
 

 

CONSELL MUNICIPAL D’IGUALTAT DONA-HOME MUNIC 

Número sessió: 17 

Caràcter: ordinari 

Data: 2 d’octubre 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 

Grup municipal PSC 

CCOO  

Vocalia de dones de Rocafonda 

Associació de Dones Reporteres de Mataró 

Associació del Pati de Can Marchal-Eixample 

Grup municipal CiU 

Grup municipal VoleMataró 

Moviment Educatiu del Maresme 

Associació Mataró LGTBI 

Tècnica Polítiques de Gènere 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

            Secretària del Consell 

  

  

 

S’excusen: 

Grup de suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa                  Vocal  

    

 

També assisteixen 

Cap del Servei d’Igualtat i Ciutadania 

 

                              

 

                     

 

  

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

Ordre del dia: 

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

2. Campanya 25N , “Dia Internacional contra la violència vers les dones” 

3. Projecte Coeducació 

4. Definició  accions  Pla d’actuació LGTBI 

5. Informacions diverses 

6. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la reunió 

La regidora dona la benvinguda a les persones assistents i presenta els representants de Mataró LGTBI 

que s’incorporen al Consell i les noves representants del Grup municipal VoleMataró. 

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

S’aprova l’acta sense cap esmena 

 

2. Campanya 25N , Dia Internacional contra la violència vers les dones 

Es presenta la proposta d’activitats que s’estan treballant per a la campanya de sensibilització del Dia 

Internacional contra la violència vers les dones a través del Grup de treball del Consell. 

Es fa un repàs general de les activitats que les entitats i el mateix Servei d’Igualtat, a través del CIRD,  

esta organitzant.  

Així mateix es parla de l’acte conjunt que totes les entitats amb el suport de l’Ajuntament realitzaran. 

Aquest any el 25 de novembre serà diumenge i es debat sobre la conveniència de mantenir la 

concentració davant de l’Ajuntament aquest mateix dia a les 19’30 tal i com es fa cada mes o passar-ho 

al dissabte dia 24 en que hi ha més gent al carrer. Si es manté el dia 25,  altra possibilitat és passar-ho al 

matí i fer la concentració i les activitats complementàries de l’acte conjunt, a les 12 del migdia. 

Desprès d’un debat de pros i contres de les diferents propostes de dies i hores, s’acorda que el millor és 

fer-ho el dia 25,  però al migdia.  

La representant de la Vocalia de dones de Rocafonda presenta una proposta per realitzar una acció de 

carrer en aquest acte conjunt basat en “El cuento de la criada”. Es tracta de fer un recorregut que podria 

sortir de la cruïlla Riera/carrer Barcelona fins l’Ajuntament format per tantes persones com dones 

assassinades fins el mateix dia de l’acte. Anirien vestides de negre i amb capes vermelles i portaran el 

nom de la dona assassinada a un cartell. Mentre caminen se sentirà una música de fons fins arribar a la 

porta de l’Ajuntament on es giraran els cartells per mostrar els noms.  

La idea és ben rebuda per la resta de representats i s’acabarà de concretar  a la propera reunió del Grup 

de treball de la campanya. 

La representant del Grup municipal de CIU considera que seria millor que sota la capa vermella cada 

persona anés vestida diferent i a ser possible de colors llampants per trencar precisament la uniformitat 

que es vol denunciar. 



 

Un cop acabada aquesta acció es llegirà el Manifest que elaborin les entitats del Consell. La regidora 

explica que si el Manifest que elaborin les entitats ha de ser el que es presenti a l’Ajuntament cal tenir 

en compta els terminis per poder comunicar-ho en temps i forma.  

La representant de la Vocalia de dones de Rocafonda presenta un dibuix que podria servir de base al 

cartell de la campanya. Es debat sobre la idoneïtat de la imatge i els permisos per fer-la servir donat que 

és de una persona particular. El representat de Mataró LGTBI proposa que s’enviï al Servei d’Imatge de 

l’Ajuntament per tal que valorin si és adient. 

La cap del Servei d’Igualtat i Ciutadania apunta que si no és pot fer servir com a imatge de la 

campanya,  es podria fer servir per elaborar punts de llibre per repartir el dia 25.  

 

 

3. Projecte Coeducació 

La regidora presenta el projecte i explica que és una aposta  a llarg termini que ha de transformar la 

mirada i la manera de treballar amb els infants des de l’escola bressol. Amb aquest projecte es pretén 

acompanyar el cos docent en el procés de descobrir com els estereotips de gènere i les discriminacions 

que se’n deriven es van transmetent al llarg de les diferents etapes, i com l’escola bressol també té un 

paper cabdal.   

La cap del Servei d’Igualtat i Ciutadania explica el projecte i destaca que a més de treballar amb 

educadors i educadores també es farà amb les famílies. 

Aquest projecte es realitza en col·laboració amb la Direcció d’Ensenyament i amb la participació de la 

Cooperativa Coeducacció.   

El dia 10 d’octubre a les 18,30 a la nau Gaudí es farà la presentació publica del projecte a la ciutadania.  

La representant de la Vocalia de Dones de Rocafonda felicita al Servei per tirar endavant aquest tema, 

que és una demanda de les entitat des de fa temps.  

 

4. Definició accions Pla d’actuació LGTBI 

La regidora explica que ja fa temps que a Mataró es treballa en aquets tema i ara,  desprès de haver fet 

la diagnosi sobre l’estat de la qüestió a la nostra ciutat, es realitzarà una Jornada de debat per plantejar 

quines són les actuacions concretes que s’han de portar a terme i estar incloses dins el Pla d’actuació 

LGTBI. 

El representant de l’Associació Mataró LGTBI, que s’ha incorporat al Consell presenta la seva entitat  i 

explica que venen al Consell amb ganes de sumar, de participar. Fa una demanda formal a la regidora: 

que s’ampliï el pressupost que es destina a les polítiques de gènere per tal de fer front als nous reptes i a 

les demandes de les noves entitats, sense que el que es feia fins ara es deixi de fer. 

La regidora explica que des de l’Ajuntament ja es treballa en aquesta línia, malgrat no tenir el suport 

econòmic d’altres administracions superiors que no han destinat el pressupost corresponent al tema. 

Hi ha una reunió prevista amb responsables de la Generalitat per demanar la instal· lació d’un SAI 

(Servei d’atenció  integral) a Mataró. 

 

5. Informacions diverses d’interès 

a. Informació cas agressió masclista a Mataró.  

La regidora explica al Consell el cas de l’agressió que es va produir a Mataró el passat 14 de setembre. 

Explica com està el cas i com s’ha actuat  per atendre la víctima i els seus fills i filles. El Protocol ha 

funcionat correctament. 



 

b. Reglament i Observatori 

La regidora informa que aquests dos projectes ja estan també en marxa i que en properes sessions del 

Consell s’informarà més extensament dels mateixos.  

c. Pressupostos participatius 

La cap del Servei informa sobre el resultat de la sessió del Consell de Ciutat on es van presentar les 

propostes que opten a ser triades.  

Una de les propostes que ha passat triada ha estat la proposada pel Consell d’Igualtat en relació al 

reconeixement a les dones del tèxtil. 

La representant per part del Consell d’Igualtat al Consell de Ciutat explica com va anar el debat i les 

votacions. 

 

6. Precs i preguntes 

 

La representant de l’Associació Mataró LGTBI explica que estant treballant en una campanya sobre la 

visibilització de les agressions lgtbifòbiques al món de l’esport. 

La regidora li demana que facin arribar el projecte a la Direcció d’Esports per valorar el suport que 

poden donar des de l’Ajuntament.  

La representant de la Vocalia de dones de Rocafonda explica algun cas d’expressions masclistes vers 

les joves que practiquen esport. 

La regidora considera que qualsevol expressió masclista s’hauria de denunciar i demana que es remetin 

al Servei les que es detectin per poder fer-ho.  

Acords: 

• Traslladar al Grup de treball de la campanya del 25N l’acord del Consell sobre l’hora per 

fer la concentració del dia 25 i la proposta d’acció de carrer per tal continuar treballant el 

tema. 

• Elaborar dins el Grup de treball el Manifest que es llegirà  

 

 Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21.00 h 

 

 

 

 

Presidenta 

Marisa Merchán Cienfuegos 

 

 

 

Secretària del Consell 

Isabel Bermúdez Moreno 

Mataró, octubre de 2018  

 


