i Mª Ángeles Merino. 

La dat de reunió és el 5 de maig a les 18:00h. 

 

 

 

 

 S’acorda: 

- tenir una nova trobada de la Taula de Treball del Consell de les 

Dones pel: 16 de juny a les 18:00h. per treballar línies 

estratègiques a partir de les dades de la memòria del PIAD 2014. 

- al mes de setembre, presentació oficial de les dades del PIAD  

  2014. 

 

 

 

Es dóna per acabat aquest Consell quan són les 20:20h. 

 

Gemma Capella 

Secretària del Consell de Dones 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


