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ACTA. COMISSIÓ VIOLETA PER LA IGUALTAT
Miquel Àngel Díaz. Tinent
d’Alcalde de l’Àmbit de
Benestar i Acció Social.
Gemma Badia, Regidora
d’Igualtat, Barris i Activitats.
Núria Ruiz. Escola Salvador
Lluch.
Carmen García. Associació
Dones Clara Campoamor.
Irene Blasco. Associació Dones
Clara Campoamor.
Bernat Peso. Club d’Atletisme
Gavà.
Victoria Corbacho.
Representant dones UGT Baix
Llobregat.
Espernaza Cortes. Ampa
Marcel·lí Moragues.
Ana Flores. Ampa Marcel·lí
Moragues.
Esperanza Reche. Club de
Bàsquet Gavà.
Xavi Esteban. Ong Accede.
Lucía Jiménez. Academia
Núria.
Rosario Hidalgo. Associació
Fibromiàlgia Gavà.
Sòcia. Associació Fibromiàlgia
Gavà.

ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

•
•
•
•

Presentació de les persones assistents
I Marxa contra les violències Masclistes (Madrid)
Jornades contra la violència masclista
Col·laboracions entre entitats
Altres Aportacions dels diferents membres de la Comissió.
Educació i Igualtat.
Retorn de les activitats que es van proposar des de la Comissió durant el 2015.
Noves activitats a destacar.

Núm. de la reunió: 01/2015 (8 ena reunió)
Data: 06/10/2015
Horari: De les 18:00 a les 19:30 hores.
Lloc: Sala de juntes 2a planta Ajuntament de Gavà

A la ciutat de Gavà, essent les 18:00 hores del dia 6 d’octubre de 2015 i prèvia convocatòria per correu electrònic, es reuneixen les
persones ressenyades al marge.
1.

Presentació de les persones assistents

La reunió comença amb una presentació del Miquel Àngel Díaz, Tinent d’Alcalde de Benestar i Acció Social i Gemma Badia, Regidora
Dúnia Enseñat Céster.
Coordinadora Departament
Igualtat i Ciutadania.
Mercè Buxadé Hernanz.
Tècnica d’Igualtat.

S’excusen
Mari Carmen Monteagudo. Ass.
Dones 13 roses.
Pepi Godoy, Av Angela Roca.
Carme Rosa Petrusa. Veïna.
Luis Guitar. Ampes.
Jose Antonio Barbel. Grup
Homes Gavà.

d’Igualtat, després es fa una ronda de presentacions de les persones assistents.
En aquest punt es proposa fer trobades més regulars (mínim una al trimestre) i seguir treballant amb xarxa recollint propostes i iniciatives
de la comissió, construint i aportant des dels diferents àmbits d’actuació de les persones que hi formen part.
2.

I Marxa contra les violències Masclistes (Madrid)

En aquest punt s’explica que el proper 7 de novembre de 2015, s'ha convocat a Madrid la 1a Marxa estatal contra les violències masclistes
per manifestar des del tots els punts del territori, col·lectius i societat civil el rebuig contra la violència vers les dones.
Es comunica que el Consell Comarcal després de valorar la proposta de fer una sortida comarcal no organitzarà el trasllat. Es comenten
diferents alternatives, com organitzar una sortida amb autocar des de Gavà.

Es consensua enviar un mail a tots les persones que formen part de la Comissió amb informació de la Marxa i una data límit per a conèixer
si hi ha persones interessades, per saber si hi ha quòrum suficient per organitzar un trasllat amb autocar des de l’Ajuntament.

3. Jornades contra la violència masclista
En aquest punt es plantegen les línies generals de les jornades que inclouen entre d’altres: Contecontes infantils, Marxa contra la Violència
fins a Sant Feliu de Llobregat, videofòrum, activitats de sensibilització als centres educatius...

Ens centrem amb les propostes de l’Acte de Ciutat, que està previst pel proper 25 de novembre en horari de tarda.
Sorgeixen un bon nombre de propostes creatives i reivindicatives:
-

Proposar a tots els centres educatius que a l’hora del pati o en una hora determinada es faci un llaç gegant entre l’alumnat i es facin
fotografies que després es pengin a les xarxes.

-

Des de l’Acadèmia Núria s’explica que un grup d’alumnes van fer un curt sobre violències contra les dones i que es podria
projectar/representar.

-

Convidar a participar a una jove artista que va actuar ala passada Marxa del Baix Llobregat i que cantava cançons pròpies en clau
d’igualtat.

-

Donar veu i espai als i les joves.

-

Fer alguna activitat infantil al carrer (es parla de la dificultat d’horaris al ser un dia entre setmana).

-

Construir un llaç gegant amb espelmes.

-

Construir una cadena humana fins el punt de trobada on es llegeixi el manifest.

Es recullen les propostes, que s’aniran valorant a nivell tècnic.
Es posa èmfasi en que en totes les activitats la dinamització i la implicació de les entitats i del teixit social és bàsica.
Es consensua la imatge representativa de les Jornades: Telèfon mòbil lila amb missatges i lema de la campanya.

4. Col·laboracions entre entitats
Des de l’Ampa Marcel·lí Moragues expliquen que han col·laborat amb l’Associació de Dones Clara Campoamor fent xerrades i activitats
per infants i pares i mares.

També han col·laborat amb Jose Antonio Berbel, creador del Grup d’Homes de Gavà, fent xerrades de sensibilització.
En aquest punt destaquen la importància de treballar també amb els homes per aconseguir la igualtat i fomentar espais de participació, així
com engrescar-los a que participin a la Comissió.
Es valora positivament les trobades de la Comissió Violeta com un espai per a crear xarxa entre entitats.

5. Altres Aportacions dels diferents membres de la Comissió
Des de UGT Baix Llobregat comenten que faran difusió de les activitats que s’acordin.
El president del Club d’Atletisme de Gavà considera més útil no bolcar i focalitzar energies i activitats en dates concretes i fer accions més
continuades al llarg de l’any. Remarca també la necessitat de visualitzar des dels diferents mitjans de comunicació, webs i àmbits les
accions que es van realitzant.
Des de l’Associació de Dones Clara Campoamor constaten la importància treballar tot l’any amb accions d’igualtat però expliquen que hi
ha dates senyalitzades, com és el cas del 25 de novembre, on és necessari visibilitzar les dones assassinades i seguir revindicant una igualtat
real.
En aquest punt des del Club de Bàsquet expliquen que ja fa anys que fan accions durant les jornades del 25 de novembre i Març Violeta, i
que tot i que són activitats puntuals consideren que tenen un ressò important en el públic destinatari.

Gemma Badia, Regidora d’Igualtat, explica que s’han ampliat els tallers de Punts G que s’ofereixen el SIAD ja que les inscripcions
s’havien omplert les primeres setmanes, també comenta que per primera vegada el SIAD va estar obert durant el mes d’agost i que està
previst una licitació on s’incorporarà de nou la figura d’Agent d’Igualtat i s’ampliaran els horaris d’atenció.

6. Educació i igualtat
Durant tota la trobada es posa molt d’èmfasi amb la importància de treballar amb els i les més joves. En aquest punt es comenta que no es
tracta de sobrecarregar el professorat, sinó per exemple d’oferir una guia de recursos per a treballar la igualtat a les aules, i també incidir en
altres agents socialitzadors claus com són els monitors i monitores.
Des del Club de Bàsquet Gavà proposen poder treballar amb aquests oferint des de l’Ajuntament una formació/xerrada a tots els
monitors/es en relació a la no violència i les relacions en igualtat.
També es parla de fer un reconeixement aquelles entitats i empreses que treballen per a la igualtat i també que pogués ser un requeriment en
el moment de demanar subvencions de ciutat.

7. Retorn

de les activitats que es van proposar des de la Comissió durant el 2015.

Tallers Guia educativa a les escoles – S’incorpora com a novetat taller de coeducació a P5 (Proposta de la Comissió)
Projecte Torna-t’ho a mirar! (desembre – març 2015). Valoracions postives de l’alumnat, professorat i Ajuntament, previst donar-li
continuïtat.

8. Noves activitats a destacar:
S’ha fet arribar formació al professorat de secundària “Construint Relacions Igualitàries i Saludables” organitzat per l’Associació de
mestres Rosa Sensat.
Exposició Imatges per a Pensar – Observatori de les Dones . Del 13 al 30 d’octubre. Presentació dimarts 13 a les 18 h, BJSV.
Tallers memòria històrica de les dones de Gavà – Inici 20 d’octubre. Centre d’Història - Arxiu Municipal de 17.30 a 18.30 h.

Propera reunió: 3 de novembre, a les 18 h a la sala de juntes de la 2a planta de l’Ajuntament.
Serà una sessió per acabar d’organitzar les Jornades del 25 de novembre

