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Gemma Badia, Regidora
ACTA 02/2015
d’Igualtat, Barris i
ACTA. COMISSIÓ VIOLETA PER LA IGUALTAT
Activitats.
Èric Plaza. Regidor de
Joventut, Cooperació i
Cultura de la Pau.
Lucía Jiménez. Acadèmia ORDRE DEL DIA:
Núria.
Carmen García.
1. Presentació de les persones assistents
Associació Dones Clara
2. 25 de novembre: Presentació de la proposta per l’acte de ciutat.
Campoamor.
3. Presentació de l’acció de rebuig cada vegada que hi hagi una dona assassinada.
Irene Blasco. Associació
4. Ronda de propostes
Dones Clara Campoamor.
5. Altres aportacions.
Bernat Peso. Club
d’Atletisme Gavà.
Victoria Corbacho.
Representant dones UGT
Baix Llobregat.
• Núm. de la reunió: 02/2015 (9 ena reunió)
Carme Castelló. Av La
• Data: 03/11/2015
Sentiu
• Horari: De les 18:00 a les 19:30 hores.
Marina López. Av La
• Lloc: Sala de juntes 2a planta Ajuntament de Gavà
Sentiu
Jose Antonio Barbel.
A la ciutat de Gavà, essent les 18:00 hores del dia 3 de novembre i prèvia convocatòria per correu electrònic, es
Grup Homes Gavà.
reuneixen les persones ressenyades al marge.
Dúnia Enseñat Céster. Cap
d’Unitat Igualtat i
1. Presentació de les persones assistents
Ciutadania.
Mercè Buxadé Hernanz.
La reunió comença amb una ronda de presentacions de les persones assistents.
Tècnica d’Igualtat.

2. 25 de novembre: Presentació de la proposta per l’acte de ciutat.
S’excusen
Mari Carmen Monteagudo.
En aquest punt es repassa el programa plantejat per les jornades del 25 de novembre.
Ass. Aletier
Emma Blanco. Veïna
Carne Rosa Petrusa. Veïna Ens centrem amb les propostes de l’Acte de Ciutat, que tindrà lloc el proper 25 de novembre a les 18 h a la Plaça
Ampa Marcel·lí Moragues Major.
S’afegeixen les següents propostes:

-

-

-

-

S’explica que des de l’Acadèmia Núria estan preparant un Flaixmob amb la cançó de “Bebe”. Es farà
arribar el video amb els “pasos” de la flaixmob per a fer difusió als Instituts de Gavà, i que es pugui
sumar més gent.
Pel que fa la presentació de l’acte, es proposa que presenti un noi jove, que en principi serà un alumne
de l’Acadèmia Núria.
Pel que fa el manifest, es proposa que es construeixi des de l’Associació Clara Campoamor. Des de
l’associació accepten la proposta i s’acorda que si altres persones de la Comissió volen participar en la
construcció facin aportacions, Jose Antonio, del Grup d’Homes Gavà es mostra interessat en fer
aportacions així com Mari Carmen Monteagudo veïna de Gavà.
Per la lectura del manifest es consensua que sigui llegit per una dona a proposar per l’Ass. Dones Clara
Campoamor.
Es proposa que a la finestra/pantalla de La Casa Gran es puguin projectar al llarg de la tarda imatges de
les accions que s’han dut a terme al voltant del 25N, així com de la Marxa Estatal. S’haurà de valorar
si tècnicament és viable.
Que es faci un tancament artístic amb l’actuació del Cor Teen (pendent confirmar) i de fons es
projectin, número, nom i ciutat de les dones assassinades.
Imatge: es proposa donar més voltes a la imatge i al lema, i s’obre espai perquè al llarg de la setmana
es facin arribar propostes de lemes.

3. Presentació de l’acció de rebuig cada vegada que hi hagi una dona assassinada.
Es presenta la proposta d’acció cada vegada que hi hagi una dona assassinada per violència masclista a l’Estat
Espanyol.
A la Plaça Major, en horari de tarda i davant La Casa Gran (amb un marge de 48 hores), es penjarà una pancarta amb
el lema “A Gavà tots i totes contra la violència masclista! Ni una més!”.
Al costat, es posarà una espelma en record a la víctima i una rosa trencada, també una tauleta amb material de
sensibilització en relació a la violència masclista (díptics SIAD, adhesius telèfon 24h de l’Institut Català de les Dones).
Cada vegada que hi hagi un nou assassinat, s’actualitzarà la pancarta amb el número de dones assassinades per les
seves parelles o ex parelles a l’Estat Espanyol.
En aquest punt es proposa que hi hagi un micròfon i que es pugui llegir un escrit/manifest.
Des de l’Associació de Dones Clara Campoamor es comenta la importància de decidir la font que s’utilitza per el
recompte de dones assessinades ja que les dades del Ministeri no recullen morts de dones familiars, dones que no
tenien una relació sentimental amb l’agressor... queda pendent consensuar aquesta dada.

4. Ronda de propostes.
S’obre un espai per a propostes en relació a les Jornades del 25 de novembre.
Èric Plaza, regidor de Joventut, Cooperació i Cultura de la Pau, explica que dos dels curts guanyadors al Gavamón
tenen com a temàtica la violència contra les dones i que es podrien projectar, tot i que es valora fer-ho al Parc de la
Torre Lluch, un cop passades la jornada.
S’explica que es penjaran pancartes i que es proposarà als instituts que facin un photocall/gravació dels nois i noies
parlant sobre la violència masclista contra les dones.
Altres propostes que s’expliquen, des de l’Associació de Dones Clara Campoamor un any va posar un micròfon i van
obrir-lo a la ciutadania.
5. Altres aportacions.
Victoria Corbacho, representant de dones d’UGT del Baix Llobregat, explica que faran difusió de les activitats i que la
programació està en la línia de la resta de municipis del Baix Llobregat. Pregunta què podem fer en cas de pluja, en
aquest punt es comenta que es faria l’acte (reformulat i adaptat a l’espai) a La Casa Gran.
Explica que el Prat de Llobregat es reuneixen a partir d’una taula de dones on no participen els homes ja que així es va
votar.
En aquest punt l’Associació de Dones Clara Campoamor, explica que està a favor de la reactivació del Consell
Municipal de les Dones, i obrir-ho també als homes.
Des del Club d’Atletisme expliquen que la fórmula de la Comissió Violeta, ja els sembla adequada per a treballar.
Es proposa parlar d’aquest tema en la propera reunió.
Jose Antonio Barbel proposa poder tornar a presentar el Grup d’homes de Gavà, es posa sobre la taula incloure-ho dins les
jornades contra la violència de les dones. Es consensua poder fer-ho més endavant i en un espai que no sigui el SIAD.

Propera reunió: Dimarts 15 de desembre, a les 18 h a la sala de juntes de la 2a planta de l’Ajuntament.

