Persones assistents
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Gemma Badia, Regidora
d’Igualtat, Barris i
Activitats.
Lucía Jiménez. Acadèmia
Núria.
Bernat Peso. Club
d’Atletisme Gavà.
Carme Castelló. Av La
Sentiu
Núria Ruiz. Veïna. Escola
Salvador Lluch.
Nabila Tazoni. Unió
Germans del Món.
Ahlam Azanat. Unió
Germans del Món.
Jove gavanenca.
Encarna Esteve. ERC Gavà.
Marta Jiménez. ERC Gavà.
Carme Esquirol. Assessora
dels Serveis de Benestar i
Acció Social
Dúnia Enseñat Céster. Cap
d’Unitat d’Igualtat i
Ciutadania.
Mercè Buxadé Hernanz.
Tècnica d’Igualtat.

S’excusen
•
•

Emma Blanco. Veïna
Carrne Rosa Petrusa. Veïna

ACTA 03/2015
ACTA. COMISSIÓ VIOLETA PER LA IGUALTAT

ORDRE DEL DIA:
1. Valoració campanya 25 de novembre i acte ciutat.
2. Acció de rebuig cada vegada que hi hagi una dona assassinada.
3. Consell Municipal de les Dones.

•
•
•
•

Núm. de la reunió: 03/2015 (10 ena reunió)
Data: 09/12/2015
Horari: De les 18:00 a les 19: 00hores.
Lloc: Sala de juntes 3 a planta Ajuntament de Gavà

A la ciutat de Gavà, essent les 18:00 hores del dia 9 de desembre i prèvia convocatòria per correu electrònic,
es reuneixen les persones ressenyades al marge.
1. Valoració campanya 25 de novembre i Acte de ciutat.
Es valora positivament l’acte de ciutat i es destaca especialment l’emotivitat de l’acte, l’ubicació de l’escenari, el
manifest, i l’augment de participació respecte altres anys.
Durant la reunió queda pendent projectar les diferents accions que es van fer al voltant del 25 de novembre a les
escoles, instituts, biblioteca, etc. es proposa poder-ho penjar a les xarxes perquè es pugui visualitzar.

2. Acció de rebuig cada vegada que hi hagi una dona assassinada.
Com ja s’havia presentat a l’anterior reunió s’explica la proposta d’acció cada vegada que hi hagi una dona
assassinada per violència masclista a l’Estat Espanyol i es comunica que el dia següent a la reunió es farà la
primera acció de rebuig per una dona assassinada el passat 5 de desembre a Granada.

L’acció de rebuig consistirà en:
Lloc i hora:: Plaça Major , 18 hores.
hores.
1. Convocatòria a la ciutadania al dia abans/mateix dia de la confirmació oficial d’una dona assassinada.
2. Es penjarà una pancarta el número de les dones assassinades.
3. Es projectarà a la finestra de La Casa Gran una vela.
4. Es llegirà un escrit,
5. Es reproduirà la cançó El Cants dels Ocells.

3. Consell Municipal de les Dones.

A l’anterior reunió es va acordar plantejar la possible la reactivació o no del Consell municipal de les Dones.
S’explica breument qui formava part del Consell Municipal de les Dones.
Núria Ruiz membre de l’anterior Comissió explica que el Consell tenia un caràcter formal, considera que hi havia
més representativitat i que hi havia una implicació d’assistència i formació. Comenta que durant 8 anys es van
treballar temes, es va donar formació i es van crear comissions que van fer aportacions, que es va fer una tasca que
va quedar parada de cop.
Marta Jiménez, explica que també formava part de la Comissió i que considera que les dones de la ciutat, també
han de tenir un consell com altres temes de pes que es treballen a la ciutat en forma de consell i amb caràcter
reglamentari.
Des del Club d’Atletisme expliquen que la fórmula de la Comissió Violeta, els sembla adequada per a treballar, o
si es fes un Consell que els homes també haurien d’estar inclosos, representant una entitat, etc. També es comenta
que si es creessin comissions poguessin tenir un caràcter mixt més obert que el Consell, amb participació concreta
de persones expertes en l’àmbit sense estar necessàriament a la Comissió.
Des de l’Acadèmia Núria, comenta que consideren que la fórmula de la Comissió funciona, l’agilització i
l’obertura de participants és positiva.
Gemma Badia, Regidora d’Igualtat explica que tan sigui en format Comissió o Consell, si es detecta una
necessitat, s’oferirà formació a les persones participants i també es compartiran inquietuds com el funcionament
del Circuit de Violència o altres que es vagin plantejant.

Hi ha l’acord entre totes les persones participants que es tracta de sumar, de que hi hagi una representativitat de la
diversitat de ciutadania implicada en temes d’igualtat, i que persones que vulguin participar activament se les
incorpori, que sigui un format actiu i de treball.
En aquest punt es comenta si el Consell es pogués canviar per exemple de nom “Consell d’Igualtat”, o s’obrís a
homes i altres entitats.
S’acorda des de l’Ajuntament poder parlar amb les persones que formaven part del Consell de les Dones, conèixer
quina és la seva valoració de forma-hi part, reactivar-la, o d’altres propostes.
També es consultarà a nivell jurídic si és possible i quines implicacions té modificar el reglament.
En la propera reunió, es farà un retorn a la Comissió i s’elevaran les propostes institucionalment.

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

