Acta de constitució del Consell Consultiu de Dones d’Alcanar.
Dia i hora: dimecres 14 de febrer a les 19h
Lloc: Sala de juntes de l’Ajuntament d’Alcanar
Convocants:

Ma

Carme

Navarro

Balada

(regidora

d’Acció

Social

i

Ciutadania) i Maria Fibla Miralles (tècnica del Pla local de dones d’Alcanar)
Assistents: Júlia Bel Bel, Liuba Buzuleac, Rajaà El Makhfaoui, Moufida
Boulfelfel, Josefa Caballé, Daniela-Ioana Chiritá i Núria Martínez-Aguado.
Assumptes tractats


Actes de commemoració del Dia internacional de les Dones

S’explica una proposta que ens van oferir a la regidoria per tal de validar-la
i també buscar activitats complementàries per commemorar el Dia
internacional de les Dones.
La proposta consta de, el dia 8 de març, fer la presentació de l’exposició
“Dones artistes oblidades per la història” d’Isabel Jover, una referent de la
cultura del nostre país. L’acció consistiria en fer la presentació de l’exposició
i posteriorment una performance sobre un llibre artista que s’anomena
“Pequeño ensamblaje reparador del olvido”. Com cada any, també es
complementaria l’acció amb la lectura del manifest institucional, a càrrec de
Mercè Barberà, artista local.
Des del Consell Consultiu es valida aquesta proposta.
Per una altra banda, també s’explica que l’artista i el seu company, que es
dedicava al món de teatre i cinema, ens ofereixen poder fer una
performance de cloenda sempre que ho complementem amb una altra
acció. Des del Consell s’acorda que diumenge dia 11 de març a les 12h, les
mateixes membres del consell faran una lectura de poesia en clau
femenina.
Per una altra banda, una membre del Consell exposa que hi ha previstes
dues aturades simbòliques de dos hores per al dia 8 de març per reivindicar
la importància de la dona en el món laboral. Donat que no tenim constància
d’aquest fet, quedem que cercarem informació sobre les aturades i que
exposarem el tema a la Xarxa tècnica comarcal de polítiques de dones,
prevista per al proper divendres dia 16 de febrer.



Acte “La maternitat d’Elna” a càrrec d’Assumpta Montellà

S’exposa que després de diferents intents de contacte amb Assumpta, hem
pogut acordar que el dia 5 de març durà a terme la conferència a l’institut
Sòl de Riu d’Alcanar dirigida a l’alumnat de 4t d’ESO i 1r i 2n de batxillerat.
També li vam demanar que ens fes saber si tenia alguna data disponible als
voltants de Sant Jordi per poder fer la conferència oberta al públic en
general.

