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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
Marina. Av La Sentiu.
Núria Ruiz. Veïna. Escola
Salvador Lluch.
Encarna Esteve. ERC Gavà.
Maria Carme Metje. Banc
del Temps de Gavà.
Rosa Tintoré. Veïna i Dona
culturalment emprenadora
Montserrat. Veïna i Dona
culturalment emprenadora.
Marta. Veïna i Dona
culturalment emprenadora
Saida Ehliluch. CCOO.
Carmen García. Ass. Dones
Clara Campoamor.
Yolanda Checa. Ass.Dones
Clara Campoamor.
Ana Julia Soler. Ass.
Esclerosi Múltiple Gavà.
Dúnia Enseñat Céster. Cap
d’Unitat d’Igualtat i
Ciutadania.
Mercè Buxadé Hernanz.
Tècnica d’Igualtat.
S’excusen
Mari Carmen Monteagudo.
Veïna
Miguel Herrera. Gavà, Sí Se
Puede.
Victoria Corbacho. Dones
UGT Baix Llobregat.

ACTA 01/2016
ACTA. COMISSIÓ VIOLETA PER LA IGUALTAT

ORDRE DEL DIA:
1. Presentació/ Benvinguda.
2. Informació/ acció de rebuig cada vegada que hi hagi una dona assassinada.
3. Presentació dades violència masclista Baix Llobregat i Espanya 2015.
4. Procés licitació Servei d’Informació i Atenció a les Dones.
5. Activitats en relació al Dia Internacional de les Dones.
6. Altres, precs i preguntes.

•
•
•
•

Núm. de la reunió: 01/2016 (1 ena reunió)
Data: 02/02/2016
Horari: De les 18:30 a les 19:45 hores.
Lloc: Sala de juntes 2 a planta Ajuntament de Gavà

A la ciutat de Gavà, essent les 18:30 hores del dia 2 de febrer i prèvia convocatòria per correu electrònic, es
reuneixen les persones ressenyades al marge.
1. Presentació/ Benvinguda.
Es fa ronda de presentacions de les persones assistents.
2. Informació/ acció de rebuig cada vegada que hi hagi una dona assassinada.
Es comunica que l’acte de rebuig es farà els dimarts següent a la confirmació de l’assassinat d’una dona, a les
18 h i a la Plaça Major.
En aquest punt es convida a les persones assistents que vulguin col·laborar, alguns ja ho han fet, a llegir les
paraules de rebuig en alguna de les concentracions.

3. Presentació dades violència masclista Baix Llobregat i Espanya.
Gemma Badia, Regidora d’Igualtat, presenta algunes dades de la documentació que s’adjunta en les carpetes:
- Informe violència contra les dones. Partits Judicials Baix Llobregat. 3 er trimestre 2015.
- Fitxa resum del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Víctimas mortales 2015.
- Fitxa resum del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Víctimas mortales 2016.
Es destaca entre d’altres: el % d’ordres de protecció denegades (50,4%), la nacionalitat de l’assassí (76,8 % són
espanyols), l’edat de les dones assassinades el 70% entre 20 i 50 anys, trencant algunes estereotips que semblen
presents en els mitjans de comunicació. S’expressa la necessitat de fer actuacions a nivell municipal en
educació, campanyes de sensibilització, però que es tracta d’un fenomen molt complex, on s’han de trencar
esquemes patriarcals molt arrelats i en el que s’haurà de treballar durant generacions.
Benrat Peso, del Club d’Atletisme Gavà, comenta que alguna cosa falla si tot i havent 6 ordres de protecció
aquestes no han resultat efectives i les dones han estat assassinades, que el tema de la igualtat és una carrera de
fons. També que poden haver denúncies falses. En aquest punt s’aclareix que només el 0,001 % de denúncies es
fan les dones són falses.
Carmen García, de l’Associació de Dones Clara Campoamor, aclareix que tot i que les dades oficials mostren
unes xifres, en aquestes estan comptabilitzades només les dones que mantenien una relació de parella o ex parella
amb l’agressor. No està inclosa per exemple, la bebè que un home va llençar per la finestra, o una dona que
sembla ser que era prostituta i va ser trobada assassinada. Expressa que hi ha moltes més víctimes de les que
s’homenatjada cada dimarts i insta a participar de l’acte de rebuig.
Diferents persones, Carme Metje del Banc del Temps, Marina de l’AV.La Sentiu, Núria Ruiz, de l’Escola
Salvador Lluch, Elena Esteve d’ERC, insisteixen amb exemples de la importància de treballar amb els i les més
joves i des de les escoles. Es comenta que tot i que no es pot incidir dins la família, veure altres formes de
relació, a les escoles, amb les amistats, pot ajudar i que tot suma.
En aquest punt Mercè Buxadé, tècnica d’Igualtat, explica diferents activitats que s’estan duent a terme a través
de la Guia Educativa als centres educatius de la ciutat. S’ofereixen tallers de prevenció de violència i coeducació
a cada cicle, i les escoles sol·liciten la demanda d’aquests. També s’explica el Projecte Torna-t’ho a mirar!
adreçat a l’alumnat de segon d’Eso de l’Institut Calamot.
Saida Ehliluch, de CCOO del Baix Llobregat, explica que a Cornellà s’han creat agents d’igualtat entre els nois i
noies dels instituts. Es troba interessant i es decideix preguntar al municipi sobre l’experiència.

4. Procés licitació Servei d’Informació i Atenció a les Dones
Dúnia Enseñat, Cap d’Unitat d’Igualtat i Ciutadania, explica com està el procés de licitació del SIAD, en el que
es destaca que s’ha traspassat part de partida econòmica d’Igualtat al SIAD, apostant per la prevenció i atenció de
la violència. Augmentant molt notablement les hores d’atenció de les diferents professionals del Servei, també
s’inclouran els grups terapèutics, i la figura de l’agent d’igualtat.
Gemma Badia, Regidora d’Igualtat, explica que aquesta ampliació ve donada per una necessitat detectada i per
la llistat d’espera que existeix en les atencions, i es comenta que per primera vegada l’agost es va obrir el SIAD.
En aquest punt Núria Ruiz, de l’Escola Salvador Lluch expressa que és una pena que entri una agent d’acollida i
que el cap d’un any no se la pugi renovar, perquè és gent molt vàlida.
S’informa que la licitació serà per 4 anys, però que es segueixen els passos i els tempos que marca la llei.
Dúnia Enseñat, Cap d’Unitat d’Igualtat i Ciutadania, explica que l’equipament del SIAD funciona des de 2010, i
que és un recorregut, on es van buscant les millors fórmules per donar un bon servei.
També s’explica que s’estan activitat de nous les reunions amb els i les diferents agents del circuit i que hi haurà
una propera reunió de tot el circuit en principi a l’abril.
En aquest punt, Lucía Giménez comenta que les noies que fan la formació d’educadores infantils a l’Acadèmia
Núria li han demanat conèixer més sobre com funciona el circuit en temes de cossos de Seguretat (com es fa la
denúncia, qui atén a les dones). Es recull la proposta de poder demanar als cossos de seguretat que vagin a
l’Acadèmia Núria. També es parla de poder fer una xerrada a l’Estadi Municipal per als Clubs esportius.

S’explica que s’havia convidat a la Mossa de l’Oficina de l’Atenció a la víctima a participar de la Comissió per a
poder explicar de primera mà quin és el funcionament però que per agenda ha estat impossible, es proposa que
vingui en una propera reunió.
5. Activitats en relació al Dia Internacional de les Dones.
S’expliquen les activitats ja s’estan programant

transversalment com són: contacontes infantils a les

Biblioteques, una xerrada sobre sexisme als mitjans audiovisuals, activats amb els joves, l’exposició “Mujer
todas Somos Una” de ACNUR, i “Imatges per Pensar” de l’Observatori de les Dones, així com el Taller artístic
en Clau de Lluna, entre d’altres.
Gemma Badia, Regidora d’Igualat, explica que a diferència del 25 de novembre el 8 de març hi ha la voluntat de
generar una espai reivindicatiu, però també més lúdic i de commemoració.
Es proposa al 9 de març fer una lectura de manifest a la Plaça Major, acompanyada d’alguna breu actuació
artística, i el divendres 11 de març, en horari de tarda al Parc de la Torre Lluch, organitzar activitats en relació al
Dia Internacional de les Dones.
Es convida a proposar idees, activitats en relació aquests dies i es marca la següent setmana com a límit per
aportar propostes.
Diferents aportacions:
Rosa Tintoré explica que són un grup de dones de Gavà que han fet uns poemes i els estan musicant i els
agradaria poder presentar la proposta en algun moment de les jornades.
Es parla també d’una noia cantautora que va tocar en el Consell Comarcal. Ana Julia Soler, de l’Ass. Esclerosi
Múltiple comenta que té un contacte per si es vol fer un curt.

Es parla de poder convidar als castellers i castelleres, bastoners, batucada, també de fer algun monòleg i surt com
a possible monologuista, l’Alzira, artista que és de Gavà. També es comenta la possibilitat de projectar la
pel·lícula de Sufragistes.
6. Altres, precs i preguntes.
Per acabar, s’informa que l’Associació Clara Campoamor farà el seu 25è aniversari i que es vol fer alguna
activitat de visibilització i homenatge, es parla de poder-ho fer coincidir amb el març.
També s’explica la voluntat de la Regidora de Igualtat de crear grups de treball, en independència de la Comissió
Violeta, per a que es treballin temes específics als centres educatius amb la seva col·laboració.
En aquest punt, Núria Ruiz, de l’Escola Salvador Lluch, explica que ja es va fer fa anys però que de cop va
quedar parat, veu complicat que la gent volgui participar però li sembla un tema clau.

Finalment, s’explica que a partir d’ara, quan s’enviïn les convocatòries, s’obrirà un espai per a fer aportacions a
l’orde del dia, que aquest es construirà a partir de les inquietuds i interessos de les persones participants.

Propera reunió de treball per a la Jornada del 8 de març: Dimarts 16 de febrer, a les 17 h a la sala de
juntes de la 2a planta de l’Ajuntament, sessió de treball per tancar la programació del Dia Internacional
de les Dones.
Es convocarà propera Comissió Violeta per al mes d’abril.

