
 

 

CONSELL MUNICIPAL D’IGUALTAT DONA-HOME MUNIC 

Número sessió: 15 

Caràcter: ordinari 

Data: 7 de maig 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    

CCOO  

UGT 

Vocalia de dones de Rocafonda 

MEM 

Vocalia Dones AV Pati de Can Marchal  

Tècnica Polítiques de Gènere 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Secretària del Consell 

  

  

 

S’excusen: 

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. Creació grup de treball per elaborar propostes per la galeria de mataronins i mataronines 

il· lustres.  

3. Presentació campanya “Totes i tots som Mataró” 

4. Presentació Memòria 2017 

5. Valoració campanya Dia Internacional de les Dones 2018 

6. Presentació campanyes sensibilització:  

o Dia internacional contra la LGTBIfòbia 

o Dia d’Acció per  la salut de les dones 

o Dia internacional pels drets del col·lectiu LGTBI 

7. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la reunió 

La regidora dona la benvinguda a les persones assistents . 

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

 

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

No es pot aprovar per manca de quòrum en primera instància. 

 

2. Creació grup de treball per elaborar propostes per la galeria de mataronins i mataronines 

il·lustres.  

La regidora presenta aquest punt i explica que a la sala de mataronins il· lustres no hi ha cap dona i seria 

interessant que des del Consell es treballés alguna proposta en aquest sentit, per incorporar a la galeria 

el nom d’alguna dona rellevant de la nostra ciutat. Es proposa crear un grup de treball que amb 

l’assessorament d’una persona experta en el tema pugui presentar una proposta documentada a la resta 

del Consell. Serà la plenària del Consell qui de forma unànime triï la mataronina que es proposarà al Ple 

municipal per a ser inclosa a la Galeria de mataronins i mataronines il· lustres.  

Persones interessades a formar part d’aquest grup de treball: 

Anna García de la Vocalia de dones de l’AV Pla d’en Boet 

Liliana Baigorria de CCOO 

Marga Riera del Grup municipal del PSC 

Encarna Siles de Dones Reporteres de Mataró 

 El grup és obert a la incorporació d’altres persones interessades a formar part. 

 

 

 



 

 

3. Presentació campanya “Totes i tots som Mataró” 

La cap del Servei d’Igualtat i Ciutadania explica les raons per les que s’ha iniciat aquest projecte i el 

punt en el que ens trobem ara mateix. 

Amb l’aprovació de la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 

intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia l’Ajuntament de Mataró a través del 

CIRD ja va iniciar actuacions en aquesta línia amb la realització  de tallers de prevenció de  la 

LGTBIfòbia als centres educatius, la commemoració del 17 de maig, Dia Internacional contra la 

homofòbia, bifòbia i transfòbia, la commemoració del 28 de juny, Dia Internacional pels drets del 

col·lectiu LGTBI o l’Adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI. 

  

Ara es vol fer un pas més i s’ha iniciat aquesta campanya amb l’objectiu de fer una diagnosi  que ens 

permeti conèixer la realitat local del col·lectiu LGTBI mataroní, les seves principals dificultats i les 

aliances possibles i establir la base per dissenyar polítiques que fomentin un major nivell de 

normalització, inclusió i convivència en relació a la diversitat sexual i de gènere.  

 

Es parla de la imatge de la campanya que ha estat molt ben rebuda pels diferents col·lectius relacionats 

amb el tema. 

La regidora explica que, a banda del compromís i l’interés que ella té per treballar en aquest tema, la 

llei ens obliga a oferir assistència i cobertura a aquest col·lectiu. 

La representant de la Vocalia de Rocafonda pregunta si s’incrementarà el pressupost amb tots els temes 

que s’estan assumint. 

La cap del Servei li respon que ja s’ha augmentat el pressupost i de cara  a l’any 2019 està previst 

també l’increment de personal al CIRD per poder oferir atenció a les necessitats d’aquest col·lectiu. 

La representant de la Vocalia de Pla d’en Boet i també de la nova associació LGTB Mataró, que s’està 

constituint,  s’interessa sobre la resposta que la ciutadania està tenint a l’enquesta. 

La regidora i la cap del Servei informen que la participació, tant de la ciutadania com de la plantilla 

municipal que també té una enquesta específica, va molt bé. 

La representant d’UGT pregunta si les persones que no vien a Mataró també poden participar responent 

l l’enquesta. Se li contesta que si. 

Per respondre l’enquesta es pot accedir al web http://www.sommataro.cat/, on també es troba tota la 

informació de la resta de la campanya. 

 

4. Presentació Memòria 2017 

Es fa un resum del que ha estat l’any 2017 destacant l’avaluació del II Pla d’Igualtat i la realització del 

III Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania 2018-2022, el nou enfocament de les polítiques de gènere 

per incloure també els temes LGTBI,  l’adhesió formal a la Xarxa de municipis LGTBI i l’inici de la 

realització del Protocol de prevenció i atenció de les agressions sexistes i sexuals en espais públics 

d’oci. 

A l’acta s’adjunta la Memòria presentada. 

 

5. Valoració campanya Dia Internacional de les Dones 2018 

La regidora presenta un resum de la valoració tècnica de la campanya del 8 de març, Dia Internacional 

de les Dones. Destaca la realització de l’acte acadèmic institucional al saló de Plens i la Jornada de 



 

debat feminista com a espai de trobada per compartir i debatre entorn aquest tema amb gran varietat 

d’opinions d’expertes i participació força elevada. 

Aquest any s’han realitzat 16 activitats dins el programa i dos activitats complementàries. Han participat 

directament 7 entitats i 6 serveis municipals amb la col· laboració de 5 entitats i organismes. La participació ha 

estat d’unes 800 persones, tenint en compte que no a  totes les activitats s’han recollit les dades . 

 

Respecte els aspectes que caldria millorar per properes campanyes està  ampliar el nombre d’agents, serveis i 

entitats implicades en l’elaboració de les activitats i diversificar més les propostes d’activitats per arribar a altres 

públics. 

La representant de la Vocalia de Dones de Rocafonda considera que les ponents de la Jornada van ser molt 

interessants però l’acte va quedar massa atapeït  i no es va poder parlar de tot el que es pretenia. També considera 

que fer-lo en un dia laborable va restar assistència, seria millor un dissabte al matí. 

La representant de Dones Reporteres i el Grup de suport a les Dones de Matagalpa creu que el debat no va poder 

funcionar bé donat que hi havia massa gent  i poc temps.  

La representant de CCOO fa una valoració positiva però remarca també la manca de temps per aprofundir més en 

els temes.  

La representant d’UGT fa valoració positiva  però considera que el programa era massa extens pel temps que es 

disposava. També creu que fer la Jornada desprès de les mobilitzacions del 8 de març no era del tot adient. 

 

6. Presentació campanyes sensibilització:  

a. Dia internacional contra la LGTBIfòbia 

b. Dia d’Acció per  la salut de les dones 

c. Dia internacional pels drets del col·lectiu LGTBI 

Es presenten breument les properes campanyes de sensibilització.  

La regidora explica par commemorar el 17 de maig, Dia contra la LGTBIfòbia s’ha previst fer un acte 

institucional i dos activitats. De moment no s’ha treballat com la resta de campanyes dins el Grup de 

treball. Es presenta el programa i es convida tothom a participar. 

Per a la campanya del Dia d’Acció per a la salut  de les dones ( 28 de maig), aquets any es treballarà al 

voltant de les tasques de cura i el què això implica en el cas de les dones. Es convida a les entitats que 

tinguin intenció de fer alguna acció relacionada amb la campanya la comuniquin per poder fer un 

programa conjunt.   

Pel que fa a la campanya del Dia Internacional pels drets del col·lectiu LGTBI (28 de juny), la regidora 

explica que es seguirà amb el mateix format que l’any anterior. Es convocarà el grup de treball del 

Consell per treballar les propostes d’activitats. 

La regidora dona la paraula a la representant d’una nova entitat LGTBI que s’està constituint a la ciutat. 

Explica que s’estan constituint ara i de moment tenen cobertura des de la Vocalia de dones de Pla d’en 

Boet. Fa temps que treballen des del feminisme però ara creu que cal treballar també específicament des 

del col·lectiu LGTBI. L’entitat es dirà Mataró LGTBI+ Mataró i convida tothom que pugui estar 

interessat  a formar part. 

La representant de la Vocalia de dones de Rocafonda recorda que l’any passat es va demanar permís per 

pintar alguns pas de vianants amb la bandera de l’arc de Sant Martí i no es va autoritzar. Explica que a 

Argentona els ha vist. 

La regidora respon que aquest tema s’està treballant a Via Publica.  

7. Precs i preguntes 

La representant de la Vocalia de dones de Pla d’en Boet pregunta sobre el Protocol contra les agressions 

sexistes als espais públics d’oci. 



 

La regidora explica que s’està treballant actualment en aquest tema i al juny es preveu tenir finalitzat  la 

primera part del document. 

La representant del Grup de suport a les Dones de Matagalpa i Dones Reporteres demana que les 

reunions del Consell es tornin a fer en dimecres o dijous tal i com es venien realitzant i no en dilluns 

que afecta el desenvolupament de les activitats de la seva entitat. S’interessa també pel cas de l’agressor 

de la dona de Sant Andreu de Llavaneres. Pregunta si es tenen noticies del cas. La regidora explica que 

segons la informació facilitada per la policia les investigacions continuen obertes i no s’ha trobat de 

moment l’agressor. La dona està rebent suport per part del SIE i de l’Ajuntament de Mataró   

La cap del Servei d’Igualtat i Ciutadania recorda que a finals de maig es tornarà a convocar el Consell 

per treballar el tema dels pressupostos participatius. 

S’aprova l’acta de la sessió anterior. 

 

Acords: 

• Adjuntar a l’acta la Memòria del Servei presentada a la sessió 

• Convocar les persones que volen formar part del Grup de treball en relació a la Galeria 

de mataronins i mataronines il·lustres. 

 

 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, 17 de maig de 2018  

 


