
 

 

 

 

Acte de la vídeo reunió .Entitats de dones de Sant Martí 

 

Data: Dimarts 12 de maig 

Hora: de 18:00 a 20:00 h 

 

 

Assistents: 

Júlia López . Mon comunicació 

Marta Mas : Grup de dones de l’amistat 

Dora  Escobar. Ambar Prim 

Anabel Pallàs. Invia 

Cova Alvarez. Invia 

Isabella MPDL 

Pepita Rocamora. Dones Heura  

Carlota Falgueras. AVV Poblenou  

Arantxa Moran. Coordiandora Vern  

Gemma  Casal La Barri La Pau 

Heura Gabarri . Casal Barri Poblenou 

Lorena Domínguez. Consellera Àrea de Feminismes i LGTBI  

Imma Bajo. Consellera presidenta del Consell de Dones del Districte  

 

Desenvolupament de la Reunió  

 

Comencem la reunió amb una demanda respecte a les dones que actuen com a representants del 

Consell de dones de ciutat , en principi les  representants en nom del Circuit  de Sant Martí i triades 

en una sessió del Consell son :la Dora Escobar i la Júlia López,  rectifiquem a la Júlia López que cal 

que acudeixi amb més freqüència dons representa al Consell de dones de Sant Martí .La Marta Mas 

acudeix al mateix consell de dones de ciutat però  com a representat de l'associació d’agents 

d’igualtat és a dir no participa  com a representant del Consell de Sant Martí . 

Feta aquest aclariment acordem que cal buscar una manera de com treballar i com ha de funcionar 

el Consell de Sant Martí i com es fa aquesta representació en nom del nostre Consell al Consell de 

dones de ciutat. Hem de buscar una manera que contempli com treballar els acords i quines seran 

les decisions consensuades que es portin al Consell de ciutat. 

 

Poc a poc es van incorporant més dones ja que hi havia un error en l'enllaç de la convocatòria. 

 

La Lorena explica que aquesta es la tercera trobada en aquest període de confinament . Explica que 

a nivell de ciutat s'està treballant un document per tal de crear estratègies que incorporin  la 

perspectiva de gènere. Explica que en principi havíem  comentat la possibilitat que sortís una taula 

de post covid a nivell de districte però no es veu actualment i factible perquè únicament serviria per 

carregar les agendes . 

La Lorena proposa una opció a valorar per totes es que passaríem un qüestionari per que poguéssim 

omplir i detectar quines son les necessitat que detectem i quines haurien de ser les prioritats. 

 

 

 

 

 



La Carlota  ( AVV Poblenou) parla de la necessitat que les entitats expressin el seu malestar sobretot 

aquelles que fan una atenció directe a dones ( que és un tema que ja han parlat abans quan han 

coincidit en un altre enllaç. 

 

La Cova(Invia)  explica com està augmentant la vulnerabilitat entre les dones com les podem 

seguint acompanyant . 

La Isabella( MPDL) parla de la desesperació que viuen algunes dones i la situació tant alarmant i 

sense respost a la manca de recursos per a infants el no saber on deixa'ls , les escoles han tancat i hi 

ha dones que no poden anar a treballar perquè no saben on  deixar els nens. 

La Pepita ( dones Heura) dones explica que cal que s’escoltin aquestes demandes perquè sinó 

semblarà una tertúlia i que aquest temes son molt importants 

 

Aclarim que tot i que no és un Consell de dones perquè no tenim la forma jurídica, ni en la forma de 

convocar ni a les persones convocades dons no  s’han convocat a la resta de conselleres, si que pel 

fet d’estar   presents les dues Conselleres les necessitats aquí expressades s’eleven a nivells de 

direcció tècnica ( Gerència de districte ) i política  ( Regidor de districte).  Per això es important 

recollir les necessitats que aquí es manifestin. La Imma també fa una precisió de la dificultat en 

trobar advocats d’ofici . 

 

La Gemma (Casal de Barri La Pau) explica que el treball amb dones ha desaparegut en estar el 

Casal de Barri tancat. Explica que s’ha proposat al districte de com reinventar el Casal de barri i 

estem a l’espera de veure si hi haurà espais i recursos. 

L’Heura del (Casal de Barri de Poblenou)explica que la gent el que vol es poder trobar-e estan 

intentant programar activitat per les festes de Maig però encara no saben ben be que . 

 

Acords: 

Enviarem un formulari via mail  que hauran de respondre coma entitat on ens expressin les seves 

demandes  i les seves propostes . Aquest formulari el reforçarem amb entrevistes telefòniques si cal 

La propera reunió per al dimarts 2 de juny . 

 

 

 

 

 

 

 

 


