
 

 

CONSELL MUNICIPAL D’IGUALTAT DONA-HOME MUNIC 

Número sessió: 14 

Caràcter: ordinari 

Data: 23 de gener de 2018 

Hora: 19.00 

Lloc: Centre Cívic de Pla d’en Boet 

 

Hi assisteixen:  

Regidora de Polítiques de Gènere      Presidenta    

Vocalia de dones AV Pla d’en Boet 

Dones Reporteres 

Grup municipal PSC 

Grup de suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa    

Grup municipal VoleMataró        

CCOO  

UGT 

Grup municipal Ciutadans  

FAGEM 

Tècnica Polítiques Igualtat 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Secretària del Consell 

  

  

 

S’excusen: 

Vocalia de dones AV Rocafonda                                         Vocal 

Grup municipal PxC 

 

També assisteix 

Cap del Servei d’Igualtat i Ciutadania 

                              Vocal  

                     

 

  

 

 

 

 

 

  



 

  

Ordre del dia: 

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

2. Presentació valoració campanya Dia Internacional contra la violència masclista 2017 

3. Presentació memòria sessions del Consell 2017 i Pla anual 2018 

4. Presentació línies estratègiques del III Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania i 
recull de les aportacions de les entitats 

5. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la reunió 

La regidora dona la benvinguda a les persones assistents i explica el canvi de dia i hora de la sessió. A 
demanda d’algunes de les persones assistents es mantindrà el nou horari i es mirarà que el dia de les 
sessions sigui en dimecres o dijous per no interferir en les activitats d’algunes de les entitats que 
participen al Consell. 

Es fa una ràpida roda de presentació de les persones assistents.  

 

• Aprovar, si s’escau, l’acta de la sessió anterior 

S’aprova l’acta sense cap esmena. 

 

2. Presentació valoració campanya Dia Internacional contra la violència masclista 2017 

La regidora explica com va anar la campanya i el cost que va tenir. S’adjunta resum de la valoració amb  
aquesta acta. 

Passa la paraula a les entitats per si volen fer alguna aportació. 

La representant del grup municipal VoleMataró valora molt positivament la implicació dels instituts i la 
gent jove i considera que aquesta ha de tenir continuïtat.  

La cap del Servei d’Igualtat i Ciutadania explica que s’està treballant molt amb els Espais Joves en el 
tema del disseny dels espais, formació a educadores i educadors, programació d’activitats... i també es 
continua la col·laboració amb centres educatius i altres agents del territori.  

Creu així mateix la representant del grup municipal de VoleMataró,  que el punt informatiu sobre el 
tema d’agressions sexistes i sexuals que es va instal·lar al Parc per Les Santes no és suficient. S’haurien 
de posar més. 

La regidora explica que s’està treballant en aquest sentit i que amb el Protocol que ara s’està elaborant 
es podrà donar resposta a aquestes qüestions i anar més enllà del punt informatiu. L’objectiu és 
aconseguir la implicació dels diferents agents del territori relacionats amb el tema,  per treballar des de 
totes les vessants: prevenció, detecció i intervenció. 

La representat del Grup de suport al col·lectiu de dones de Matagalpa proposa que als busos que venen 
d’altres poblacions a portar joves les nits del cap de setmana, es podria fer algun tipus d’intervenció 
(repartir informació, passar algun anunci sobre el tema amb explicacions del punt informatiu si 
finalment s’instal·la a la zona d’oci del polígon...) 

La regidora destaca la importància de la implicació de l’empresariat de la zona d’oci, de RENFE i la 
resta d’agents que tenen relació amb el tema. 



 

Explica també,  que ara mateix no s’estan donant més llicències per obrir negocis en aquesta zona del 
polígon de Pla d’en Boet,  per regular i controlar el tema.  

 

  

3. Presentació memòria sessions del Consell 2017 i Pla anual 2018 

Es fa un petit resum de les sessions realitzades per la plenària del Consell i del Grup de treball l’any 
2017. 

S’han realitzat 6 sessions ordinàries i 1 extraordinària del plenari i 6 sessions del grup de treball. La 
mitjana de participació del plenari ha estat d’un 59,72%. 

Pel que fa al Pla anual del 2018, es mencionen els principals temes a treballar dins el Consell i la 
previsió de les reunions plenàries ordinàries.  

El grup de treball es reunirà segons les necessitats de les diferents campanyes o altres temes que siguin 
del seu interès. 

S’adjunta a l’acta  Informe anual 2017 i Pla de treball 2018 

  

4. Presentació línies estratègiques del III Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania i recull de 

les aportacions de les entitats 

La regidora explica els antecedents d’aquest nou Pla i el treball que s’ha realitzat per a la seva 
elaboració. Destaca que en aquests moments a Mataró s’estan realitzant molts altres plans i aquest té la 
mateixa importància. És per això que s’han implicat tots els serveis en el seu màxim nivell de 
responsabilitat. 

La cap del Servei explica que en alguns d’ aquests nous plans que s’estan realitzant, ara ja s’incorpora 
la perspectiva de gènere. 

La cap del Servei d’Igualtat i Ciutadania presenta el document explicant les diferents fases per a 
l’elaboració del III Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania, els elements centrals de la diagnosi des 
de la perspectiva de gènere, i les línies estratègiques on s’agrupen les diferents propostes d’actuacions.  
Algunes són actuacions que continuen i d’altres són noves dins el Pla.  

El Pla tindrà vigència de 2018 a 2022, i les actuacions s’aniran implementant durant aquest període.  

En aquest Pla s’incorporarà també la línia de treball amb el col·lectiu LGTBI. Encara no s’ha realitzat 
la diagnosi que ens permeti veure quina és la realitat al municipi i les necessitats específiques d’aquest 
col·lectiu. Aquesta feina s’està realitzant amb la col·laboració d’en Gerard Coll, professor de la 
Universitat de Vic i expert en el tema.  

Explica que el Pla que es presenta és un document que encara no s’ha tancat i on les entitats tenen la 
possibilitat de fer aportacions si així ho consideren. 

El document amb la presentació s’enviarà amb l’acta de la sessió. 

La representant del grup municipal de VoleMataró pregunta sobre el tema de l’Ordenança d’Igualtat, 
vol saber en quin punt està el tema. Considera que hi ha actuacions del Pla que s’han de contemplar 
dins l’Ordenança i per tant és important tenir-la el més aviat possible. 

La regidora explica que dels del Servei ja s’està treballant en aquest tema, i destaca la importància no 
només de tenir-la, sinó de que sigui un document que pugui perdurar, ajustat a dret  i útil, no una mera 
declaració d’intencions. 

La representant del Grup de suport al col·lectiu de dones de Matagalpa pren la paraula per dir que li ha 
semblat molt bé la presentació, però hi ha velles reivindicacions que encara no s’han aconseguit. 
Algunes fa molts anys que es venen reclamant i posa com a exemple les següents: 



 

• Casal de la dona 

• Habilitació d’habitatges per a dones víctimes de violència o en risc de partir-la 

•  Observatori de gènere 

• Agenda cultural de la ciutat ( les dones han estat expulsades de l’agenda que publica la 
Direcció de Cultura) 

• Cessió d’un equip de so per donar suport a les concentracions que fa temps es realitzen davant 
de la porta de l’Ajuntament cada 25 de mes.  

La regidora dona resposta a cada un dels punts plantejats: 

a. Casal de la Dona. La regidora explica que en el document del Pla presentat ja s’ha fet 
referència a la necessitat d’un espai més gran per al CIRD. S’està mirant de trobar un 
equipament que reuneixi els requisits, però de moment no s’ha aconseguit. 

b. Pisos per a dones maltractades. Explica que sobre aquest tema ja s’ha informat de manera 
reiterada al Consell. Les dones maltractades de la ciutat que necessiten sortir del seu 
habitatge per anar a una casa d’acollida o un pis, no s’instal·len a la ciutat. Per garantir la 
seva seguretat són traslladades fora del municipi.  Si el que pregunten és per la necessitat 
d’habitatges socials per aquestes dones, la regidora informa que les víctimes de violència 
masclista tenen una puntuació superior per poder accedir a aquests habitatges. 

c. Observatori de gènere. La regidora respon que aquest tema ja es va iniciar amb la 
participació de dos representants del Consell. Es va fer la diagnosi, i des del CIRD s’ha 
continuat amb la tasca de definir indicadors, en col·laboració amb el Servei d’Estratègies i 
Planificació de l’Ajuntament. Aquest és un tema que recull el III Pla d’Igualtat i que s’ha 
de treballar dins el Consell. 

d. Expulsió de les activitats de les entitats de  dones de la ciutat de l’agenda cultural. Explica 
la regidora que els criteris per a incloure les activitats a l’agenda s’havien modificat per part 
de la Direcció de Cultura, i no només en els temes que fessin referència a les entitats de 
dones, sinó en relació a totes les entitats de la ciutat. Malgrat això,  també creu que ara 
mateix la coordinació amb Cultura és millor i es tornarà a parlar del tema. 

e. Cessió equip de so per a donar suport a les concentracions de la plataforma Teixit de 

Dones. La regidora explica que el seu compromís era penjar la banderola contra la 
violència masclista a la façana de l’Ajuntament cada vegada que es fes la concentració (tret 
dels dies en que per motius institucionals no es pogués fer). És per això que es va demanar 
el calendari de les concentracions per tenir previst el tema . Pel que fa a l’equip de so, el 
compromís era esbrinar si el Prec que en el seu moment va presentar ICV per tenir aquest 
suport sempre que alguna entitat ho necessités, s’havia acceptat  i en quins termes.  

 

La representant de la Vocalia de Dones de Pla d’en Boet s’interessa per la discriminació del 
col·lectiu LGTBI al món esportiu. Pregunta com es treballarà el tema dels lavabos per a 
persones trans als equipaments, tant esportius com municipals. Així mateix pregunta sobre si hi 
ha protocols contra la discriminació a les persones del col·lectiu LGTBI a les escoles. 

La cap del Servei li contesta que s’està treballant el tema del disseny dels lavabos en els 
equipaments que s’han  de construir de nou. En els que ja existeixen la tasca és  lenta però s’ha 
iniciat. 

Respecte els protocols que hi ha a les escoles pel tema discriminació i agressions contra el 
col·lectiu LGTBI, s’està fent un recull del què hi ha, i si està funcionant de manera adient en 
tots els casos. 

 



 

  

 

 

 

Precs i preguntes 

La representant de la FAGEM explica que des de la seva entitat s’ofereixen cursos que poden ser 
d’interès per a les dones de la ciutat, i ho vol compartir amb la resta d’entitats per si les seves 
associades o dones amb les que tenen relació volen participar. 

 

Acords: 

• Adjuntar a l’acta la documentació presentada a cada un dels punts de la sessió. 

• Adjuntar a l’acta la valoració de la campanya “NO” és “NO” que no es va explicar al 

Consell. 

• Oferir a les entitats la possibilitat de fer arribar les propostes d’accions que considerin 

adients, per ser incloses al Pla d’Igualtat si es valora que es poden assumir pel Servei que 
ho hagi d’implementar.  

• Fer arribar la proposta de cursos i activitats que la FAGEM està oferint 

 

 Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21.30 h 

 

 

 

 

Presidenta 

Marisa Merchán Cienfuegos 

 

 

 

Secretària del Consell 

Isabel Bermúdez Moreno 

Mataró, 24 de gener de 2018  

 


