Persones assistents
•

•

Bernat Peso. Club
d’Atletisme Gavà.

•

Núria Ruiz. Veïna.
Escola Salvador Lluch.

•

Victoria Corbacho.
Dones UGT Baix
Llobregat.

•

Esperanza Cortés. Ampa
Marcel·lí Moragues.

•

Alba Riba. Ciutadana.

•

Jose Antonio Barbel.
Grup Homes Gavà.

•

Dúnia Enseñat Céster.
Cap d’Unitat d’Igualtat i
Ciutadania.
Mercè Buxadé Hernanz.
Tècnica d’Igualtat.

•

ACTA 03/2016

Gemma Badia, Regidora
d’Igualtat, Barris i
Activitats.

ACTA. COMISSIÓ VIOLETA PER LA IGUALTAT

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

•
•
•
•

Presentació/ Benvinguda.
Circuit Local d’Atenció a la Violència masclista: protocol i formació.
Tallers d’igualtat a la Guia Educativa de la ciutat.
Seguiment accions igualtat des de la darrera reunió.
Campanya corresponsabilitat.
Jornades 25 de novembre.
Altres, precs i preguntes

Núm. de la reunió: 02/2016 ( 3era reunió)
Data: 03/10/2016
Horari: De les 17 a les 18:30 h hores.
Lloc: Sala de juntes 2 a planta Ajuntament de Gavà

A la ciutat de Gavà, essent les 17:00 hores del dia 3 d’octubre 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.
Alba Riba s’incorpora per primera vegada a la Comissió Violeta.

2. Circuit Local d’Atenció a la Violència masclista: protocol i formació.
S’explica que des de la darrera reunió de la Comissió Violeta el Circuit s’ha reactivat, fent una reunió trimestral, i s’ha
creat la Comissió de Casos. Una comissió on es treballen tres casos que són compartits per a diferents membres del
Circuit.

•
•
•
•

S’excusen
Carmen García.
Ass.Dones Clara
Campoamor.
Maria Carme Metje.
Banc del Temps de Gavà.
Lucía Giménez.
Acadèmia Núria.
Sonia C.Langostina.
Treballadora Social. ABS

També s’informa que el proper 10 d’octubre es farà una formació al personal de Sanitat de les Àrees Bàsiques de Salut.
És una petició del mateix personal que considera clau poder tenir més recursos i formació per a la detecció de casos de
violència masclista. S’informa que és una primera convocatòria de formació però que l’objectiu és anar organitzant més
formacions.
Ja està finalitzada l’actualització del Protocol que s’ha elaborat amb les aportacions dels diferents agents del Circuit.
En aquest punt també es comenta que el SIAD ha obert durant el mes d’agost i hi han hagut forces atencions de dones
que han referit viure una situació de violència. Es parla de la complexitat de la violència masclista i del procés de
denuncia i recuperació.
3. Tallers d’igualtat a la Guia Educativa de la ciutat
S’explica que aquest any el Departament d’igualtat ha modificat i actualitzat l’oferta de tallers. S’ha creat una càpsula de
tallers sobre micormasclismes a cada curs de secundària. Com a novetat també s’ofereix un taller en relació a la homofòbia,
bifòbia, lesbofòbia i transfòbia. Els tallers d’igualtat dels Curs 2016 –2017 són:
-

STOPLGTBIFòbia... Els armaris, pels abrics! 1er de secundària.
Micromasclismes. Què són? 2on secundària.
Micromasclismes. Mites de l’amor romàntic. 3r secundària.
Micromasclismes. Violència masclista 2.0 3r secundària.
Mircomasclismes Fem spot no sexista! Tota la secundària i batxillerat
Coeduació. Nens i nenes. Iguals o diferents? P5
Coeduacació. Trenquem estereotips sexistes! 4r primària.
Què saps del 8 de març? 4r Secundària.
Què són els Bancs del Temps? 4rt secundària

Núria Ruiz, comenta que el taller adreçat a 4rt de Primària no va ser valorat positivament per la seva escola. En aquest punt
insistim que és molt important rebre el feedback de les escoles. Tenim un feedback de les entitats proveïdores i hi ha canals
perquè les escoles facin retorn però sovint no arriba. Es parla de la possibilitat de fer un qüestionari on line.

4. Seguiment accions igualtat des de la darrera reunió.
o

Nova licitació SIAD amb augment d’hores d’atenció de totes les professionals (consultora, psicòloga i
advocada) i ampliació horaris equipament i posada en marxa de grup terapèutic i de creixement personal.

o

Adhesió a la Xarxa de municipis LGTBI. S’informa que Gavà s’ha adherit a la xarxa de municipis de
Catalunya LGTBI que té com a objectiu vetllar pel desplegament de 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.

o

Punts G nova edició setembre – desembre. S’informa de la nova edició amb èxit de participació i
inscripcions. Per a la propera edició hi ha la voluntat que es faci una programació amb espais
d’empoderadament, treball de les emocions, i també espais de sensibilització en relació a la violència
masclista.

o

Curs l’Art d’escriure contes. A partir del 19 de setembre. Curs organitzat des del Premi Delta.

o

Tertúlia: Experiències de dones en el context de la Guerra Civil. 4 d’octubre a les 18.30 h. Amb la
participació de Núria Ruiz, membre de la Comissió Violeta.

o

Creació de la Guia pràctica per a la realització de polítiques transversal de gènere en l’àmbit municipal
(S’inclouen 4 bones pràctiques de la ciutat de Gavà). http://www.diba.cat/web/dones/ajuts-recerca
Manual d’urbanisme i perspectiva de gènere.
Projecte Maiestard Bàsquet.
Punt virtual d’igualtat per les empreses.
Incorporació del Punt d’Igualtat a les subvencions a entitats.

Projecte Història dones. Hi ha previst continuar una segona fase del projecte amb una subvenció tècnica de la Diputació.

5. Campanya corresponsabilitat
S’informa de la voluntat de poder fer una campanya de visibilització en realació a la Corresponsabilitat.

6. Jornades 25 de novembre
S’explica que el missatge del 25 de novembre és el de la reivindicació i rebuig però també el de aportar una mirada
positiva i de compromís de tota la població en la seva eradicació.
En aquest sentit es proposen activitats ja arrelades a les jornades com els contacontes, la Marxa de les Dones al Baix
Llobregat, les activitats de sensibilització als instituts, les col·laboracions amb l’Espai Jove, les Biblioteques, etc.
Es programaran noves accions dirigides a diferents col·lectius i un campanya d’impacte i compromís en els comerços.
En aquest punt es fa una reflexió sobre els nois i noies que estan a l’últim curs de primària, es considera una edat clau
per a treballar sensibilització en relacions saludables.
També s’aborda la necessitat de formar a les famílies sobre l’ús del telèfon mòbil en edats cada vegada més
primerenques ja que es donen situacions de control entre adolescents.
Es convida als membres de la Comissió a seguir proposant accions i suggeriments per a les Jornades.

7. Altres, precs i preguntes
Bernat Peso en un moment de la reunió proposa que en activitats com la Mostra d’Entitats es pugui posar un punt informatiu
del SIAD per tal de donar visibilització al Servei. Totes les persones assistents ho troben una molt bona proposta i queda
recollida.
També es proposa de poder posar una taula informativa amb díptics el SIAD cada vegada que hi hagi l’Acte Homenatge per
víctima de Violència Masclista.
Jose Antonio Berbel explica en quin estat el es troba el Grup d’Homes de Gavà. Li agradaria poder tornar a fer difusió del
grup i demana recolzament a la Comissió i al Departament d’Igualtat. Es valora crear espais de visbilització però no fer-ho
coincidir amb les Jornades de Violència i en canvi si poder-ho lligar amb una futura campanya de corresponsabiliat.

