ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL DE LES DONES PER LA IGUALTAT
Data: 22 de Febrer de 2017. Hora: 17h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Assistents:
Mireia González Sáez, Regidora de Polítiques d’Igualtat de Gènere
Gemma Bellvehi Oliver, Directora d’Educació, Cultura, Drets Socials, Infància,
Joventut, Esports, Cooperació i Solidaritat
Itziar Pérez Cebrián, Tècnica d’Igualtat
Victoria Garcia Arcas, AVV Raval
Encarna Olivencia Medina, Grup Dones Can Mariner
E. del Pilar Giménez López, FAVGRAM
Cristina Vargas Soria, FAVGRAM
Agustina Gómez, AVV Can Mariner
Juanita Gaspar, Viudas Can Mariner
Trinidad Muñoz, Grup de Dones 11 de novembre
Mª Carmen Ocaña, CEMFIS
Gemma Sánchez Ruiz, Acord LGTBI
Carme, Rodriguez Prada
Pepi Muñoz Castro, ASED
Mª Carmen Hueso Hoyo, Ass. Dones de Riu Sud
Rosario Barba Aguilera, AMIRA
Clara Isabel Organvidez Sanchez, Dones amb Iniciativa
Silvia Sanchez Garrido, UGT Violència i igualtat
Dolores Olivares, Grup de Dones del Llatí
Sandra i Olga, GAV Mossos d’Esquadra
Begonya Ferrer, Xarxa de valors, servei de convivència
Leo Cuadrado Cantador, ARTEMIS

Marga Dordella, ARTEMIS
Excusen la seva presència:
Antonia Ortega Martínez, Coordinadora d’Associacions de Dones
Rosa Marco Altamira, ESCIBNA
Raquel de Haro González, CCOO
Mª Carmen Andreu Quesada, AMPA CEIP Pallaresa

ORDRE DEL DIA
La regidora Mireia González dóna la benvinguda a les assistents i, a
continuació, explica els motius pels que s’havia canviat l’hora de la realització
del Consell. Degut al solapament amb una altra reunió dels centres cívics es va
decidir canviar l’horari per facilitar l’assistència a totes les dones membres del
Consell.
Desprès es procedeix a l’aprovació de l’acta del plenari anterior, s’aplaça per
a la següent reunió ja que les assistents no l’han rebut.
Gemma Bellvehi aclareix que amb aquesta reunió es vol donar més prioritat a
la presentació de la Programació de les Jornades Feministes del 8 de març, i
que la propera tindrà un caràcter més ordinari i no tan específic del 8 de març.
Mireia González procedeix a la presentació del programa de les Jornades
Feministes del 8 de març. Presenta el document imprès, i informa que en
qüestió d’uns dies sortirà en format fulletó, ja que s’han d’incorporar unes
petites modificacions. Explica que el programa d’activitats està conformat per
diferents actes institucionals com exposicions, activitats adreçades als
instituts... així com per les diferents activitats organitzades per les entitats com
xerrades, actes de carrer, performance, col·loquis, etc.. Demana si hi ha
alguna qüestió al respecte del contingut i que si cal fer alguna modificació
s’ha de fer el més aviat possible per acabar d’enllestir el programa.
La regidora explica el marc d’inauguració de les Jornades Feministes del 8 de
març i de les activitats institucionals. Felicita a totes les entitats col·laboradores,
pels seus esforços i les seves propostes, i senyala que totes les activitats
incorporen la perspectiva de gènere, tal i com es requereix en una
programació de jornades feministes del 8 de març. Invita a modificar dates si
es produeix algun solapament d’actes per no contraprogramar.
S’enceta un debat respecte a l’espai d’inauguració de les jornades; algunes
assistents no estan d’acord en que sigui a la Biblioteca Singuerlin, consideren

que està molt lluny i que s’hauria de fer en un espai més cèntric. Mireia
González explica que aquest espai està molt bé per donar la importància i el
reconeixement que es mereix la inauguració. Altres assistents comenten que
s’ha d’aprofitar tots els espais de la ciutat i descentralitzar les activitats per a
que arribi a tothom, potser més una oportunitat que no pas un inconvenient.
Gemma Bellvehi intervé per convidar a totes a participar a la inauguració de
les jornades, que serà a càrrec de la ponent Rosa Cobo.
Leo Cuadrado intervé per a comunicar la concentració del dimarts, fent
referència a totes les dones assassinades per visibilitzar, i que és un acte unitari i
altres col·lectius i entitats han de col·laborar. Mireia González expressa la seva
total conformitat i explica també l’aturada prevista pel dia internacional del 8
de març a la que l’ajuntament s’ha adherit amb una aturada entre les 12h i
12’30h.
Es parlen d’altres temes com fer una trobada d’intercanvi entre diferents
entitats d’altres ciutats, fer alguna sortida d’intercanvi de bones pràctiques,
etc. Totes aquestes propostes es deixen com a temes a tractar en la pròxima
reunió del Consell .
Mireia González reprèn la paraula, demana si hi ha alguna qüestió més. En no
haver-hi emplaça a totes les presents a retrobar-nos en l’acte inaugural de les
Jornades. Es clou la sessió a les 18h.

