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        Taula de Treball del Consell de Dones  

Lloc 

 
Sala de reunions de la Direcció de Serveis 

a les Persones i al Territori 
 

Data - Hora 
16 de juny de 2015 

 
 

 

Assistents Càrrec 

Sònia Cejuela Coordinadora ACAF 

Marta Mas  Xarxa de Dones de 50 i més 

Dora Escobar Ambar Prim 

Ana López  PIAD Sant Martí 

Gemma Capella Tècnica de la Direcció a les 
Persones i al Territori del 
Dte. actua com a secretària. 

  

  

  

  

  

 

 

 

Ordre del dia: 

Inici treball pel plantejament de línies estratègies d’actuació des del Consell de 

les Dones de Sant Martí. 

           

Es dóna per aprovada l’ Acta anterior.  
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1- Inici treball pel plantejament de línies estratègies d’actuació. 

 

Al iniciar la sessió es planteja fer balanç del recorregut del  Consell de les 

Dones a partir del mes de març 2014 fins l’ actualitat, amb l’objectiu de 

plantejar aquelles millores que permetin continuar avançant.  

Al llarg d’aquest temps, hem anat fent camí però, també és cert, que sempre ha 

esta present –més o menys explícitament- en el tarannà d’aquest Consell, un 

tema no acabat de resoldre com és el de la participació.  

Caldria, doncs, crear la oportunitat per donar resposta a aquesta demanda, 

establint mecanismes de diàleg entre les entitats de dona i els/les responsables 

polítics/ques per poder debatre propostes d’intervenció concretes, en el marc 

d’un espai de política ciutadana. 

Aquesta premissa, esdevé fonamental per  poder continuar treballant i 

avançant des del Consell -de manera més real i efectiva-  en la consecució 

d’objectius  d’interès per a les dones del nostre Districte i, per extensió, per a 

totes les dones. 

El Consell de les Dones de Sant Martí, com a òrgan consultiu i de participació 

sectorial, té competència –tal con ho recull la normativa reguladora d’aquest 

Consell- per estudiar i emetre informes sobre temes d’interès per a les dones, 

per tal de contribuir als canvis que ens portin vers una societat més justa i 

igualitària. 

 

És per aquest motiu que, reunit el Consell en data 16 de juny de 2015 s’acorda 

que aquest redactarà un informe fonamentat en les diferents  memòries i els 

informes que aporten informació relativa a la situació de les dones al districte, 

com son, la memòria del PIAD i l’informe de qualitat de vida de les Dones de 

Barcelona, on poder relacionar  els temes els quals es considerin prioritaris 

abordar, així com plantejar  una  proposta de funcionament del Consell. 

S’acorda agendar una nova sessió d’aquesta Taula de Treball del Consell -cap 

a mitjans del mes setembre- perquè puguin participar-hi aquelles entitats que 

no hi han pogut ser-hi avui presents i, poder  redactar, entre totes, l’esmentat 

informe. 

 

Gema Capella 

Secretària  del Consell de les Dones  


