REUNIÓ ENTITATS CONSELL DE DONES DISTRICTE SANT MARTÍ (21/04)
Trobada per videoconferència 21/04
Hora d’inici 17:30h – Finalització 20:00h
Participants:
Nom

Entitats

Contacte

Carlota Falguera

AVV Poblenou

cfalguer@gmail.com

Maribel

A Bac de Roda

info@cdbacderodap9.org

Marta Mas

Dones 50 i mes

Gruoamistad.dones@gmail.c
om

Heura Gabarri

Casal Barri Poblenou

coordinadorapoble9@mail.com

Isabela

MDLP (Moviment pe rla Pau i
desarmament)

cat.dona@mpdl.org

Cova Alvarez

Invia

cova@invia.org

Adrianna

La Poderosa/ assemblea Joves Barri
Besos

jovesbarribesos@gmail.com

Dora Escobar

Ass. Ambar Prim (B. Besos)

Dori.escobar@yahoo.com

Pepita Rocamora.

Associació dones Heura.

heura@edaverneda.org

Júlia Lopez

A Mon comunicació

amoncumnicacio@gmail.com

Imma Bajo

Consellera Presidenta del Consell de ibajo@bcn.cat
Dones

Lorena Domínguez

Consellera de Feminismes ILGTBI

ldominguezl@bcn.cat

Temes tractats
Fem una roda de presentació per veure quina és la situació de les diferents entitats:
Marta Mas ( Grups de l'amistat) : Les dones dels grups estem bé, esperant que això acabi i en
tornem veure de nou,explicarem com ho hem viscut i no necessiten gaire res. Seguim en
contacte i res destacat
Dora: (A ss Ambar Prim ): Tenim 2 famílies afectades per COVID i ha estat dolorós , perquè no
s’han pogut acomiadar dels familiars

Lorena ( Consellera de feminismes i LGTBI) explica que a l’anterior reunió va sortit el tema de
les dones d'entitat que feien voluntariat i com algunes havien estat multades , tenim resposta
per part de l’ajuntament. I anirem donant resposta en funció de les demandes que ens arribin
Rosa Saiz: Explica que « Dones solidàries», una entitat que gestiona el Banc de recursos socials
estan donant ajudes de banc d’aliments i també temes d’habitatge. Estan treballant també
amb SSAP. . Hi ha una certa flexibilitat per exemple donen targes moneder a dones.
Expliquem que el piad esta fent atenció telefonica , el telefo 936197311 que é sle mateix que
la centraleta SSAP i també é spot accedir al correu electrònic piad_santmarti@bcn.cat
Violència Masclista
Expliquem que respecte al tema de la violència, tot i que som conscients qu eel confinament
ha fet augmentar la violència costa més que arribin les denuncies , tenim contacte permanent
amb l’oficina de ME de la nostra zona. Però no arriben tantes denuncies com esperàvem .El
SARA ( que és el servei municipal d’atenció i recuperació per dones víctimes de violència
reconeix que no estan arribant com s’esperava. Por a denunciar i a sortir de casa. Denúncies en
situacions greus i comptades. GUB està anant en trucades de veïnat però en ocasions després
les dones no poden reconèixer els fets
Júlia López ( Ass Mon comunicació): Els maltractadors també se senten observats i vigilats,
potser no hi ha tant maltractament per aquest motiu. A la web de Sant Martí amb veu de Dona
s’ha indicat tots els telèfons i adreces per a dones en situacions de maltractament
Isabella ( Ass MDLP): Els temes dels recursos els sabem però les dones es senten més properes
a les entitats que als recursos. La qualitat dels recursos, per exemple, alimentaris, no és
adequada. La violència de gènere queda apartada per la mateixa situació econòmica de les
famílies. Confirma que Solidària pot donar suport puntuals. Si se sap d’alguna situació de
necessitat d’ajuda, vehicular-lo a partir de la Isabella.
Totes reconeixem la feina i la tasca important de les xarxes de suport, hi ha veïnes que
ofereixen suport però també es requereix suport professional.
Ariadna : Assemblea de Joves Besós (La poderosa) Estan intentant desenvolupar una Xarxa de
suport de dones a BCN amb gent experta/professional amb un perfil multidisciplinar. Hi ha
gent de Sants, Gràcia.... i elles com a entitat del Besos tenen previst incorporar-s'hi.
Compartirem la informació d’aquesta xarxa de suport. Grup de noies que fan acompanyament
a dones maltractades en l’època de confinament. Estan dissenyant un protocol d’actuació. Es
deriva als barris o districte d’on viu la dona.
Pepita ( Ass Heura ) : Dificultats per denunciar per la convivència amb l’agressor. Com
l’ajudareu si conviu?
Rosa Saiz: Hi ha serveis on donar acolliment. També s’ha de tenir present que cada cas és
diferent i pot haver un acompanyament en diferents fases
Cova ( Invia) : Tenir present que és molt difícil deixar casa teva. L’home pot ser detingut però
quedarà lliure després. ULL!!!als protocols d’acollida pel mateix risc de coronavirus. La
paraula acompanyar és molt important i delicada, és necessari tenir coneixement per poder-ho
fer (suport terapèutic, funcional, jurídic...) El pitjor serà el postconfinament.

La Lorena explica que s’ha fet un recull sobre què necessitem les entitats en aquest moment i
la valoració de com s’està coordinant l’administració.
Carlota ( AVV Poblenou): M’ha sorprès el tema de les dones migrades que comentava la
Isabella. L’Ajuntament
Isabella: Explica que hi ha temes de salut mental, crisis d’angoixa, insomni... Farem el
document per interpel·lar a l’Ajuntament per obtenir respostes concretes. La Isabella fa una
mirada d’atenció respecte que a SSAP a dones migrades se’ls està demanant padró i en
ocasions derivades al SAIER
Carlota: M’ha sorprès el tema de les dones migrades que comentava la Isabella. L’Ajuntament
permet l’empadronament tot i que sigui sense domicili fix. Quina ha estat la dificultat? I que
l’Ariadna ens expliqui que està fent la Poderosa. L’AAVV del P9 vol col·laborar amb elles, com
es pot fer?
Ariadna: Explica la terrasseta musical, jam sessions, etc que s’ha quedat cancel·lat. S’estan
movent més per instagram. Es volen fer entrevistes a dones referents del barri. Ara estan fent
un projecte de Santa Jordina: Recomanació de llibres feministes “dale la vuelta al cuento” a
través d’un post a instagram
Maribel (Casal BdR): Van penjant al web del casal la info que es van rebent i estan atentes a les
possibles demandes que es puguin generar .
Heura (Casal P9 i coordinadora d’entitats): Necessitem que des de districte se’ns digui què
passarà amb les festes. Des de la coordinadora voldríem participar amb la Poderosa. Estan
treballant també sobre la situació de les entitats en temes de gènere. De cara al març de 2021
volien fer entrevistes a dones del barri, també arxiu històric i que les fotos no siguin a l’entorn
laboral. Juntament amb la Sandra Vilaseca volen fer temes LGTBI (se m’ha tallat aquí i he
perdut el fil)
Rosa Saiz : Apropem-nos té prevista fer una activitat dsd casa sobre poemes en diferents
idiomes. També punt d’acollida.
Inma ( Consellera presidenta del Consell): Trobo a faltar una reivindicació, els diners pacte
d’estat de VdG, han arribat? D’altra banda, el problema de la VdG és molt greu, què passarà
després amb les dones que han pogut ser acollides d’urgència ara? S’han de reivindicar
aquests diners i la necessitat que tenen les entitats per poder dur a terme la feina que fan.
També revisar la base de l’educació, com es genera la violència i com les entitats en treballen
Cova: Respon com a entitat i argumenta que les entitats que treballem en recursos d’ acollida
, el nostre finançament és anual o bianual. El diners han arribat i fins i tot els hem ja
justificat segurament ara en aquest moments no sigui suficient donada la situació i cal que
continuem exigint més recursos
Les cases d’acollida s’han fet també la petició, hi ha cases d’acollida que també treballen en
el després i en el procés d’autonomia d'aquestes dones . Ara el mes important é sno perdre la
finançament , el que j atenim sobretot i fins i tot que s’augmenti La prevenció és molt
important . Existeix al districte un circuit de violència i cal que és millori
Rosa: S’han de revisar moltes coses, també la llei de violència per exemple. El tema de la
violència és estructural i és molt ampli.

Carlota: D’acord amb el que diu la Cova. Els diners arriben però han d’arribar molt més.
Isabella: No tenim finançament del pacte d’estat perquè va sortir la convocatòria abans del
confinaments. S’ha de reivindicar la nostra feina i hi ha necessitat de programes d’ajudes
econòmiques ara mateix. El tràmit per l’empadronament sense domicili fix triga uns 3 mesos i
això deixa en situació de vulnerabilitat i sense atenció durant un temps, necessitat d’agilitzarho. Fora de BCN encara és més difícil. També s’ha d’agilitzar i facilitar l’accés a SSAP sigui on
sigui el teu empadronament
Pepita: des de l’escola d’adults estem fent tertúlies i classes a través de la plataforma « zoom.»
Dijous farem tertúlia pel Sant Jordi. Ja es feia abans a la plaça del centre cívic i ara ho farem
online. Totes els tertúlies de l’escola son obertes. Poden passar la info
Dora: Molt interessant el que s’ha parlat. En uns mesos veurem què ha passat amb les dones
que han hagut de ser submises per preservar-se elles i els seus fills.

Acords i tancament
Lorena: Faig el tancament i agraeixo la vostra `participació , el debat sobre violència és molt
interessant i us emplaço a parlar i debatre del tema quan vulgui.
Rosa: Proposem veure’ns en 15 dies. També se sabrà millor el calendari de «desconfinament».
Tothom està d’acord
Bona Tarda a totes i a tothom....
Us re envio l'acte de la darrera trobada perquè em consta que alguna no l'ha rebut .
I us recordo que demà ens tornem a trobar a les 18:00 h
En la plataforma Jitsi

https://meet.jit.si/videodonesSantMart%C3%AD

