Persones assistents
•

•

ACTA 01/2017

Gemma Badia, Regidora
d’Igualtat, Barris i
Activitats.
Bernat Peso. Club
d’Atletisme Gavà.

•

Núria Ruiz. Veïna. Escola
Salvador Lluch.

•

Alba Riba. Ciutadana.

•

Carmen García.
Ass.Dones Clara
Campoamor.

•

Maria Carme Metje. Banc
del Temps de Gavà

•

Cati Calle (Ampa Jacme
March)

•

Raul Puga (Escola San
Pedro).

•

Luis Guitar (ciutadà)

•

Lucía Jiménez
(Acadèmia Núria)

•

Nabila Tazoui (Unió
Germans del Món)

ACTA. COMISSIÓ VIOLETA PER LA IGUALTAT

ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.

Presentació/ Benvinguda.
Experiència d’adhesió a Xarxa de Municipis LGTBI.
Acció contra el sexisme als comerços (proposta centre educatiu)
Circuit Local d’Atenció a la Violència masclista.
o Formació al circuit oberta a la ciutadania.

5.

Festes lliures de sexismes a Gavà.

6. Campanya corresponsabilitat (Grup Homes Gavà)
7.

Jornades 8 de març.
7.1 Homenatge i visualització dones als barris / Sopar.
7.2 Activitats participatives.

•
•
•
•

8.

Creu Roja. Presentació projecte d’ocupació amb dones..

9.

Possibles punts oberts a proposta de la Comissió.

Núm. De la reunió: 01/2017
Data: 06/02//2017
Horari: De les 17.30 a 19.30 h hores.
Lloc: Sala de juntes 2 a planta Ajuntament de Gavà

A la ciutat de Gavà, essent les 17:30 hores del dia 6 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.
Raul Puga s’incorpora per primera vegada a la Comissió Violeta.
Es comenta l’anterior acta i el seguiment dels temes tractats en aquesta.
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•
•

•

Jose Antonio Berbel
(Grup Homes Gavà)
Pepi Godoy (Av.Angela
Roca)

Encarna Esteve
(representant ERC)

2. Experiència d’adhesió a Xarxa de Municipis LGTBI.
L’Ajuntament de Gavà va participar el passat 27 de gener en les primeres Jornades de la Xarxa de Municipis LGTBI de
Catalunya al Casal Pere Quart de Sabadell.
La xarxa va néixer el mes de juny passat de la mà de diversos ajuntaments catalans, compromesos des de fa anys en la
defensa dels drets de totes les persones a estimar i viure la seva sexualitat i identitat en igualtat. La Xarxa és una
oportunitat per compartir experiències, Municipals, recursos i sumar sinergies per a treballar les polítiques LGTBI en l’àmbit

•

Miguel Herrera (Regidor
Gavà Sí Se Puede).

municipal.
S’expliquen breument les jornades i la participació de Gavà en el taller : Obrim armaris. El paper de les polítiques locals en

•

Dúnia Enseñat Céster.
Cap d’Unitat d’Igualtat i
Ciutadania.

la prevenció de la LGTBIfòbia.
En aquest punt també es comenta que els municipis estan revisant els models d’atenció en casos de discriminacions,
assessorament o acompanyaments LGTBI.

•

Mercè Buxadé Hernanz.
Tècnica d’Igualtat

L’Associació Clara Campoamor explica que fa anys feien derivacions des de la seva associació, també va existir un conveni
amb l’Observatori contra la homofòbia i l’Ajuntament. En aquest punt es comenta valorar algun tipus d’atenció a la ciutat.

S’excusen
•
•
•
•
•

Victoria Corbacho (UGT)
Margarida Camprubí
(Regidora Begues).
Maria Carmen
Monteagudo (ciutadana).
Juan Carlos Nuñez
(Projecte Softball Gavà)
Bolivia López
(Ciutadana)

3. Acció contra el sexisme als comerços (proposta centre educatiu)
Raul Puga mestre de l’escola San Pedro explica aquest punt. Informa que un grup de nens i nenes de cinquè de primària
en motiu de la campanya de Nadal van mostrar la inquietud i desacord pel sexisme d’alguns catàlegs de joguines,
aparadors de botigues, anuncis, etc. Després d’una reflexió a classe van decidir fer una instància a l’Ajuntament informant
de la seva disconformitat i sol·licitant fer alguna acció al respecte.

L’alumnat va venir a l’Ajuntament a entregar la instància i a parlar amb la Regidora, i en la resposta de la instància entre
d’altres l’Ajuntament es comprometia a portar la proposta a la Comissió Violeta i a convidar al tutor a aquesta trobada.

2

A partir del que s’exposa sorgeixen diferents propostes i reflexions:
-

La importància d’anar a instàncies més altes per a sol·licitar una regulació dels catàlegs.

-

La possibilitat de crear un distintiu/adhesiu per premiar aquelles botigues “no sexistes”.

-

La possibilitat d’ampliar aquest distintiu a comerços que no fomentin altres temes com joguines no
bèl·liques.

-

Fer accions de premiar, i fer un reforç positiu, fent difusió del comerç.

-

Quin valor afegit tindria el distintiu? Com fer seguiment d’aquest es compleix?

-

L’oportunitat d’implicar als propis nens/ nenes en la valoració dels comerços, per exemple, una enquesta.

S’informa que l’acció de comerços del novembre amb les bosses va tenir molta bona rebuda però es planteja si els propis
comerços haurien de tenir el compromís d’informar del material que es reparteix.
Es decideix crear un grup de treballar en relació aquest punt format per: Alba Riba, Luis Guitar, Nabila Tazoui, Raul Puga i
Miguel Herrera.

4.Circuit Local d’Atenció a la Violència masclista: Formació al circuit oberta a la ciutadania.
S’informa que està en marxa la Comissió de casos i que la valoració del funcionament d’aquesta és molt posistiva.
Es farà una jornada sobre violència masclista oberta a tota la ciutadania on es deixarà a conèixer el circuit i els diferents
agents que hi formen part.

5. Festes lliures de sexismes a Gavà.

S’explica que en la festa jove de Sant Nicasi (Festa Flaixbac) es va treballar perquè fos un espai no sexista amb la
visibilització de cartells, imatges, difusió durant el concert i informació a serveis de seguretat. S’informa que es seguirà
treballant conjuntament amb Joventut per a elaborar un protocol i accions en aquest sentit.
Es comenta que es podria proposar als centres educatius que en les festes de final de curs/graduació també s’incorporin
aquests missatges.
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6. Campanya corresponsabilitat (Grup Homes Gavà)

Al final de la reunió Jose Barbel proposa fer una xerrada – reflexió debat en relació aquesta temàtica on també es presenti
el grup d’homes de Gavà. Algunes de les persones participants comenten que més enllà d’aquesta jornada és important
que com a col·lectiu es donin a conèixer. És una proposta que s’ha d’acabar de definir.

7.Jornades 8 de març.

S’explica que aquest any la temàtica girarà entorn la visualització de les dones. Es farà una homenatge a dones
gavnenques que es proposin des dels barris. També s’està fent un recull de dones històriques de Gavà que es comenta
amb Núria Ruiz.
Des de l’Ampa Jacme March expliquen que tindrà lloc la VIII Edició de la Trobada popular del Dia Internacional de les dones
el diumenge 12 de març. Des de la Unió Germans del Món i l’Associació Veïnal Angela Roca també organitzaran alguna
activitat.

8. 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 i en
risc d’inserció. És un projecte que ja està funcionant a municipis veïns com Castelldefels.

9. Possibles punts oberts a proposta de la Comissió.
Bernat Peso comparteix una inquietud que s’estan trobant últimament en relació als nens/es que assisteixen al club. En
algunes ocasions quan els pares i mares estan separats s’han trobat problemes en traspassar informació, judicis pel mig i
situacions en les que no saben com actuar com a entitat. Des de l’Ampa Jacme March s’explica que també els passa.
Sol·liciten assessorament sobre els límits de com actuar un guia breu per a poder tenir en compte a l’hora.
Es proposa demanar assessorament a l’advocada del SIAD perquè pugui fer una xerrada o algun tipus d’orientació .

Propera sessió: finals abril / principis de maig
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