Persones assistents
•

•

ACTA 02/2017

Gemma Badia (Regidora
Delegada d’Igualtat,
Manteniment i Qualitat als
Barris, Activitats i
Disciplina Urbanística).

ACTA. COMISSIÓ VIOLETA PER LA IGUALTAT

ORDRE DEL DIA:
Núria Ruiz (Escola
Salvador Lluch).

•

Carmen Alonso (Banc del
Temps de Gavà)

•

Raul Puga (Escola San
Pedro).

•

Lucía Jiménez(Acadèmia
Núria)

•

Miguel Herrera (Regidor
Gavà Sí Se Puede).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

•
•
•
•

Presentació/ Benvinguda.
Retorn proposta acció contra el sexisme als comerços.
Retorn formació entitats a càrrec advocada SIAD.
Retorn formació a Campanya en relació a la prostitució a la C-31.
Festes lliures de sexismes.
Audiència educativa sobre micromasclismes i violència masclista.
Seguiment projecte Inserció Laboral Creu Roja.
Informe anual 2016 de violència contra les dones al Baix Llobregat.
Campanya 25 de novembre.
Possibles punts oberts a proposta de la Comissió.

Núm. De la reunió: 02/2017
Data: 22/06/2017
Horari: De les 17 a les 18.45 h hores.
Lloc: Sala de juntes 2 a planta Ajuntament de Gavà

•

Sensi Domínguez
(Representant UGT).

•

Alba Riba (Ciutadana)

•

Cristina Padrol
(Ciutadana)

•

Pepi Varea (ciutadana)

1.Presentació/ Benvinguda.

•

Mercè Buxadé Hernanz
(Tècnica d’Igualtat)

Es fa ronda de presentacions de les persones assistents. S’incorporen per primera vegada a la Comissió Violeta Cristina
Padrol i Pepi Varea.

A la ciutat de Gavà, essent les 17:00 hores del dia 22 de juny i prèvia convocatòria per correu electrònic, es reuneixen
les persones ressenyades al marge.
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2.Retorn proposta acció contra el sexisme als comerços.
S’excusen
•
•
•
•
•

Carmen Garcia (Ass.Clara
Campoamor).
Bernat Peso (Club
d’Atletisme Gavà).
Juan Carlos Nuñez
(Projecte Softball Gavà)
Luis Guitar (Ciutadà)
Maria Luz Escamilla
(Ciutadana)

S’explica que s’ha fet un treball conjunt entre el departament d’Igualtat i el de comerç. Per tal de fer un acció que arribi a
més botigues de la ciutat i no exclusivament a les joguines (són només 4) la proposta acordada és la de poder incloure
dins del distintiu de Qualitat

indicadors d’igualtat. Es farà reunió amb el Consell de Comerç per aprovar proposta i

començar a treballar bones pràctiques i els indicadors que s’inclouran.
Raul Puga mestre de l’escola San Pedro explica que farà retorn als nois i noies.
Sensi Domínguez comenta que li sembla una proposta molt interessant i que ella personalment ha fet denúncies de
catàlegs a l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació.
3. Retorn formació entitats a càrrec advocada SIAD
S’informa que arran d’una proposta que va sorgir en l’anterior Comissió Violeta, el passat 31 de maig es va fer una xerrada
informativa adreçada a entitats. En aquesta, es van resoldre dubtes a l’hora de gestionar l’entitat quan hi ha casos de
custodia entre pares i mares, situacions de violència masclista, etc. Van assistir 3 AMPES, Club Atletisme i Associació
Islàmica. La valoració es molt positiva.
4. Retorn formació a Campanya en relació a la prostitució a la C-31.
Gemma Badia, explica que s'ha engegat un Pla Integral contra la prostitució a la ciutat de Gavà.
Es tracta d’accions comunicatives i d’intervencions a la via pública, socials i formatives per lluitar contra aquesta pràctica.
S’explica que l’objectiu no és victimitzar a les dones que exerceixen prostitució sinó poder també fer un acompanyament
social i oferir possibles recursos i necessitats. Amb visites d’una treballadora social, agent policial i traductora d’albanès.
També s’ha fet formació al personal de la policia municipal.
S’explica que la ciutat de Gavà està adherida a la Xarxa de Municipis lliures de tracta i que la posició en relació a la
prostitució és abolicionista.
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5. Festes lliures de sexismes a Gavà.

S’explica que durant les festes Majors d'enguany tindran lloc diferents accions per vetllar per unes festes lliures de
sexismes (ja es va fer una primera acció en les festes de Sant Nicasi).
Es farà incidència en diferents espais de la Festa especialment en aquells adreçats a joves, on s'ha activitat un protocol en
relació a la sensibilització i actuació en cas d'agressió sexista. Sota el lema el sexisme no està convidat a la Festa s’han
creat un flyer informatiu i s’ha activitat un protocol intern amb un procediment d’intervenció. Hi haurà una carpa informativa
a la Festa Flaixbac, al Mercat d’Arts Jove i al concert de Festa Major.
Es parla que en espais de festa i oci es reprodueixen sovint rols i estereotips sexistes que sovint són passats per alt
perquè estan normalitzats. Un dels objectius ha estat informar i sensibilitzar als diferents agents que participaran en la festa
perquè puguin ser agents actius de detecció.
També s’explica que un grup de joves de la Comissió LGTBI han fet un vídeo que es projectarà durant la festa.

6. Audiència educativa sobre micromasclismes i violència masclista.
Es reparteix el document realitzat per nois i noies que han participat de l’Audiència Educativa de la ciutat. Aquest any el
tema treballat ha estat el de la violència masclista i els micromasclismes.
S’expliquen les principals propostes que han fet els nois i noies:
-

Treballar perquè els espais de festes no es donin agressions sexistes.

-

Tallers de sensibilització i formació.

-

Comissió Feminista.

-

Un dia com l’English Day però d’igualtat.

-

Apps de seguretat.

Es constata que moltes de les accions que van sorgint ja s’estan realitzat i això fa replantejar-nos que no arriba la
comunicació als nois i noies i que cal treballar per arribar des de diferents vies i formats, per exemple, des d’ instagram.
En aquest punt Núria Ruiz proposa la possibilitat de que els tallers de la Guia Educativa en relació a la igualtat i la
prevenció de violència masclista puguin ser obligatoris com ho són el tallers que fa la Policia Municipal.
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S’acorda que es buscarà si a nivell de la Llei d’Igualtat hi ha algun article que parli d’aquesta obligatorietat, i més enllà
d’aquest es buscaran fórmules per assegurar que més infants i joves de Gavà puguin rebre formació d’igualtat.

7. Creu Roja
S’explica que amb col·laboració amb Creu Roja s’està engegant un projecte d’ocupació per a dones a partir de 45 anys o
en risc d’inserció.

Ja han participat una cinquantena de dones i ara s’estan realitzant un mòdul formatiu de neteja

hospitalària i hotelera en la que participen 11 dones. Les derivacions al projecte s’han fet des del SIAD, Serveis Socials,
Agent d’acollida i Centre de Suport a l’Empresa.

8. Informe anual 2016 de violència contra les dones al Baix Llobregat.
S’entrega el document de l’Informe anual de violència contra les dones del Baix Llobregat. Es destaca:
-

L’any 2016 es van interposar al Baix Llobregat un total de 1.939 denúncies per violència masclista (131 més
que en 2015).

-

Més de la meitat de les demandes d’ordre de protecció van ser denegades.

-

2 dones al Baix Llobregat van ser assassinades per les seves ex parelles.

-

A nivell de tot Catalunya, de les dades de les dones ateses a les Oficines d’Atenció a la Víctima de Catalunya,
el 54% eren menors de 41 anys.

9. Campanya 25 de novembre.
El setembre es farà una reunió més específica sobre les Jornades però que més enllà d’aquesta es poden fer arribar
diferents propostes.
Es parla de la importància que els i les joves s’impliquen aquestes jornades. Sorgeix la proposta de preguntar les
propostes d’accions als mateixos instituts.
També es parla d’aprofundir en la campanya de comerços que es va dur a terme l’any passat i que va generar impacte
entre la ciutadania.
En aquest punt Lucía Jiménez explica diferents col·laboracions que s’han fet des de l’Acadèmia Núria i la importància que
les joves que són futures mestres tinguin incorporada la perspectiva de gènere per a poder-la transmetre als infants.

4

10. Possibles punts oberts a proposta de la Comissió.

Es crea un ambient distés de treball i de reflexió on es van generar diferents propostes i es comparteixen diferents punts de
vista de temes diversos.

Per una banda s’explica l’acció que es va dur el passat dilluns a Gavà, 19J Alerta feminista, una acció que sorgeix dels
moviments feministes i associacions, coincidint en la setmana en que s’estan decidint els pressupostos de l’Estat.

També s’explica que s’està valorant poder incorporat un servei psicològic per a joves on s’incorpori també un treball en
relació a les afectivitats, les relacions entre parelles, etc.

Raúl Puga comenta la contradicció de crear espais no sexistes però que les cançons que sonin durant alguns espais de la
Festa puguin ser sexistes. Es constata que en les cançons, en els mitjans de comunicacions i en les xarxes socials el
sexisme es troba present i la invisibilització de les dones. Explica un treball que ha fet amb el seu alumnat i les dificultats
que ha tingut per buscar referents de dones.

Propera sessió: finals de setembre
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