
 

 

CONSELL MUNICIPAL D’IGUALTAT, FEMINISME I LGTBI MUNIC 

Número sessió:  25 

Caràcter: ordinari 

Data: 5 d´abril de 2022 

Hora: 19.00 

Lloc: Centre Cívic Pla d´en Boet 

 

 

 

Hi assisteixen:  

Regidora d’Igualtat, Feminisme i LGTBI                Presidenta    

Vocalia de dones AV Pla d’en Boet 

Associació Mataró LGTBI 

Grup municipal del PSC 

Grup municipal Ciutadans 

Teixit de Dones 

MEM 

A.E Basquet Boet 

Cap del Servi Igualtat i Diversitat Ciutadana 

Tècnica de Polítiques de Gènere  

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

              

            Secretària del Consell 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  



 

  

Ordre del dia: 

 

1. Aprovació, si s’escau, de  l’acta de la sessió anterior del Consell 

2. Presentació valoració programa d'activitats campanya Dia Internacional de les Dones 

3. Proposta inici grups de treball properes campanyes de sensibilització 17 de maig i 28 de juny 

4. Presentació dades atenció SIAD i SAI 2021 

5. Votació propostes del Consell als pressupostos participatius 2022 

6. Altres temes sobrevinguts 

7. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la reunió 

La regidora dona la benvinguda a les persones que assisteixen a la sessió 

 

1. Aprovació, si s’escau, de  l’acta de la sessió anterior del Consell 

S’aprova l’acta sense cap esmena 

 

2. Presentació resum valoració programa d'activitats campanya Dia Internacional de les Dones 

Es presenta un breu resum de valoració de les activitats del programa del 8 de març que 

s’adjunta a aquesta acta. 

Es posa en valor la feina realitzada per les entitats en l’organització  conjunta de la Marxa del 

dia 8 de març que ha estat una de les més participades des de que a la ciutat es commemora 

aquesta data. 

Es destaca també la implicació de noves entitats a l’organització i participació en els actes i la 

diversitat d’actes i franges d’edat a qui s’han adreçat.   

 

3. Proposta inici grups de treball properes campanyes de sensibilització 17 de maig i 28 de juny 

S’explica que les properes campanyes de sensibilització, la del 17 de maig,  Dia Internacional contra la 

lgtbifòbia  i la del 28 de juny, Dia Internacional pels drets del col·lectiu LGTBI es comencen a treballar 

i es proposa una trobada del Grup de treball per al dia 19 d’abril  a les 19 h en format virtual.  

https://ajmataro-cat.zoom.us/j/93971885262?pwd=Q05XSCtuZnhYc3J0a3NndWNmaTEydz09 

ID de reunió: 939 7188 5262 

Codi d’accés: CampM/J22 

Aquelles entitats que ja tinguin la planificació de les seves activitats la poden fer arribar per correu 

electrònic a info.cird@ajmataro.cat  omplint la fitxa de programació. 

La regidora informa que per a la campanya del 17 de maig des del Servei es vol fer incidència en la 

transfòbia. 

Des de Mataró LGTBI informen que ja estan treballant per aquesta campanya en col·laboració amb 

Espais Joves. 



 

Des de la Vocalia de dones de Pla d’en Boet també informen que la seva entitat té previst penjar una 

pancarta sobre el tema al Centre Cívic de Pla d’en Boet. 

 

4. Presentació dades atenció SIAD i SAI 2021 

Previ a la presentació de les dades, la regidora informa a les entitats del Consell del cas d’una recent 

agressió sexual a una dona de la nostra ciutat. 

El cas va ser derivat des de Mossos d’Esquadra al SIAD municipal on se li va fer una atenció 

d’urgència. Se li va tramitar ATENPRO (dispositiu per avisar a policia i mossos en cas que l’agressor 

s’acosti a la víctima) que es gestiona a través de Creu Roja i es va fer la derivació corresponent al 

Servei d’atenció integral de la Generalitat per a treballar la seva recuperació. Tot aquest circuït forma 

part del Protocol que existeix a la ciutat per aquest tema. 

Amb posterioritat la senyora manifesta que està sent assetjada per l´entorn de l’agressor i necessita 

sortir de la ciutat. Se li tramita d’urgència un recurs residencial fora de la ciutat. 

La regidora presenta el resum de les dades d’atenció  de l’any 2021 del SIAD  i el  SAI. Explica que  a 

partir d’ara aquestes dades s’oferiran de forma semestral. 

El  resum s’adjunta a l’acta. 

La representant de Teixit de Dones agraeix la informació de les dades presentades,  però creu que 

presentar només les dades sense cap comparació amb d’altres municipis o altres anys  no és suficient. 

Caldria explicar les dades, poder tenir una lectura qualitativa de les dades i no només números.  

 

5. Votació propostes del Consell als pressupostos participatius 2022 

Per poder agilitar la sessió, en aquest punt  s’havia demanat  a les entitats del Consell que enviessin les 

seves propostes amb antelació per correu electrònic,  fent servir la fitxa que s’havia adjuntat a la 

convocatòria i així només caldria defensar-les i procedir a les votacions. 

Donat que no s’ha rebut cap proposta i no hi ha quòrum per a procedir a una votació, es decideix que 

aquest Consell sectorial no presentarà cap proposta aquest any. 

Aquelles entitats que ho desitgin poden entrar les seves propostes directament a la Plataforma habilitada 

per aquest tema. 

 

6. Altres temes  

La regidora informa de les noves propostes de  l’Escola de Feminismes i LGTBI que continua desprès 

de les accions realitzades l’any anterior. 

Al mes d’abril hi ha diverses propostes al voltant de la cultura. La primera serà el proper dia 20 d´abril 

a les 19 h a Café de Mar, amb la presentació del llibre de l’autora mataronina, Olga Lara. 

Parla també de l’obra de teatre AMORS, una producció mataronina fruit de la col·laboració de la 

regidoria d’Igualtat, Feminisme i LGTBI i  Cultura,  que ara s’està representant al Teatre Gaudí de 

Barcelona i que al finals de maig podrem tornar a tenir a Mataró. 

S’informa també que a partir del dia 14 d’abril entrarà en vigor el Reglament de Polítiques de Gènere 

interseccionals de l´Ajuntament de Mataró que ha estat aprovat sense cap esmena.  

La representant de Teixit de Dones valora positivament el tema però pregunta per la dependència 

orgànica d’aquest Reglament. Creu que Gerència ha ser conscient que el Reglament obliga  a 

l´Ajuntament a funcionar d’una determinada manera i si aquest depèn d’una regidoria feble no podrà 

implementar-se. 



 

 ACORDS:  

1. Enviar adjunt a l’acta el resum de la valoració de la campanya del 8M. 

2. Enviar adjunt  a l’acta el resum de les dades d’atenció del 2021 del SIAD i el SAI 

3. Convocar una reunió del Grup de treball de les campanyes de sensibilització el proper 

dia 19 d’abril en format virtual. 

   

 Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20,45 h 

 

Presidenta 

Marisa Merchán Cienfuegos 

 

Mataró, abril de 2022 

 

Secretària del Consell 

Isabel Bermúdez Moreno 

 


