Acta del Plenari del Consell Municipal de les Dones per la Igualtat de Santa Coloma de Gramenet
Data: 5 de febrer de 2018
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Horari: de 18h a 19h
Assistents:
•

Mireia González Sáez, Regidora Ponent de Polítiques d’Igualtat de Gènere

•

Suad Ayad, tècnica Departament de Polítiques d’Igualtat de Gènere

•

Chari Barba Aguilera, AMIRA

•

Maribel Cárdenas Jiménez, Coordinadora de Polítiques d’Igualtat i LGTBI

•

Elena Casanova, tècnica Departament de Polítiques d’Igualtat de Gènere

•

Montse Castelló Díaz, Grup de Dones del Llatí

•

Loli Cuadrado, Àrtemis

•

María Duarte Aparicio, Grup Municipal Ciutadans

•

Piedad Estudillo Mara, Àrtemis

•

Mª Teresa Franco Presas, Grup Municipal SOM Gramenet

•

Mª Juana Gaspar Urbina, Grup de Dones Vídues / Grup de Dones Can Mariner

•

Pilar Giménez López, FAVGRAM

•

Lucrecia Gómez, Grup Dones Yoga Kundalini

•

Salvador Jaraba Pardos, AAVV Raval

•

Trinidad Muñoz, Grup Dones Onze de Novembre

•

Verónica Navarro, Xarxa de Valors

•

Clari Organvídez, Dones amb Iniciativa

•

Antonia Ortega, Coordinadora d’Associacions de Dones

•

Ángeles Peláez Moya, Grup Dones Can Mariner

•

Celes Ramírez Ochoa, Grup Dones Onze de Novembre

•

Josefa Sánchez, Àrtemis

S’excusen:
•

Carmen Alonso Villarroel, Grup de Dones Riu Nord

•

Francisca Blanco Barrios, Grup de Dones Riu Sud

•

Rosa Castro Sedano, Grup de Dones La Paloma

•

Maria del Carmen Hueso Hoyo, Grup de Dones Riu Sud

•

Marisa Martínez Álvarez, Ass. de suport M3 Serveis Socials

•

Sílvia Sánchez Garrido, UGT

•

Antonia Villegas Blanquez, Grup de Dones Oliveres

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Activitats i programació del 8 de març
Convocatòria vaga feminista 8 de març
Pla d’Igualtat: sessió treball
Diversos
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Mireia González, Regidora Ponent de Polítiques d’Igualtat de Gènere, dóna la benvinguda a les
assistents. A continuació, excusa l'absència de l’alcaldessa, Núria Parlon Gil. Mentrestant,
Maribel Cárdenas, Coordinadora de Polítiques d’Igualtat i LGTBI, reparteix les actes dels dos
darrers plenaris ordinaris del Consell de les Dones celebrats al mes de febrer i setembre de
2017, les quals també s'enviaran per correu electrònic juntament amb l’acta d’aquest plenari..
1. ACTIVITATS I PROGRAMACIÓ DEL 8 DE MARÇ
El primer punt de l’ordre del dia és compartir l’esborrany de la programació de les Jornades
Feministes del 8 de març, que es reparteix entre les assistents. Mireia González recorda que la
data límit perquè les entitats presentin les seves propostes és el dimecres dia 14 de febrer . Les
persones que vulguin suggerir activitats, tallers, xerrades, etc. per a les Jornades Feministes
poden fer-ho enviant un correu electrònic al CIRD. Seguidament, la regidora repassa les
activitats programades fins al moment.
Pel dissabte 3 de març s'està organitzant un concert feminista com a benvinguda a les
Jornades. Tot seguit, dilluns 5 de març se celebraria la Conferència Inaugural (s’aclareix que
aquesta estava planificada inicialment pel 8 de març, però amb motiu de la vaga feminista s'ha
canviat la data). Dimarts 6 de març tindria lloc el Lliurament del Guardó Isabel Martínez. Dijous
8 de març, dia de la vaga feminista, es preveu fer una concentració i lectura de manifest. Tot i
això, s'ha d'acabar de perfilar el caràcter de la vaga amb les plataformes de la ciutat. A més a
més, per al 8 de març, l'Asociación de Mujeres de Singuerlín té planificada la xerrada: "40 años
después, la Asociación de Mujeres de Singuerlín recupera su memoria històrica". A
continuació, divendres 9 de març es projectarà la pel·lícula “Sufragistes”. Dissabte 10 de març
serà el sopar de dones. Diumenge 11 de març hi ha la ruta “Viatge a la Maternitat d'Elna” i, a la
tarda, l'espectacle “Claudia”. Dilluns 12 de març, al matí, està programada la xerrada amb
l'escriptora Jenn Díaz i a la tarda el taller/xerrada a càrrec de la Betlem Cañizar. Dimarts 13 de
març se celebrarà el Lliurament del Premi Isabel Alonso. Diumenge 18 de març tindrà lloc
l'espectacle “La Sección (Mujeres en el fascismo español)”. Dilluns 19 de març està prevista la
inauguració de l'exposició “25 anys de la Coordinadora de Dones”. Dimarts 21 de març hi haurà
una taula rodona: “La dona amb discapacitat: una mirada amb valor”, i l'endemà, dijous 22 de
març, està programada la inauguració de l'exposició “Teixim la nostra fortalesa interior”.
En relació amb l'apartat d'exposicions, la mostra de “Patchwork” obrirà les seves portes al
públic del 5 al 9 de març, mentre que “Teixim la nostra fortalesa interior” es podrà visitar del 5
de març al 10 de maig. Pel que respecta al seminari d'Iniciació al Feminisme (II edició) es
reserven els dies 5, 12, 19 i 26 de març a la tarda.
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A continuació, les membres del Consell comparteixen propostes d'activitats, amb algun
aspecte pendent de concretar, que es volen encabir a les Jornades Feministes:
−

L’Angelita Pelaez comunica que Can Mariner farà una XERRADA SOBRE SALUT I DONES
AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE el 7 de març, a les 18h, a Can Mariner. La informació
amb més detall sobre aquest acte la passaran per correu electrònic.

−

Pepi Sánchez de l’Associació de Dones Àrtemis comparteix diverses propostes per a les
Jornades Feministes. La primera és la REFLEXIÓ SOBRE EL PACTE NACIONAL CONTRA
LES VIOLÈNCIES MASCLISTES pel 28 de febrer; a més a més, posaran l’exposició a Can
Peixauet. La segona proposta és el conte la MARGARIDA a la Biblioteca Central
(pendent confirmar hora). La tercera activitat és el TALLER: BONS TRACTES pel 23 de
març al centre Cívic Riu (pendent hora i ponent).

−

Salvador Jaraba de l’Associació de Veïns del Raval amplia la programació amb
l’exposició “Les dones del Raval” al Centre Cívic del Raval (pendent hora
d’inauguració), que estarà exposada al públic del 5 al 9 de març.

−

Antonia Ortega, Coordinadora d’Associacions de Dones, proposa un taller
d’autodefensa feminista pel 18 de març, a les 12h, a la Plaça de la Vila.

−

Celes Ramírez, del Grup de Dones Onze de Novembre, apunta el Cafè Tertúlia pel
dijous 1 de març (pendent confirmar hora i contingut).

Un cop afegides les propostes pendents de concretar, Mireia González, demana que tothom
enviï les propostes amb la informació completa a l'adreça del CIRD abans de la data límit. A
més a més, aconsella fer difusió de les activitats i trasllada una reflexió positiva entorn a la
diversitat present en la programació 2018, que contempla activitats per edats i interessos
diversos. Per acabar, Mireia González a petició d’una de les dones del Consell duu a terme una
última lectura del programa incloent-hi les propostes que s’han anunciat in situ. En relació als
espectacles “Claudia” i “La Sección”, el CIRD centralitzarà la demanda d’entrades.
2. CONVOCATÒRIA VAGA FEMINISTA 8 DE MARÇ
L'Ajuntament de Santa Coloma té la intenció d'adherir-se a la vaga feminista convocada pel 8
de març. Mireia González explica la necessitat de definir el caràcter de la vaga i com es
conformarà aquesta en l'àmbit local, perquè la idea és que totes les ciutats estiguin
coordinades. L'Ajuntament com a institució pública ha decidit sumar-se a la vaga, fer una
concentració i realitzar la lectura d'un manifest. Tot i això, Mireia González anuncia que caldrà
concretar què significa vaga i quina estructura se li dóna com a Ajuntament. La regidora es
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compromet a informar a les membres del Consell de les novetats i acords que es puguin
produir en el marc de la plataforma unitària.
3. PLA D’IGUALTAT: SESSIÓ DE TREBALL
Mireia González comunica que es crearà una comissió perquè les dones del Consell puguin
afegir propostes de millora del Pla d'Igualtat i també anuncia que es convocarà un Consell
extraordinari amb l'objectiu de reflexionar sobre les línies estratègiques del nou Pla d'Igualtat.
Aquesta sessió plenària es durà a terme segurament en un espai diferent, atès que tindrà
format de taller. S’anuncia que la setmana del 19 de març està prevista una sessió per avaluar
el Pla d’Igualtat vigent. Montse Castelló pregunta si el Pla d'Igualtat contemplarà el reglament
del Consell i se li respon que són dos temes independents. Montse Castelló insisteix en què és
una cosa necessària i es conclou que caldrà reprendre les sessions de reflexió que ja s’havien
començat.
4. DIVERSOS
Mireia González recorda la concentració contra els feminicidis convocada pel dia següent.
Maribel Cárdenas explica que dins la programació de memòria històrica es realitzen dos actes
LGTBI. Una de les activitats és l'exposició “40 anys del moviment LGTBI a Catalunya”, que va
ser inaugurada dijous 1 de febrer a la Biblioteca del Fondo. Pepi Sánchez expressa el seu neguit
pel fet de saber que aquesta exposició no va tenir gaire públic, i afegeix que totes hauríem de
ser conscients, atès que es tracta d'un problema que ens concerneix a totes. L'altra activitat és
una ruta pel barri del Raval, el dissabte 17 de febrer. Es convida a les assistents del Consell a
fer-la si els ve de gust. Maribel Cárdenas aprofita per anunciar la constitució de la taula LGTBI
l’1 de març.
Finalment, la regidora trasllada una reflexió sobre el fet que puguem estar atentes a altres
activitats enfocades des de la perspectiva de gènere, més enllà del que nosaltres programem
com a Consell o com a Departament d’Igualtat.
Sense altres temes a tractar, es tanca la sessió a les 18.50h.

4

