Acta del Plenari del Consell Municipal de les Dones per la Igualtat de Santa Coloma de Gramenet

Data: 28 de setembre de 2017. Hora: 18 hores. Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Núria Parlon Gil, alcaldessa
Mireia González Sáez, Regidora de Polítiques d’Igualtat de Gènere
Manuela, Grup Municipal SOM Gramenet
Gemma Bellvehi Oliver, Directora d’Educació, Cultura, Drets Socials, Infància, Joventut, Esports,
Cooperació i Solidaritat
Maribel Cárdenas Jiménez, Coordinadora de Polítiques d’Igualtat i LGTBI
Itziar Pérez Cebrián, tècnica Departament Polítiques d’Igualtat
Elena Casanova Rueda, tècnica Departament Polítiques d’Igualtat
Merche Fernández Ruzafa, Departament de Participació ciutadana
Mari Carmen Hueso, Grup de Dones Riu Sud
Clari Organvidez Sánchez, Dones amb Iniciativa
Pepi Muñoz, ASED
Mireia Pedreocchi, Integramenet
Marta Oliva, Integramenet
Leo Cuadrado Cantador, Grup de Dones Artemis
Edel Calderón, Grup de Dones Artemis
Verónica Navarro, Xarxa de Valors i Missatges Positius
Antonia Ortega Martínez, Coordinadora d’Associacions de Dones
Carmen Alonso Villarroel, Grup de Dones Riu Nord
Chari Barba, Grup de Dones AMIRA
Marisa Martínez, Associació M3
Loly Olivares, Grup de Dones del Llatí
Pilar Giménez López, FAVGRAM
Carme Rodríguez Prada, a títol particular
Mari Carmen Ocaña, CEMFIS
Mº Luisa Soler Cazorla, CEMFIS
Gemma Sánchez Ruiz, Associació Acord
Juanita Gaspar, Associació de Dones Vídues
Ángeles Peláez Moya, Grup de Dones Can Mariner
Montse Castelló Diaz, Grup de Dones del Llatí
Celes Ramírez, Grup de Dones Once de Noviembre
Trini Muñoz, Grup de Dones Once de Noviembre
Loli Garrido, AAVV Raval

Excusen assistència:
•
•
•
•

Mª Felisa Sariñena, Casa de Aragón
Fina Naharro, a títol particular
Rosa Castro, Grup de Dones La Paloma
Encarna Olivencia, Grup de Dones de Can Mariner / Associació de Dones Vídues

Desenvolupament de la sessió
Obertura del Consell de les Dones a càrrec de l'Alcaldessa Núria Parlon. Dóna la paraula a la
Regidora d'Igualtat Mireia Gonzalez. A continuació, es passen a tractar els punts de l’ordre del
dia:
1. Campanya 25N

Mireia Gonzalez, explica que l'acta del consell anterior s'enviarà per correu. Fa un breu resum
de la importància de les jornades del 25 de novembre i comenta que ja poden començar a
enviar totes les activitats que tinguin previstes. Hem d’anar en compte per no solapar les
activitats i apurar respecte a les dates, i s’estableix el 29 novembre com a data límit de les
jornades. Explica que el dia 10 de novembre està programada la projecció del documental
“Free (Hadijatou contra l’Estat)" i que encara que és una activitat adreçada a instituts és
d’entrada lliure. Ell dia 20 es projectarà el documental sobre violències de gènere cap a les
dones trans, coincidint amb el Dia Internacional de la Memòria Transexual. La ponència
inaugural serà el dia 23 de novembre (el 25 és dissabte) i tindrem com a ponent a l’Ana de
Miguel. Els dies 24 i 25 de novembre estan previstes activitats per sortir al carrer, i ocupar
l'espai públic. Concretament, el 24 hi haurà una activitat adreçada als instituts emmarcada
dintre de la campanya "Desmarca't de les violències contra les dones!" i una performance que
l'alumnat està treballant en aquests dies amb uns tallers, i que té com a objectiu identificar i
visibilitzar els micromasclismes per poder eradicar-los. El 25 de novembre es portaran a terme
les activitats centrals. S’enviaran les indicacions corresponents a les entitats.
Leo Cuadrado comenta que elles realitzaran la seva activitat el 25 de novembre al matí.
L’alcaldessa aclareix que aquestes activitats estan previstes en horari de tarda.
Pren la paraula Antonia Ortega i explica que la Coordinadora té prevista una conferència, però
que estan tenint problemes amb la reserva de la sala de Riu i encara no saben res, més
endavant ens informarà de la ponent. Ens explica que el dia 26 de novembre serà la marxa de
la Coordinadora de dones pel 25N i qui vulgui pot anar a per merchandising.
Leo Cuadrado comunica que el dimarts 7 de novembre tindrà lloc la concentració contra els
feminicidis que es fa cada primer dimarts de mes.
Mireia González comenta que la propera setmana acabem de tancar la programació.
2. Seminari Salut de les Dones
La regidora explica que s'ha d'acabar de concretar el contingut del seminari amb l’entitat.
Maribel Cárdenas afegeix que la setmana vinent tindrem concretades les dates.
3. Calendari de les Dones
L’alcaldessa explica que la proposta està projectada per donar força a la restauració. La idea
és escollir els establiments amb reconeixent a la ciutat i destacar el paper rellevant de les
dones. Explica que és un projecte conjunt amb el Departament de Comerç i detalla els locals i
dones protagonistes. Comenta que quan pensem en la restauració pensem directament en
homes i que poques vegades identifiquem en primera línia a les dones. Hi ha vàries propostes
per incloure més diversitat (d’origen, edat, etc.) les quals es recullen per ampliar la proposta
inicial.
4. Pla d’Igualtat de Gènere
Mireia González explica que s’està treballant en l’avaluació del Pla d’igualtat actual i en
l’elaboració d’un de nou. Afegeix que es convocaran reunions a l’octubre, s’aprofitaran
aquestes per reprendre el tema i treballar la renovació del reglament del Consell.
5. Presentació Projectes Educatius
L’alcaldessa explica que els mitjans de comunicació reprodueixen la cosificació de les dones,
repercutint en l’educació de les noves generacions i reproduint rols i estereotips de gènere. La
regidora passa a explicar el projecte (RE)imagina’t, i anuncia que es farà una sessió
monogràfica per compartir experiències sobre projectes coeducatius.

6. Retorn Taller “En llibertat”
Es fa el retorn en torn al taller “En llibertat”, celebrat al Mas Fonollar del 3 al 7 de juliol.
7. Formalització participació d’entitats i noves plataformes
La regidora explica l’existència de grups emergents, de plataformes de nois i noies que es
considera important que els puguem conèixer i que es puguin visibilitzar en el si del Consell.
Proposa agrupar aquests punts en el proper monogràfic sobre projectes educatius.
8. Diversos
L’Alcaldessa parla de les campanyes de sensibilització, de la plataforma que s’ha anat
construint en les festes majors de 2017, per abordar qualsevol violència masclista. Explica que
la idea és elaborar un protocol pels actes multitudinaris. Comenta que es podria constituir una
comissió, reincorporant altres tipus de discriminació, identificant diverses tipologies. I amb la
coordinació dels mossos d’esquadra i altres agents implicats.
Verónica Navarro (Servei de Convivència) comenta que s’ha d’incorporar la diversitat als
diferents espais de la ciutat, i que per aquest motiu es volen incorporar en aquesta taula per
construir el protocol d’abordatge de les violències masclistes.
Leo Cuadrado fa dues aportacions en representació del Grup de Dones Artemis, la primera en
torn al funcionament del Consell, i la segona per expressar la pena que tenen com a grup per
no tenir finalment una defensora de la ciutadania. S’enceta un debat sobre les propostes i el
procés per escollir defensor/a de la ciutadania. Finalment s’aclareix que és una votació lliure i
que cadascuna ha de votar a qui consideri.
S’obre un debat sobre les votacions de l’1 d’octubre i el fet que no s’habilitaran espais per part
de l’Ajuntament. S’aclareix que l’Ajuntament ha pres aquesta decisió perquè es considera que
les institucions no es poden situar al marge de la llei, ja que representen a tota la ciutadania.
Malgrat això es considera que la resposta del govern espanyol és absolutament reprovable.
Carmen Alonso vol saber con està el tema d’alfabetització. Maribel Cárdenas, explica que
aquest tema ja està resolt. Començaran des de mitjans d’octubre fins al 23 de juny. Es farà una
reunió per concretar amb les formadores. Només s’ha desplaçat el començament de les
classes dues setmanes.
Marta Oliva (Integramenet) explica que estan encetant un projecte de recerca i acció
participativa que vol ser un espai per donar professionalitat i més valor al treball de dones en
l’àmbit d’atenció domèstica i de persones dependents. Afegeix que seria molt interesant tenir
espais de reflexió per poder compartir, empoderar-se i que aquestes dones finalment es
representessin a elles mateixes. Demana quin canal de comunicació hi ha entre les entitats de
dones. Maribel pren la paraula per explicar que el CIRD fa les funcions de secretaria del
Consell, d’intermediació i facilitació per a les entitats, i que l’equip està a disposició de totes
elles.
Sense més temes a tractar, es clou la sessió a les 19.45 hores.

