Persones assistents
•

ACTA 02/2018
ACTA. COMISSIÓ VIOLETA PER LA IGUALTAT

Gemma Badia (Regidora
Delegada

d’Igualtat,

Manteniment i Qualitat als ORDRE DEL DIA:
Barris,
•
•
•
•

Activitats

i

Disciplina Urbanística).

1.

Presentació/ Benvinguda.

Carmen Alonso (Banc del

2.

Declaració Gavà Ciutat Feminista.

Temps de Gavà).

3.

Informació del nou Servei d’Atenció Integral a la diversitat sexual, afectiva i de gènere (SAI).

Bernat

4.

Informació de la presentació del llibre Aquell temps de fam, de la gavanenca Núria Ruiz Castell.

Club Atletisme).

5.

Informació de la campanya integral contra la prostitució.

Cecilia Catalan (Club de

6.

Informació de les inscripcions del V Congrés de les Dones del Baix Llobregat (26 i 27 octubre).

Bàsquet).

7.

Enfoc de la Campanya del 25 de novembre.

Miguel Herrera (Regidor

8.

Informe violència contra les dones. Partits judicials del Baix Llobregat.

Peso

(President

Gavà Sí Se Puede).
•

Estela Ortega (Secretaria
general

Gavà

Sí

Se

Puede).
•

ElHabib

(President

Associació la Pau)
•
•

Khadija

tijani

•

Núm. De la reunió: 02/2018

•

Data: 18/09/2018

•

Horari: 17.30 h – 18.30 h

•

Lloc: Sala de juntes 2 a planta Ajuntament de Gavà

de

l’Associació de la Pau.

A la ciutat de Gavà, essent les 17.30 hores del dia 18 de setembre i prèvia convocatòria per correu electrònic, es

Home

reuneixen les persones ressenyades al marge.

membre

(Associació la Paz).
•

Lucía

Giménez

(CES

Núria).
•

Lluis Guitar (Ciutadà).
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•

Alba Riba (Ciutadana).

•

Encarna

Molina 1.Presentació/ Benvinguda.
Es fa ronda de presentacions de les persones assistents. Hi ha persones que s’incorporen per primera vegada a la

(Ciutadana).
•

Carmen Comissió Violeta i s’explica quin és el funcionament.

Maria

Monteagudo (Ciutadana).
•

Dúnia
(Cap

Céster 2. Declaració Gavà Ciutat Feminista.
d’Igualtat
i Gemma Badia, Regidora d’Igualtat, informa que per iniciativa de les 11 alcaldesses del Baix Llobregat s’ha elaborat una

Enseñat

Ciutadania).
•

decàleg per a la construcció de ciutats feministes. S’entrega un document amb els diferents punts de la declaració i

Mercè Buxadé Hernanz s’explica que tots els punts s’estan treballant en diferents nivells. El decàleg marca un full de ruta de les accions
necessàries per fer implementar polítiques feministes.
(Tècnica d’Igualtat).
Encarna Molina, ciutadana, pregunta com es treballa la coeducació (fa referència al punt 6). S’expliquen, com exemple, el
funcionament de la Guia Educativa, on s’incorporen tallers des de cicle infantil fins a primària sobre igualtat i prevenció de

S’excusen

violència masclista. També el projecte que es fa conjuntament des de d’igualtat i joventut a l’Institut Calamot, anomenat
•

Núria

Ruiz

Salvador Lluch)
•

(Escola Torna-t’ho a mirar.
En aquest punt es parla de la dificultat d’assegurar que totes les escoles realitzin aquests tallers doncs s’escullen segons la

(AMPA voluntat del centre educatiu. Com ja es va parlar en una reunió anterior, es vol treballar conjuntament amb la Policia
Municipal que fa tallers a totes centres educatius i en totes les etapes escolars per a poder incorporar temes de prevenció
Marcel·lí Moragas)
de les desigualtats i la violència masclista.
Anna

Flores

També s’explica una acció amb els comerços, que va sorgir arran d’una demanada d’un centre escolar (on van detectar
que els catàlegs de joguines eren sexistes), per a incloure la perspectiva de gènere en els establiments i vincular-ho amb la
Q de qualitat dels comerços.
Miguel Herrera, representant de Gavà Si Se Puede, demana un aclariment sobre el punt 7 (donar valor als treballs de cura
i atenció a les persones com element de la central de la vida comunitària), del decàleg. S’aclareix que a nivell municipal, es
poden fer accions sobretot de campanyes de sensibilització en dos sentits; posant en valor el treball reproductiu i de cura i
promovent que no només sigui un treball vinculat a les dones.
3. Informació del nou Servei d’Atenció Integral a la diversitat sexual, afectiva i de gènere (SAI).
Coincidint amb el dia de l’orgull LGTBI es va inaugurar el SAI, espai de servei d’atenció integral adreçat a persones del
col·lectiu LGTBI que pateixen, hagin patit o estiguin es risc de patir discriminació o violència per orientació sexual, identitat
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de gènere o expressió de gènere.
Aquest servei s’ha desplegat a diversos municipis i dona compliment a la Llei 11/2014, del 10 d’ octubre, per a
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia.
És un servei de sensibilització i informació per a persones i entitats per tal de mostrar la diversitat d’orientació sexual i
d’identitat de gènere i prevenir la LGTBIfòbia. Aquest servei vol donar resposta tant a aquestes situacions de discriminació
com a qualsevol necessitat d’acompanyament, suport o informació i derivació que tingui la ciutadania en relació a la
diversitat sexual i de gènere. S’explica que està adreçat a la pròpia persona, als familiars o fins i tot AMPES i associacions.
Es repartiran cartells als equipaments municipals i centres educatius.
Luis Guitar, ciutadà, explica la importància de si es fan presentacions als instituts, de que aquestes siguin participatives i
arribin als nois i noies, que els hi creï interès.
Miguel Herrera, representant de Gavà Si Se Puede, demana qui gestionarà aquest servei. S’explica que en un inici la
referent del servei és la tècnica d’igualtat però que està previst la incorporació d’un servei extern que donarà una atenció
quinzenal.
4.Informació de la presentació del llibre Aquell temps de fam, de la gavanenca Núria Ruiz Castell.
El proper dijous 21 de setembre a l’ American Lake, Núria Ruiz, que forma part de la Comissió Violeta, presentarà el llibre
Aquell Temps de la fam, realitzat a partir de 65 entrevistes, la majoria dones gavanenques, que van viure el període de la
Guerra Civil i la postguerra a Gavà.
5. Informació de la campanya integral contra la prostitució
Les persones presents coneixen la campanya ja que ha tingut un impacte mediàtic a nivell nacional. Gemma Badia,
resumeix la campanya i els principals resultats que són positius. Aclareix el procediment del pagament de la multa i
l’enviament d’aquesta a casa.
S’observa d’una davallada de la demanda de prostitució, i de les prostitutes que ofereixen els seus serveis al municipi de
Gavà, que han passat de 5 al juliol a 2 en l’actualitat.
Es comenta que tot i que és molt complicat, l’objectiu final seria que les dones es poguessin inserir laboralment. Es compta
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amb un conveni d’inserció laboral per a dones en risc de vulnerabilitat amb Creu Roja on les dones es poden incorporar..
També s’explica la una altra dificultat que tenen moltes prostitutes a l’hora d’inserir-se laboralment perquè acumulen grans
deutes, i això els podria impedir obtenir alguns ajust socials o estar en situació d’embargament de nòmina si tinguessin un
contracte de treball.
Es compta amb una entitat social per l’acompanyament i detecció de les necessitats de les dones, i també s’està fent una
modificació de l’ordenança de la via pública perquè no es multi a les dones que són víctimes d’aquesta situació.
6. Informació de les inscripcions del V Congrés de les Dones del Baix Llobregat (26 i 27 octubre).
El V Congrés de les Dones del Baix Llobregat tindrà lloc a Castelldefels els dies 26 i 27 d’octubre. El IV Congrés va tenir
lloc a Gavà i algunes de les persones presents a la comissió hi van participar. Des de l’abril fins al setembre, els pobles i
ciutats del Baix Llobregat han organitzat activitats pre-congressuals, que esdevindran espais de participació, debat i
reflexió entorn als sis àmbits temàtics que estructuraran el Congrés.
A Gavà va tenir lloc el 26 de juny i va ser sobre Economia Feminista i Bretxa Salarial. Gavà té 19 delegacions que venen
donades pel número d’habitants, i des del Consell es marquen unes quotes de places, associacions de dones,
representants del consistori, personal tècnic que han de formar part d’aquestes places.
Les places sobrants per deferència a la Comissió que ha estat treballant sempre i participant en temes d’igualtat s’obriran
aquesta i s’ompliran per rigorós orde d’inscripció al correu: igualtat@gava.cat.
Són unes jornades on hi ha taules de treball i cal un predisposició a participar i aportar propostes. Des de l’Associació La
Pau es manifesta interès a participar, es comenta que s’han d’inscriure enviant mail electrònic.
7. Enfoc de la Campanya del 25 de novembre.
Abans d’iniciar aquest punt es comenta que el proper 25 setembre durant l’acte de rebuig que es fa cada mes les darreres
assassinades per violència masclista, es llegirà també el manifest contra l’explotació sexual, ja que la seva commemoració
internacional és el diumenge 23 de setembre.
Pel que fa a la campanya del 25 novembre, tot i que no està confirmat oficialment, la proposta és poder treballar les
violències sexuals en tota la seva amplitud.
Des del CES Núria s’informa que estan interessades en participar i es posarà en contacte per tancar possibles dates. Des
de l’associació de bastoners també han mostrat interès.
Es remarca que totes aquelles idees, propostes de col·laboració, es poden fer arribar al departament d’igualtat abans del
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10 d’octubre. Si es rebessin moltes propostes es farà una comissió de treball específica.
8. Informe violència contra les dones. Partits judicials del Baix Llobregat.
S’entreguen les principals conclusions de l’informe comentant que l’enllaç del document complet s’inclourà en l’acte

http://www.elbaixllobregat.cat/sites/default/files/arxius-OCBL/Infoviolencia1T2018.pdf
Es destaca que el partit judicial de Gavà és el que més denuncia i el que més ordres protecció concedeix al Baix Llobregat
(tot i ser menor que la mitjana espanyola). Es parla de que la jutgessa està sensibilitzada en violència masclista i no és així
en tots els partits judicials. S’explica la importància de que les dones coneguin i exerceixin el dret que tenen, quan van a
denunciar, d’estar assistides per un advocat/ada.
En aquest punt, s’informa que hi ha una coordinació i un treball amb xarxa amb els diferents agents del circuit d violència
masclista i una comissió que es reuneix cada dos mesos i on es coordinen casos i temes d’interès per oferir a les dones
una atenció de qualitat.

5

