
 

 

CONSELL MUNICIPAL D’IGUALTAT DONA-HOME MUNIC 

Número sessió:  20 

Caràcter: ordinari 

Data: 29 de gener de 2020 

Hora: 19.00 

Lloc: Centre Cívic Pla d’en Boet 

 

Hi assisteixen:  

Regidora d’Igualtat, Feminismes i LGTBI    Presidenta    

Vocalia de dones AV Pla d’en Boet 

UGT  

Vocalia de dones de Rocafonda 

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 del PSC 

Federació d’Associacions i Gremis empresarials  

AE Boet Mataró 

Moviment Educatiu del Maresme 

Tècnica Polítiques de Gènere  

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Vocal 

             Secretària del Consell 

  

  

 

S’excusen: 

Grup Municipal En Comú Podem Mataró   Vocal 

       

   

També assisteixen 

Cap del Servei d’Igualtat i Diversitat 
Ciutadana 

 

                              

 

                     

 

  

  



 

 

  

 

 

 

Ordre del dia: 

1. Benvinguda a les noves representants i entitats que s’incorporen al Consell 

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

3. Valoració campanya Dia Internacional contra les violències masclistes 

4. Proposta programa d’activitats 8M, Dia Internacional de les Dones  

5. Presentació projecte Escola de Feminismes i LGTBI 

6. Dones a la Galeria d’Il· lustres  

7. Proposta de canvi de nom de l’actual Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home que passaria a 
dir-se: Consell Municipal d’Igualtat, Feminismes i LGTBI. 

8. Elecció de representants del Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home al Consell de Ciutat 

9. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la reunió 

1. Benvinguda a les noves representants i entitats que s’incorporen al Consell 

La regidora dona la benvinguda a les persones que assisteixen a la sessió, especialment a les que 
s’incorporen al Consell. 

Es fa lectura dels decrets de nomenament de les persones i entitats que  han modificat la representant  i 
les noves incorporacions al Consell.  

2. Aprovació, si s’escau, l’acta de la sessió anterior 

S’aprova l’acta sense cap esmena. 

3. Valoració campanya Dia Internacional contra les violències masclistes 2019 

Es presenta un resum de la valoració de la campanya del 25N del 2019 realitzada pel Grup de treball 
reunit el 19 de desembre.  

S’adjuntarà a l’acte de la sessió el resum de la valoració realitzada al Grup de treball. 

La regidora felicita Teixit de Dones i la resta d’entitats per la seva implicació en la campanya. 

Es destaca l’acte central que van realitzar les entitats malgrat no va tenir l’afluència de públic esperada. 
El fet de fer-se un diumenge al matí, que d’entrada semblava la millor opció,  no va acabar de resultar 
adient. 

Valoració molt positiva del monòleg de la Pamela Palenciano, que va omplir dues vegades el Foment 
mataroní.  

La representant de la Vocalia de Dones de Rocafonda fa una valoració molt positiva d’haver convidat 
els instituts en aquest monòleg,  per reforçar la formació que es realitza al llarg del curs en temes de 
prevenció de violències masclistes i relacions abusives. També vol felicitar els Espais Joves de la ciutat 
per la seva implicació. 

La representant del Grup de Suport a les Dones de Matagalpa reflexiona sobre l’esforç que va 
representar per a les entitats la realització de l’acte central i que aquesta feina no fos recollida per cap 



 

mitjà de comunicació de la ciutat. Creu que cal fer-se visible als mitjans i incidir en la necessitat que 
com a mínim els mitjans locals facin una aposta per recollir el que s’està fent a la ciutat.  

La representant de Mataró LGTBI fa menció de l’absència de representació política en aquest central. 
Només van assistir dos persones del govern municipal.   

La regidora explica que a partir d’ara es té intenció de fer una crida a la ciutadania que vulgui participar 
en el Grup de treball de les campanyes per obrir un ventall més ampli de mirades i punts de vista i 
implicar més gent en la realització d’activitats. 

 

4. Proposta programa d’activitats 8M, Dia Internacional de les Dones  

La cap del Servei presenta a les entitats la proposta gràfica per a la imatge de la campanya i demana 
l’opinió de les entitats. 

Es recullen les aportacions per demanar a la dissenyadora que incorpori alguns elements que troben a 
faltar, com ara el símbol de les dones o més claredat en la grafia. 

Es fa un repàs de les diferents propostes que formen part de l’esborrany del programa que s’ha treballat 
amb les entitats. 

La representant de la Vocalia de Dones de Rocafonda destaca que aquest any la seva entitat 
commemora el 20è aniversari i convida a totes les entitats a participar en l’acte que tenen previst fer el 
15 de març. 

La regidora explica, que com ja es ve realitzant en els últims anys, es té intenció de realitzar un acte 
institucional al Saló de Sessions per posar en valor aquest dia i el que representa. 

Així mateix presenta la proposta de tornar a fer aquest any la segona edició del SORORI-ART,  l’acció 
que ja es va fer l’any passat. Es farà el dia 7 de març al llarg de tot el dia a la plaça de l’Ajuntament i 
estarà format per dues part, una al matí on es faran debats sobre la cultura com a element de 
transformació social i a la tarda hi haurà activitats diverses( tallers, photocoll, etc) i concert. 

També explica que es farà projecció al Foment mataroní del documental Les Resilients, un projecte de 
Clack Produccions molt relacionat amb el tema que aquest any s’està treballant dins al campanya. 

La representant de la FAGEM explica què fa la seva entitat sobre aquests temes. Estant treballant en 
oferir formació a les empreses sobre els Protocols contra les agressions sexuals, que les empreses han 
de tenir obligatòriament , segons el volum de persones contractades que tinguin.  

5. Presentació projecte Escola de Feminismes i LGTBI 

La cap del Servei d’Igualtat i Diversitat ciutadana  i la regidora  presenten i expliquen aquest punt. 
És un projecte que s’iniciarà al febrer del 2020 i s’estendrà fins el gener/febrer del 2021 amb un congrés 
on es presentin els resultats i la feina realitzada. 
 
Aquesta proposta dona resposta al Pla de Mandat, al III Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutadania i a 
l’ODS 5, que fa referència a aconseguir la igualtat entre gèneres i empoderar a totes les dones i nenes.  
 
Amb l’objectiu de situar a Mataró com a ciutat clarament feminista que treballa per la diversitat sexual i 
de gènere i posar en relleu la trajectòria de la ciutat i les aportacions del teixit associatiu en el 
desenvolupament d’aquestes polítiques així com  obrir nous debats a la ciutadania que s’estan donant a 
nivell social, la ciutat de Mataró proposa portar a terme una Escola de Feminismes i LGTBI. Aquesta 
aglutinarà una proposta d’activitats diverses  que es portaran a terme al llarg de l’any 2020 mitjançant 
les quals cada mes s’introduirà una temàtica diferent. 

Des de l’any 2014, amb l’aprovació de la llei autonòmica 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, 
l’Ajuntament de Mataró fa una important i pionera aposta per aglutinar ambdues polítiques (d’igualtat 



 

dona-home i de diversitat sexual i de gènere o LGTBI) i treballar  en la lògica de disposar d’un marc 
teòric compartit, definir un únic document estratègic que articuli totes les actuacions, i formar un equip 
de professionals polivalent que treballi des d’aquest marc teòric tant en l’atenció a persones com en el 
desenvolupament d’actuacions i projectes. 
Aquesta nova conceptualització i articulació de les polítiques de feminismes i LGTBI està suposant un 
importantíssim avenç en la transversalització de la perspectiva de gènere a la resta de polítiques 
municipals, en la definició d’actuacions i projectes realment transformadors i en la construcció d’una 
ciutat més habitable, respectuosa, compromesa i segura que acull i dona resposta a tota la seva 
ciutadania.     
Aquestes polítiques s’han  desenvolupat sempre de la mà del teixit associatiu del territori (Vocalies de 
Dones, Dones Reporteres, Teixit de Dones, seccions de les organitzacions sindicals, MEM, etc.) i  han 
permès avançar en la visibilització de les aportacions de les dones en àmbits ens els que hi està 
infrarepresentades,  en la millora del circuit i recursos per a l’abordatge de les violències masclistes, i 
en la sensibilització i millora del compromís en infants, joves i en la ciutadania en general en relació a 
la temàtica 

La proposta és que es treballi per àmbits temàtics de manera mensual. Es presenta la proposta inicial 
sobre la que s’està treballant. 

� Febrer: masculinitats 

Aquest mes ja hi ha activitats previstes. El dia 20 de febrer es farà una conferència d’en Gerard Coll-
Planas + presentació dispositiu “Noves masculinitats”  a la xarxa d’Espais Joves. 
La representant de Dones Reporteres explica que elles tenien previst realitzar un acte el mateix dia 20 i 
demanen que es miri si es pot reajustar la data de la conferencia d’en Gerard Coll. 
El dia 29 de febrer es representarà al Monumental l’obra” Jauria” i hi haurà un debat posterior on participaran 
el Grup d’Homes Igualitaris.  

� Març: Aportacions de les dones a la cultura (campanya 8M) 

� Abril: Aliances transfeministes 

� Maig: Combatre la LGTBIfòbia 

� Juny: Cultura i història lèsbica 

� Octubre: envelliment i memòria.  Sexualitats i gent gran des d’una perspectiva feminista 
� Novembre: Violències masclistes a persones amb diversitat funcional (Campanya 25N) 

� Gener/febrer 2021. Congrés 

La representant d’AE Boet troba a faltar en aquesta proposta el tema de l’esport i les dones. 

La regidora proposa que es creï una Comissió de treball de les persones que formen part de Consell per 
assessorar i fer seguiment d’aquest projecte. Qui vulgui formar part caldrà que ho comuniqui al Servei. 

La representant de Mataró LGTBI manifesta la seva voluntat de participar. La resta d’entitats ho 
consideraran. 

 

6. Dones a la Galeria d’Il·lustres  

La regidora explica el procés que es va seguir per part del Consell per proposar que una dona formes 
part de la Galeria de mataronins i mataronines il·lustres.  

Desprès de presentar la proposta que es va treballar amb les entitats del Consell i assessorades per una 
historiadora, es va votar al Consell la persona que es volia presentar per a formar part d’aquesta Galeria. 
L’entitat que en nom de la resta va presentar la proposta de manera oficial encara no ha rebut cap 
resposta a la seva petició. S’ha tingut coneixement per l’explicació que la regidora ha fet a la sessió del 
Consell,  on ha comunicat que la dona proposada no pot formar part d’aquesta Galeria en no ser 
nascuda a Mataró.  



 

La regidora comunica que des de l’Ajuntament li han proposat que aquesta dona podria ser reconeguda 
com a filla adoptiva de la ciutat, però no com a mataronina il· lustre.  

Les entitats manifestant la seva disconformitat per la manca d’informació que sobre aquest tema han 
tingut. Reclamaran una resposta oficial al servei que correspongui. 

 

7. Proposta de canvi de nom de l’actual Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home que passaria a 

dir-se: Consell Municipal d’Igualtat, Feminismes i LGTBI. 

La regidora proposa que el Consell s’adeqüi a les noves polítiques que es porten des de la regidoria i  
adapti el nom per incloure també aquests nous projectes.  

Així es defensa que el Consell passi a dir-se Consell municipal d’Igualtat, Feminismes i LGTBI.  

Les entitats presenta a la sessió ordinària del Consell manifesten el seu acord en aquesta modificació del 
nom del Consell. Aquest acord es traslladarà i es donarà tràmit per fer la corresponent modificació. 

 

8. Elecció de representants del Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home al Consell de Ciutat 

S’informa que les persones que formaven part del Consell de Ciutat en nom del Consell sectorial 
d’Igualtat eren la representant de la Vocalia de Dones de Pla d’en Boet i la representant de la Vocalia  
de Dones de Rocafonda.  

Les entitats manifestant la seva voluntat que aquestes mateixes representants  continuïn al Consell de 
ciutat, si elles no volen renunciar. 

S’acorda que continuïn les mateixes representants. Aquest acord es traslladarà al Servei de Participació. 

   

9. Precs i preguntes 

La regidora explica que a partir d’ara les entitats que ho desitgin podran fer aportacions a l’ordre del dia 
del Consell i presentar els punts que considerin, seguint el que el Reglament de participació ja preveu. 

Així mateix es comunicarà la  previsió del calendari de reunions ordinàries del Consell. 

ACORDS:  

1. Adjuntar a l’acta la valoració de la campanya del Dia Internacional contra les violències 
masclistes  2019 

2. Traslladar al servei corresponent i iniciar tràmit per realitzar el canvi de nom del Consell. 

3. Traslladar al servei de Participació el nomenament de les persones del Consell d’Igualtat que 
formaran part del Consell de Ciutat.   

4. Presentar el calendari de sessions ordinàries previstes del Consell per a l’any 2020. 

 

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

 

Presidenta 

Marisa Merchán Cienfuegos 

 

Mataró, gener de 2020 

 

Secretària del Consell 

Isabel Bermúdez Moreno 

 


