
Consell de les Dones

Assumpte Resum d'acords del Consell de les Dones de Sant Martí
Lloc Jit.Si Meet
Data i hora Dimecres 11 de novembre de 2020, de 17.30 a 20 h.

Assistència

Imma Bajo

Lorena Domínguez

Ma Eugenia Angulo

Jordi Rallo

Maria Arenillas

Sandra Enrique

Adriana Apropem-nos

Dora Escobar: Ambar Prim

Maribel ACR Bac de Roda

Estrella Pineda . AVV Poblenou

Cova Álvarez. Invia

Heura Gabarri. Coordinadora Poblenou

Gemma . Casal de Barri La Pau

Lidia . Dinamitzadora del Casal de Barri La Pau .

Alaitz: Favb

S’excusa: Pepi La Palmera. Isabella MPDL,Marta Mas Grup Dones l’Amistat. Pepi Rocamora
Dones Heura. Carlota Falgueras. AVV Poblenou

Ordre del dia: temes tractats i acords

1. Aprovació de l’acta anterior.

2. 25 de novembre: jornada contra la violència masclista. Activitats i manifest.

3. L'espai públic: sororitat i perspectiva de gènere. Merche Alvira i Alaitz Martínez

4. Aprovació de l'acord pres al Consell de Districte respecte al canvi de noms de places i
espais públics d'acord amb el criteri de perspectiva de gènere.

5. Torn obert de paraules.

S’acorda modificar l’ordre dels temes per facilitar la exposició de les ponents externes al Consell.
Així el primer punt serà:



1. L'espai públic: sororitat i perspectiva de gènere. La presentació anirà a càrrec de
Alaitz Martínez de la Favb i Merche Alvira del Districte de Sant Martí

Projecte De punts Liles al Barri Besos i Maresme elaborat per la FAVVA. Alaitz Martínez

L’Alaitz explica en que consisteix el seu projecte que es desenvoluparà al Barri del Besòs
elaborat per la FAVB, Es un projecte pilot que te per objectiu la prevenció de la Violència de
gènere. Proposen un treball conjunta amb el teixit associatiu i comercial de territori. El
projecte es fonamenta sobretot en un treball de comunicació amb les AVV . Explica que ja
han establerts els primers contactes per establir un protocol bàsicament amb l’AVV Besos i
Maresme. Es tracta de fer una Xarxa amb les entitats i els veïns. Fins a finals del 2021 El
barri Besos serà el grup Motor.

La Merche Alvira cap de la Franja Besos del Districte de Sant Martí aprofita per agrair la
feina de la FAVB al Barri de Besos, explica que també la Blanca del Punt sis, ja va explicar
el projecte. En aquest moments estic aquí per explicar una passejada amb perspectiva de
gènere, coincidint explica que amb el projecte de la marxa Urbanística amb perspectiva
de gènere amb l’objectiu de presentar propostes a la remodelació del Port Olímpic, Donada
la dimensió de l’espai del Port Olímpic s’ha decidir que la convocatòria d’aquesta marxa
exploratòria es farà al dos Districtes d’influència del Port Olímpic que son Sant Martí i Ciutat
Vella. Es preveu quela marxa es realitzarà al mes de gener i per raons de la pandèmia el
nombre de participants serà reduït.

Obrim un breu torn de paraules. La Dora d’Ambar Prim i l’Ariadna del Poblenou .Explica
com des dels principi mitjançant el PIAD donaven respostes si suport ales dones del Barri
que li facin alguna demanda sobre el tema de la violència masclista . Ella manifesta la seva
disponibilitat envers aquesta projecte.

L’Ariadna del Pla Comunitari del Poblenou ,explica que elles tenen un punt d’acollida per
dones nouvingudes, i intenten posar les dones en contacte amb el Sara o amb altres serveis
municipals.

La Imma explica que és important tenir aquesta informació de la violència masclista i sobre
tot també fer-ho dins de la discreció que a vegades ens hem de plantejar com a servei
públic

2. 25 de novembre e: jornada contra la violència masclista. Activitats i manifest.

Explica com hem estant fent aquest dies el calendari d’actes i activitats per al 25 N us hem enviat
la demanda de les vostres activitats i ja sabem que en contra nostra moltes d’aquestes activitats
hauran de ser on line. La Lorena convida a que algú participi respecte a les seves activitats.

Un altre tema es el del Manifest, La Lorena presenta el manifest que ha estat elaborat per LICD i
ha rebut el recolzament de totes les Institucions, ara es tracta d’acordar com a Consell si ens hi
adherim. La Lorena demana que totes les participants en aquests Consell el coneguin, en principi
tothom l’ha d’haver llegit.

Totes les persones assistents coneixent el manifest perquè se’ls hi ha facilitat via mail . Donem la
possibilitat que els participants al Consell digui la seva . Tothom esta d’acord en aquest manifest i
la Lorena explica que en el Consell de Districte del dia 3 de desembre es llegirà aquest manifest.

La Lorena explica en que consistirà l’acte Central del Districte, consistent en una diàleg entre les



dones del Consell i els nois i noies dels tallers de Còmic de l’Institut Infanta. Es tracta de fer un
diàleg, establir una relació , es tractaria de fer mes endavant aquesta acte entre el Consell de
dones.

Expliquem que també es llegirà el manifest via online i demanem la participació d’alguna de els
dones del Consell, La Imma proposa que es faci un vídeo i que sigui un acte més del Consell de les
Dones

3. Aprovació de l'acord pres al Consell de Districte respecte al canvi de noms de
places i espais públics d'acord amb el criteri de perspectiva de gènere.

La Imma explica el motius que aquesta llista d’espais i carrers que va ser aprovada en el Consell
de Districte del 7 de març de 2019 Que consisteix en un canvi de nom de set indrets o places del
Barri Besos que es podrien canviar per noms de dones. Explica que en el seu moment va ser
aprovada per tot el Consell de Districte excepte l’abstenció de Barcelona en comú que precisament
va demanar que  s’aprovés pel Consell de Dones

Junt amb aquesta llista de carrers hi ha la necessitat de l’aprovació per aquest consell del canvi de
nom del vial que ho hi ha entre els carrer Alaba i Avila que rebrà a el nom de Carrer Irene
Sendler. La Imma explica que a partir de la seva aprovació en aquest Consell passarà al la taula de
nomenclàtor.

S’obre u  torn de  paraules;

Marta Mas . Demana perquè quan s’aprova un acord de plenari de Districte perquè cal que es torni
a aprovar pel Consell sectorial. Igualment respecte a la proposta del canvi de nom del carrer Irene
Sendler , tampoc acabo d’entendre perquè un cop aquesta proposta ha passat per un Consell com
és que ara ha de tornar a passar per un Consell de dones. Us repeteixo que mai ens havia passat
una cosa con aquesta que un cop refredant per un Consell n’hagi de passar per un altre. Demano
que algú m’expliqui quin és el procediment en aquest Districte. Perquè en altres Districte hi ha
una Comissió de Nomenclàtor que recull totes aquestes demandes que passa aquí al nostre
Districte

Dora .Demana també perquè costa tant aconseguit un canvi de noms de carrers. Explica que
nosaltres com a entitats que forma part de la comissió de gènere . Jo voldria que s’expliqui be i si
és que han canviat les normes . Abans ho presentàvem per registri i el Consell ho aprovava i això
tirava endavant. La Dora també fa referencia al canvi de nom del carrer Neus Bouza que ha sigut
molt complicat. No entén perquè es tant complicat demana si es que hi ha hagut un canvi

La Imma manifesta que es compromet a fer una recull i assumeix el compromís per esbrinar
quins son els canvis  i les instruccions recollir aquesta informació i compartir-la

La Marta Mas insisteix i demana que algú li expliqui com es possible que una cord aprovat per un
Consell plenari per unanimitat , perquè encara que hi ha hagí l’abstenció de Barcelona en comú
allò va ser aprovat per unanimitat i fins i tot específica que en el proper mandat s’haurà de
executar. La Marta demana com es possible que això encara depengui de l‘aprovació d’un Consell
sectorial .Demano si us plau que uns serveis jurídics m’expliquin com és possible això?

La Lidia del casal de Barri La Pau. Voldria fer un incís de la necessitat del punt de vista
interseccional i penso que es important que estigui també la insterseccionalitat , LGTBI i fins tot els
orígens diversos.

La Imma apel·la a la necessitat d’una seguretat jurídica , i a títol personal et voldria fer aquesta
observació

3. Torn obert de paraules.



Jordi Rallo, demano que el Consell sol·liciti un informe jurídic per aclaria aquest tema.ElJOrdi
Rallo també demana que es

Demana la informació dels primer punts

També ja posats tenir el resultats de les marxes del Besos i La Verneda

En tot cas donar la raó a la Marta i al Dora per la feina feta en favor que es posin noms de
dones.

La Lorena explica que només per tancar, i dir que el tema LGTBI és un tema important i que
totes les iniciatives que es fan des de la voluntarietat . La Lorena també es compromet en
esbrinar les regles i les normes clares.

La Marta especifica que es farragosa la presencia de traves per part de la institució però .- Jo
mai mai negaré a fer un debat- però parlo de la necessitat d’aclarir i esbrinar el perquè es tant
difícil saber i conèixer les normes de com s’ha de procedir a un canvi de nom

La Lorena dona la paraula la  Maria Arenillas, demana que s’escolti a les entitats.

La Imma Bajo demana si hi ha alguna paraula més i agraeix la presencia de tots i totes i agraint
igualment com diu la Imma esperem veure’ns encara que sigui online i com diu la Imma aquí
estem

La Imma es despedeix  idona per tancat el Consell de dones
Rosa Saiz
Secretària del Consell de les Dones de Sant Martí

Barcelona, 11 de novembre  de 2020


