Acta del Consell de Dones d’Alcanar
Dia i hora: dilluns, 14 de febrer a les 19h
Lloc: Edifici de Serveis Agraris Joan Gil d’Alcanar.
Convocants: Maribel Ramon (regidora de Polítiques d’Igualtat) i Maria Fibla (tècnica de Polítiques
d’Igualtat )
Assistents: Rosa, Tere i Maria.
Assumptes tractats


Actes de commemoració del Dia internacional de les Dones.
Per tal de commemorar el Dia internacional de les Dones, el proper 8 de març, des de la
regidoria de Polítiques d’Igualtat s’està treballant en l’organització d’un seguit d’actes que es
detallen a continuació:
Divendres, 25 de febrer, a les 19h, es durà a terme la Marxa exploratòria de les Cases (lloc de
concentració: Casal de jubilats).
Dissabte, 26 de febrer, a les 11h, a la biblioteca de les Cases es durà a terme el taller de
coeducació “Revolucionem el gènere” a càrrec de la companyia Sinergia. Aquesta activitat anirà
destinada a xiquets i xiquetes d’entre 6 i 12 anys.
Dissabte, 26 de febrer, a les 18:30h, es durà a terme la Marxa exploratòria d’Alcanar (lloc de
concentració: Serveis Agraris Joan Gil).
Dimarts, 8 de març es farà la lectura del manifest institucional a Alcanar ràdio i es donarà el tret
de sortida a l’exposició “El paper de la dona al món rural d’Alcanar” pels comerços del municipi
que s’adhereixin a la campanya. Cada fotografia anirà acompanyada d’un codi QR que et
conduirà a un podcast on hi haurà explicacions sobre cada fotografia i/o contextualització
històrica.
Durant la setmana del 8 de març i fins al dia 18, es farà el passi del vídeo recopilatori de
diferents dones als centres educatius del municipi amb l’objectiu de trencar barreres de gènere
en la tria dels estudis superiors i crear referents positius i propers a les xiquetes i joves.
Des de l’escola Joan Baptista Serra també faran connexió en directe amb alguna d’aquestes
dones per tal de fer-los una petita entrevista.
Dissabte, 12 de març, a les 12h, al Verger de la Mestra Gual, es durà a terme l’acte institucional
del 8M amb un recital de poesia musicada.
A partir del 14 de març s’iniciarà la campanya de recollida de fotografies per elaborar l’exposició
“El paper de la dona al món mariner de les Cases”, que tenim previst inaugurar en el marc de la
festivitat del Carme.



Altres propostes de la regidoria de Polítiques d’Igualtat.
Des de la regidoria estem treballant en l’inici d’un procediment genèric per l’elaboració d’una
instrucció interna de l’Ajuntament per fer l’adaptació de tots els formularis, així com l’ús del
llenguatge inclusiu en totes les comunicacions internes i externes de l’organisme. Un cop
finalitzat, es treballarà per fer l’adaptació d’aquesta instrucció per oferir-la als centres educatius i
a les entitat i associacions del municipi.
Després de la demanda realitzada per un dels centres educatius del municipi, començarem a
treballar per fer una formació de llenguatge inclusiu destinada als docents de tots els centres
educatius i adaptada a les seves necessitats.
Donat que hi ha la possibilitat d’obertura de nous carrers al municipi, començarem a treballar el
nomenclàtor d’aquests per així promoure que els propers carrers i places d’Alcanar, les Cases i
Alcanar platja tinguin nom de dona. Es treballarà mitjançant un procés participatiu i posteriorment
realitzant tot l’expedient administratiu que se’n derive.
S’està treballant amb les professionals gestores de l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques d’Alcanar
la creació d’una escultura per homenatjar a la dona remendadora de les Cases.
En motiu de la proximitat de la celebració de Carnaval al municipi estem treballant en renovar la
cartellera als establiments i la ubicació del Punt lila i multicolor.



Torn obert de paraules
Una membre del Consell proposa poder programar una pel·lícula relacionada amb el gènere per
ampliar el públic objectiu de les activitats.
Una membre del Consell que també forma part de l’Aixada lila explica la programació que
l’organització ha preparat per al 8M. Per una banda, tenen previst organitzar un cinefòrum, però
donat la coincidència de data amb la marxa exploratòria, miraran de modificar la data. Valorant la
petició feta anteriorment, i degut que al març hi haurà el cinefòrum organitzat per l’Aixada Lila i
l’associació Armall, acordem poder fer un altre cinefòrum al mes de maig.
Per una altra banda, l’Aixada lila amb col·laboració de l’associació Armall i diferents dones
artistes, organitzaran un vermut musical el dia 5 de març de 12h a 14h a la Plaça Major
d’Alcanar. Durant aquest vermut hi haurà música en directe i rifa de productes d’artistes locals.
Finalment, la membre de l’Aixada lila explica que s’han ficat en contacte amb elles des de
l’escola Marjal de les Cases, donat que treballen la coeducació, per fer-los una entrevista per a la
revista de la ZER Mediterrània.

