Acta del Consell Consultiu de Dones d’Alcanar
Dia i hora: dimecres, 11 de novembre de 2020 a les 20h
Lloc: Telemàtica a través d’enllaç de Zoom.
Convocants: Maribel Ramon (regidora de Polítiques d’Igualtat), Meritxell Ulldemolins (regidora de
Participació Ciutadana) i Maria Fibla (tècnica de Polítiques d’Igualtat )
Assistents: Teresa Estrada, Felicia Cociu, Rosa Raga, Cin, Esther
Assumptes tractats


Accions al voltant del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones

Adaptar el tipus d’activitat que promovem a la situació epidemiològica actual.
Programació prevista:
Institut Sòl de Riu: Campanya “Diposita aquí el teu masclisme”, lectura del manifest a les tutories i els
donarem una polsera #noméssíéssí a cada alumne/a.
Punt “Connecta’t al feminisme” al mercat del dijous per apropar a les dones els serveis que hi ha destinats
a elles, i marxandatge. Ubicarem un panel on les dones podran posar una frase sobre el què entenen per
violència masclista.
Campanya “Connecta’t al feminisme” a les xarxes socials. Foto amb element lila i a tothom qui participe li
donarem una mascareta i/o polsera relacionat amb el 25N.
Lectura del manifest institucional no es farà de manera presencial, donada la situació, i optarem per fer-ho
de manera telemàtica als mitjans de comunicació local (xarxes socials, Alcanar ràdio).
Les mestresses de casa faran arribar el manifest a totes les sòcies a través del seu grup de Whatsapp.
Reunió realitzada amb Aixada Lila on es van fer diferents propostes, algunes d’elles no es podran
realitzar perquè les mesures per fer front a la COVID-19 no ens ho permeten, però tenim la previsió de
poder-les realitzar més avant.
Alcanar ràdio promoure música feta i cantada per dones, píndoles amb frases cèlebres de diferents
dones.


Pla local de dones d’Alcanar

Estem treballant el Protocol contra les violències sexuals en espais d’oci, totes les regidores del
consistori. Es va passar una enquesta a tota la ciutadania per fer una diagnosi del municipi.
La setmana passada ens vam reunir per presentar els resultats de l’enquesta del PVS i PLD.
A partir d’aquí farem proposta d’accions.



Pla d’igualtat de l’Ajuntament d’Alcanar

S’està treballant el Pla igualtat intern de l’ajuntament amb les propostes de millora per garantir la igualtat
efectiva entre dones i homes. S’ha demorat per poder acollir-se a la nova normativa per poder-lo adaptar.
Promoure treballar la igualtat durant tot l’any i de manera transversal.


Revisió de propostes de la reunió anterior

1. Obra de teatre per educar des de la primera infància en l’abordatge de la violència de gènere.
Fer diferents passis adaptats a les diferents franges d’edat. Implicar als centres educatius i que
esdevingui una proposta per al proper curs 2020/2021.
De moment no es podran realitzar per la situació epidemiològica actual, però es tindrà en compte
quan millori.
2. Tallers i cursos al Casal jove sobre feminisme, sexualitat, menstruació...
3. Visibilitzar el paper de la dona durant tot l’any.
A través dels mitjans de comunicació municipals s’executa aquesta activitat arrel d’una reunió
amb les companyes de comunicació després de la petició del Consell.
Començar programa setmanal “Contes de bona nit per a nenes rebels”
4. Fer una programació anual d’activitats destinades a dones: formació, acompanyament,
necessitats...
De moment no es podran realitzar per la situació epidemiològica actual i es valora que de
manera telemàtica no funciona.
Està previst fer properament una formació en educació digital tan aviat es puguin realitzar les
primeres sessions de manera presencial.
5. Formació/Tallers de suport/Acompanyament a les cuidadores informals.
De moment no es podran realitzar per la situació epidemiològica actual i es valora que de
manera telemàtica no funciona.
6. Promoure xerrades des de l’associació de mestresses de casa.
De moment no es podran realitzar per la situació epidemiològica actual i es valora que de
manera telemàtica no funciona.
7. Diversificar les accions de voluntariat que s’està duent a terme, donat que hi ha un grup de
voluntàries molt ampli que fa voluntariat a l’Onada.

Estem treballant amb el Punt de voluntariat municipal.
8. Detecció de persones grans que viuen soles per fer voluntariat d’acompanyament (es considera
interessant si es planteja de manera mixta per no estereotipar el paper de la dona com a
cuidadora).
9. Informació sobre el SIAD i horaris als mitjans de comunicació.
S’està treballant amb l’ampliació del servei a Alcanar.
10. Crear i habilitar un espai no mixt per a dones que podria nodrir-se de voluntariat per al seu
funcionament.
Tenir un Punt d’atenció a la dona municipal, increment jornada de tècnica.
11. Accions per educar en el feminisme i incentivar la participació dels homes.
Activitats obertes a tothom.



Torn obert de paraula

La regidora comenta que elles poden proposar trobar-nos i/o fer propostes pel grup de Whatsapp.
La regidora explica que pel tema de noves incorporacions als Consells consultius, segons la normativa,
els membres que creen lo Consell son per a tot el mandat, però que hem d’estar obertes a totes les
incorporacions, per tant, passant les dades al correu es pot incorporar.

