
 

 

CONSELL MUNICIPAL D’IGUALTAT DONA-HOME MUNIC 

Número sessió: 19 

Caràcter: ordinari 

Data: 11 d’abril de 2019 

Hora: 19.30 

Lloc: Centre Cívic Cabot i Barba 

 

Hi assisteixen:  

Regidora de Polítiques de Gènere      Presidenta    

Vocalia de dones AV Pla d’en Boet 

UGT  

CCOO 

Vocalia de dones de Rocafonda 

Associació del Pati de Can Marchal-Eixample 

Associació Mataró LGTBI 

Grup de suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa 

Dones Reporteres de Mataró 

Representant Consell municipal de la Gent Gran 

Grup municipal VoleMataró 

Col·legi d’advocats de Mataró 

Tècnica Polítiques de Gènere 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Secretària del Consell 

  

  

 

S’excusen: 

Grup municipal del PSC     Vocal 

       

    

 

També assisteixen 

Cap del Servei d’Igualtat i Ciutadania 

Tècnica de Polítiques de Gènere i LGTBI 

 

                              

 

                     

 

  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ordre del dia: 

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

2. Valoració campanya 8 de març 

3. Accions Pla LGTBI 

4. Campanyes : Dia Internacional contra la LGTBIfòbia i Dia Internacional pels drets del 

col·lectiu LGTBI 

5. Memòria 2018 

6. Informacions diverses 

7. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la reunió 

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

S’aprova l’acta sense cap esmena. 

 

2. Valoració campanya 8 de març 

Es presenta un resum del que ha estat la campanya aquest any. A la convocatòria del Grup de treball per 

a la valoració prèvia al Consell només van assistir 2 entitats i per tant no es va poder fer una valoració 

global amb totes les entitats.  

Es destaca l’augment del nombre d’activitats i d’entitats implicades en l’organització respecte l’any 

anterior. Així mateix es parla de la qualitat i la diversitat de les activitats que s’han programat. També la 

important assistència a totes les activitats. 

Altre de les coses que cal destacar és la implicació de noves entitats, organismes i col· lectius que fins 

ara no ho havien fet, com els Casals de la Gent Gran, el TecnoCampus, associacions juvenils... 

Com a valoració negativa la única cosa que es destaca és la manca d’acord per fer una única 

concentració on fossin presents totes les entitats.  

 Amb l’acte s’adjuntarà la graella amb el resum de la valoració presentada. 

La regidora explica que, encara que no formava part del programa per no arribar a temps, l’entitat 

Arrisssalah va organitzar una activitat el dia 30. 

El dia 29 de març també es va fer la Nit d’Esport que aquest any es va dedicar a la presencia de les 

dones s a l’esport.  

La representant de la Vocalia de Dones de Rocafonda pregunta pel fet que aquest any no es fes roda de 

premsa de presentació de la campanya. La regidora explica que les rodes de premsa es fan si el  

programa o la campanya són una novetat o tenen prou actes que ho siguin respecte l’anterior. També la 

cap del Servei apunta que la tendència comunicativa és reduir aquest tipus d’actes. 



 

La representant del Grup de suport a les Dones de Matagalpa i de Dones Reporteres posa en valor el fet 

de la quantitat d’activitats realitzades i que aquest és un fet positiu per poder fer visible tot el que fan  

les entitats. 

La representant de CCOO explica que els sindicats cada any han convocat concentracions i s’han sumat 

a la resta d’activitats  realitzades. Per desacords entre les diferents entitats no es va poder fer una única 

concentració.  

La representant de Dones Reporteres creu que s’hauria de tenir en compte la concentració de Barcelona 

i mirar de fer a Mataró alguna al matí i no a la tarda. 

 

3. Accions Pla LGTBI 

La regidora explica que a Mataró es treballa en aquests temes des del 2016. Entre les coses que ja s’han 

fet destaca l’adhesió a la Xarxa de municipis LGTBI de Catalunya, la campanya Totes i Tots som 

Mataró que va iniciar el procés per a la diagnosi de la realitat en aquest àmbit a la ciutat, les formacions 

i les reunions tècniques i amb el teixit associatiu per poder elaborar les propostes que finalment 

s’incorporaran al Pla.  

El document es va aprovar a la Junta de Govern el dilluns 1 d’abril. 

La tècnica de Polítiques de Gènere i LGTBI explica el procés que s’ha seguit en aquest tema fins 

incorporar una trentena d’accions al Pla: diagnosi, enquestes, formacions de contextualització i desprès 

formacions específiques al personal tècnic de l’Ajuntament. Posteriorment, es va treballar amb les 

entitats i el personal tècnic per definir les actuacions que finalment s’han incorporat al Pla. Aquestes 

accions s’enquadren dins les 7 línies que ja conté el Pla d’Igualtat. La diagnosi també formarà part del 

Pla. 

La representant de la Vocalia de dones de Rocafonda pregunta si aquest document s’enviarà a les 

entitats. També pregunta si s’està actuant a la Xarxa d’Escoles bressol. 

El representant de Mataró LGTBI s’interessa per si les accions que van proposar en la reunió realitzada 

el 30 de març s’han pogut incorporar finalment al document.  

La cap del Servei respon que per un tema de calendari no s’han pogut incorporar. Era important que el 

document anés a Junta de govern per poder entrar al Ple de maig. 

Las regidora insisteix que aquest és un document viu i recollirà totes les aportacions. 

El representant de Mataró LGTBI insisteix que procedimentalment no ha estat correcte no incorporar 

les aportacions quan feia un any que estaven treballant el tema. Es lamenta que en temes de salut no 

s’hagi pogut incorporar res sent un tema tant important.  

La tècnica de polítiques de gènere i LGTBI explica que des de l’inici del servei d’atenció integral(SAI) 

han atès una vintena de  demandes. S’està donat cobertura també a gent de la comarca.  

La representant de la Vocalia de dones de Rocafonda fa una reflexió sobre el fet que si no hi ha una 

reclamació o una demanda de les entitats i la ciutadania no es fa res. 

La regidora contesta que en aquest cas no era una demanda de la ciutadania, sinó una voluntat política 

de tirar endavant aquest tema. L’obertura del SAI no té dotació econòmica per part de la Generalitat. 

Ara mateix està funcionant amb pressupost municipal. 

 

4. Informacions diverses 

Per motius d’organització el punt 6 s’avança al 4. 

La cap del Servei informa de l’estat del Reglament. S’ha elaborat i redactat en col·laboració amb 

l’entitat Antigona. 



 

Per temes de calendari i altres qüestions amb els grups polítics que formen el consistori,  no s’ha pogut 

aprovar dins aquest mandat. 

El Secretari ha recomanat que no es porti a l’últim Ple donat que només es podria fer una aprovació 

prèvia i no donaria temps a fer el que marca la llei de 30 dies d’exposició previs a l’aprovació 

definitiva. Davant la impossibilitat de tirar endavant el tema tal i coma s’ha treballat i no perdre el que 

s’ha fet,  s’ha decidit deixar-ho per al proper mandat.  

Respecte l’Observatori, altre tema que ha quedat pendent, la cap del Servei explica que en aquest cas ha 

estat un tema tècnic. Ens hem endarrerit i no s’ha pogut fer en aquest mandat tal i com estava previst. 

S’està treballant amb una consultoria externa i en col·laboració amb el Servei d’Estratègia i 

Governança.  

 

5. Campanyes: Dia Internacional contra la LGTBIfòbia i Dia Internacional pels drets del 
col·lectiu LGTBI 

La tècnica del Servei de Polítiques de Gènere i LGTBI explica que el dia 3 d’abril es va fer una reunió 

amb el Grup de treball del Consell per fer valoració de la campanya del 8M i per començar a organitzar 

les properes campanyes. 

En la reunió del Grup de treball es van presentar les propostes que s’estan treballant tant des del Servei 

com per part de les entitats.  

La campanya del 17 de maig serà bàsicament informativa i amb poques activitats. La del 28 de juny 

serà més festiva reivindicativa. 

Algunes de les entitats presents a la sessió manifestant que estan organitzant alguna activitat per 

aquestes campanyes.  

Desprès de Setmana Santa es convocarà a les entitats que vulguin participar  en alguna de les 

campanyes,  per treballar i acabar de definir el programa d’activitats. 

La representant de VoleMataró ofereix el local del grup per si es necessita per fer alguna activitat. 

La representant de CCOO explica que la seva entitat fa dos anys que col·laboren en aquestes 

campanyes i ho volen continuar fent.  

La representant de la Vocalia de Dones de Rocafonda explica que la seva entitat té previst realitzar 

alguna activitat els dies 4 i 11 de juny. 

La representant del Col·legi d’advocats de Mataró manifesta que ho traslladarà a la Junta per si volen 

participar en alguna de les campanyes. 

La representant de la Vocalia de Pla d’en Boet explica que també tenen intenció d’organitzar alguna 

activitat per aquestes campanyes.  

 

6. Memòria 2018 

Es presenta breument un resum de les accions més destacades realitzades al 2018,  tant pel que fa a 

l’atenció directa a les dones com de la resta de projectes inclosos al III Pla d’Igualtat de Gènere per a la 

ciutadania.  

A l’acta s’inclourà el resum presentat a la sessió del Consell. 

 

7. Precs i preguntes 



 

La regidora explica que aquesta serà la última sessió del Consell abans de les eleccions municipals. 

Aprofita per agrair a totes les entitats que han format part del Consell la seva feina al llarg d’aquest 

temps.  

Així mateix informa del cas d’una dona assassinada a Barcelona, però que segons la llei no entraria dins 

el còmput de les víctimes de violència masclista. Explica que té intenció de portar el cas al proper Ple 

per tal de fer un minut de silenci. 

 

 

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

 

 

 

 

Presidenta 

Marisa Merchán Cienfuegos 

 

 

 

Secretària del Consell 

Isabel Bermúdez Moreno 

Mataró, abril de 2019  

 


