
 

 

CONSELL MUNICIPAL D’IGUALTAT DONA-HOME MUNIC 

Número sessió: 18 

Caràcter: ordinari 

Data: 19 de desembre 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 

UGT  

Vocalia de dones de Rocafonda 

Associació del Pati de Can Marchal-Eixample 

Grup municipal CiU 

Grup municipal Ciutadans 

Moviment Educatiu del Maresme 

Associació Mataró LGTBI 

Tècnica Polítiques de Gènere 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Secretària del Consell 

  

  

 

S’excusen: 

Grup de suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa                  Vocal  

Grup municipal del PPC     Vocal 

Grup municipal d’ERC      Vocal  

CCOO        Vocal  

Dones Reporteres de Mataró     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. Donar compte  de l’estat del cas de la dona agredida a Mataró al novembre 

3. Presentació proposta Reglament de polítiques de gènere interseccionals 

4. Valoració Campanya 25 N 

5. Presentació proposta noms per la Galeria de mataronines il·lustres 

6. Proposta canvi de nom del Consell 

7. Calendari Campanya 8 de març: Dia Internacional de les dones  

8. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la reunió 

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

No es pot aprovar en primera instància en no tenir el quòrum suficient. S’aprova al final de la sessió en 
segona instància en haver arribat el numero suficient de persones per fer-ho. 

 

2. Donar compte  de l’estat del cas de la dona agredida a Mataró al novembre 

La regidora explica l’estat de la dona que va ser agredida  a Mataró el mes de novembre. Està fora de 
perill i se li ha ofert tot el suport que ha necessitat. 

El Protocol es va activar correctament i tots els agents es van posar en marxa ràpida i coordinadament.  

 

3. Presentació proposta Reglament de polítiques de gènere interseccionals 

La cap del Servei d’Igualtat i Ciutadania presenta la proposta de Reglament que està treballant 
l’Ajuntament de Mataró.  

Es tracta d’un document que respon a la necessitat d’incorporar a la legislació local el mandat de no 
discriminació i l’exigència de polítiques d’igualtat de gènere que apareix en les legislacions europea, 
estatal i catalana.  

L’Ajuntament de Mataró compta en el Pla de mandat 2016-2019 amb el compromís d’incloure la 
perspectiva de gènere en totes les actuacions municipals (acord 1.6.4), perquè només des de la 
transversalitat de gènere de les actuacions municipals es pot avançar cap a una plena igualtat 
d'oportunitats, entre dones i homes. 

En aquest mateix sentit, l’Estratègia Mataró 20/22, que defineix els principals reptes de futur de la 
ciutat per avançar cap a la construcció d’un model de creixement basat en el desenvolupament 
intel· ligent, sostenible i integrador, inclou el desenvolupament de polítiques de gènere com una 



 

prioritat, que s’està desenvolupant amb el III Pla d’igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 
(2018-2022). 

A diferencia d’altres municipis el Reglament que està treballant Mataró dona resposta també a temes 
lgtbi. 

Avui s’ha publicat en el portal de transparència la memòria del projecte i a partir d’ara s’estableix el 
calendari fins la seva aprovació definitiva. 

Al febrer-març està previst l’aprovació inicial del document i abans del final del mandat es preveu 
l’aprovació definitiva. 

S’està treballant en el redactat amb la consultora Antígona, expertes en el tema,  i amb la col·laboració 
dels diferents serveis municipals.  

La cap del Servei explica que moltes de les coses que contempla el Reglament ja s’estan fent però amb 
aquest projecte s’ordenaran i es coordinaran millor. 

La representant de la Vocalia de Dones de Rocafonda pregunta sobre si el Reglament afectarà només 
els diferents serveis municipals o també a la ciutadania.  

La cap de Servei li respon que afecta als serveis municipals però això comporta també que afecti a la 
ciutadania en marcar què es fa i com es fa. 

 

4. Valoració Campanya 25 N 

La regidora felicita les entitats del Consell per les activitats que s’han realitzat aquest any per a la 
campanya.  

Considera que han estat, sobre tot  l’acte conjunt del dia 25, les que han tingut més impacte a la ciutat i 
més resposta positiva de la ciutadania. 

Es fa un repàs del conjunt del programa destacant l’acte conjunt del dia 25, la Jornada de presentació 
del Protocol i la realització del mural. 

A l’acta s’adjuntarà el resum de la valoració del programa d’activitats.  

La representant de la Vocalia de Rocafonda fa menció de les activitats que han realitzat al barri a banda 
del que hi havia previst al programa. 

La representant del grup municipal del PSC explica la realització del Mural que ella ha dissenyat. 
Aquesta havia estat una demanda de fa molt temps per part de les dones i finalment s’ha pogut fer. És 
una cosa que quedarà a la ciutat. 

La representant de la Vocalia de Pla d’en Boet destaca l’acte que la seva entitat va realitzar.  

 

5. Presentació proposta noms per la Galeria de mataronines il· lustres 

La regidora explica que aquesta proposta respon a un prec presentat pel grup municipal d’ICV-EUiA. 

S’explica el procés que s’ha seguit per treballar el tema: 

• Constitució d’un grup de treball dins del Consell, que va fer una proposta inicial de noms 

• Encàrrec a una historiadora, Margaria Colomer, l’elaboració d’un treball de recerca dels noms 
proposats. 

• Els noms i la ressenya biogràfica es van enviar a les entitats amb la convocatòria de l’ordre del 
dia del Consell per tal que poguessin valorar els mèrits de les candidates. 

 



 

• A la sessió del Consell es procedirà a votar qui de les persones proposades inicialment és la 
triada per presentar com a candidata a formar part de la galeria de mataronins i mataronines 
il· lustres.  

 
S’expliquen els passos a seguir per tramitar la demanda: 

- Les entitats han d’entrar per registre una demanda argumentant que la dona proposada volen 
que entri a formar part de la Galeria de mataronins i mataronines il· lustres. Aquesta sol· licitud 
la poden fer un grup d’entitats o una entitat en solitari, sempre que estigui inscrita al registre 
municipal d’entitats. Com el Consell  no és una entitat, la sol·licitud s’haurà d’entrar en nom de 
les entitats que el formen. 

- Aquesta sol·licitud s’ha d’adreçar a l’alcalde 

- L’alcalde nomenarà un regidor o regidora del govern per tal que sigui qui instrueixi el tema. 

- Un cop estigui realitzat l’expedient s’ha de publicar la proposta al BOP, per fer esmenes o 
aportar la documentació requerida i que es consideri rellevant.  

- Si hi ha al·legacions cal donar resposta 

- Un cop finalitzi el període d’al· legacions es tanca l’expedient i es porta al Ple que decidirà si la 
persona proposada entra a formar part de la Galeria o no. 

La regidora presenta les cinc candidates que el grup de treball ha proposat per a formar part de la 
Galeria: 

1. Montserrat Julió  

2. Montserrat Mompart 

3. Teresa Cortina 

4. Consol Nogueras 

5. Dolors Jané 

Es consensua com es votarà i es procedeix a la votació. El resultat és el següent per ordre de més a 
menys votada: 

1. Consol Nogueras 

2. Dolors Jané 

3. Teresa Cortina 

4. Montserrat Mompart 

5. Montserrat Julió 

Per tant el nom que es proposarà per a formar part de la Galeria de mataronins i mataronines il· lustres 
és el de Consol Nogueras. 

Hi ha un petit debat sobre els mèrits que totes les dones presentades tenen per a formar part d’aquesta 
galeria i es considera que un cop finalitzat el procediment amb la primera dona proposada es continuarà 
el procés amb les següents. 

 

6. Proposta canvi de nom del Consell 

La regidora explica que s’està treballant més enllà de les polítiques d’igualtat dona-home des de la 
regidoria,  i per tant proposa que el Consell aculli també aquesta ampliació amb un nom que representi 
millor aquest nou plantejament. 

Es proposen diferents opcions de noms:  



 

- Consell municipal de polítiques de gènere 

- Consell municipal de polítiques de gènere i diversitat sexual 

- Consell municipal d’igualtat de gènere 

S’obre un debat sobre les diferents propostes i no s’arriba a cap acord.  

Es proposa tornar a portar el tema a la propera sessió del Consell. 

 

7. Calendari Campanya 8 de març: Dia Internacional de les dones  

Es parla del calendari i les dates més adients pels actes, sobre tot si es vol fer algun acte a la sala de 
Plens. 

Hi ha dies que per diferents motius serà complicat  realitzat alguna activitat (el dia 6 de març serà 
dimecres de cendra i ja hi ha previst altres activitats, el dijous dia 7 hi ha Ple). 

Es convocarà el grup de treball desprès de les festes de Nadal per poder tenir el programa treballat i 
tancat la primera setmana de febrer. 

 

8. Precs i preguntes 

La regidora explica la situació en  la que es troba Nicaragua i les represàlies que estan patint les dones 
del Colectivo de mujeres de Matagalpa,  amb les que la ciutat de Mataró i les entitats del Consell fa 
molt anys que tenen relació. De fet el Grup de suport al Colectivo de mujeres de Matagalpa forma part 
activa del Consell des del seu inici. 

Proposa que des del Consell es faci un escrit de suport a les companyes del Colectivo. S’enviarà una 
proposta per tal que les entitats del Consell facin les aportacions que considerin i la validin per fer 
arribar al Colectivo. 

 

La cap del Servei d’Igualtat i Ciutadania explica que el proper dia 15 de gener es firmarà un conveni 
amb la Generalitat per tenir a Mataró un SAI (Servei d’atenció integral) que pugui donar resposta a les 
necessitats del col·lectiu lgtbi. Serà un servei d’atenció directa. 

Es farà un acte obert al públic amb la participació d’en Daniel Gabarrò per presentar l’adhesió de 
Mataró a la Xarxa de municipis amb serveis d’atenció integral. 

Es convidarà a les entitats a participar a l’acte. 

 

La representant de Mataró LGTBI explica al Consell el projecte que estan preparant en motiu del Dia 
internacional contra la lgtbifòbia a l’esport per al febrer. A la pàgina web de l’entitat es pot trobar tota 
la informació d’aquesta campanya (www.matarolgtbi.org) 

Convida totes les entitats a participar.  

 Es fa lliurament a les entitats que han assistit a la sessió d’un exemplar del  Protocol d’actuació davant 

les agressions sexistes i les violències sexuals en espais públics d’oci a Mataró. 

Acords: 

• Proposar la Consol Nogueras per a formar part de la Galeria de mataronins i 
mataronines il· lustres. 

• Preparar un esborrany de document de suport del Consell al Colectivo de mujeres de 
Matagalpa  



 

• Convocar el grup de treball desprès de Nadal per treballar el programa de la campanya 
del 8 de març. 

• Posposar el debat del canvi de nom del Consell a la propera sessió. 

 

 Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21.10 h 

 

 

 

 

Presidenta 

Marisa Merchán Cienfuegos 

 

 

 

Secretària del Consell 

Isabel Bermúdez Moreno 

Mataró, desembre de 2018  

 


