Acta del Consell Consultiu de Dones d’Alcanar
Dia i hora: dijous, 25 de febrer a les 20h
Lloc: Telemàtica a través de la plataforma Zoom.
Convocants: Maribel Ramon (regidora de Polítiques d’Igualtat), Meritxell Ulldemolins (regidora de
Participació Ciutadana) i Maria Fibla (tècnica de Polítiques d’Igualtat )
Assistents: Mónica, Marta, Rosa, Dana, Maria, Ica, i Teresa.
Assumptes tractats
Roda de presentacions de les membres del Consell de Dones per les noves incorporacions.


Març en femení

Per tal de commemorar el 8M – Dia internacional de les Dones, des de l’Ajuntament d’Alcanar en
col·laboració amb diferents entitats del municipi, han preparat la següent programació:
De l’1 al 15 de març a l’escola Joan Bta. Serra d’Alcanar i a l’escola Marjal de les Cases – Conta contes
musicat “Contes de bona nit per a nenes rebels”.
De l’1 al 31 de març a les xarxes socials de l’Ajuntament d’Alcanar i a Alcanar Ràdio – “ El paper de la
dona canareva, casenca i d’Alcanar Platja durant el confinament”.
7 de març a les 19h – Espectacle “Histèries uterines” al canal de youtube de l’Ajuntament d’Alcanar.
8 de març a les 12h – Lectura del manifest institucional en format telemàtic
19 de març a les 20h – Acte de presentació de l’equipació #equalgame del Futbol femení d’Alcanar
25 de març– Formació telemàtica a les entitats i associacions del municipi sobre l’ús del llenguatge no
sexista.
29 de març – Presentació de l’Espai Dona d’Alcanar.


Espai Dona

Des de la regidoria de Polítiques d’Igualtat, i tenint en compte els resultats de la diagnosi de gènere del
municipi, així com la voluntat d’apropar els serveis especialitzats a les dones del municipi, s’està treballant
en l’implementació de l’Espai Dona. Aquest servei pretén ser un punt d’informació, assessorament,
atenció, participació, prevenció i sensibilització amb l’objectiu de potenciar la presència de les dones en
tots els àmbits de la vida i treballar per la igualtat entre dones i homes.
Es pretén apropar tots els recursos municipals i del territori a les dones que tinguin alguna necessitat i/o
inquietud, al mateix moment que es copsen les demandes i se’n puguin derivar accions per treballar-les.
Aquest espai estarà ubicat a l’Hotel d’entitats d’Alcanar i serà dinamitzat per la tècnica de polítiques
d’igualtat de l’ajuntament.



Visibilització del dol perinatal, gestacional i neonatal

Arrel de la moció que es va presentar al passat ple, què va ser consensuada per tots els grups polítics,
s’ha endegat un treball conjunt per poder materialitzar un reconeixement públic a totes les famílies que
han patit una pèrdua d’aquestes característiques.
Actualment, estem en contacte amb professionals expertes perquè ens puguin guiar en tot el procés de
disseny d’aquest punt de visibilització, així com de l’ubicació.
Aquests contactes també han servit per informar a les associacions de la creació de l’Espai dona, en el
què hi haurà atenció a les famílies que han patit aquest dol i la conseqüent derivació si s’escau.


Torn obert de paraules per fer propostes

Una de les membres del Consell fa la consulta de quines accions ha desenvolupat l’Ajuntament d’Alcanar
sobre els fets ocorreguts la passada setmana a la residència de gent gran del municipi. La regidora
explica que s’han personat com a acusació popular en el cas. També explica que des del consistori s’està
treballant per realitzar accions contra la violència masclista durant tot l’any: formació de personal de
l’ajuntament i càrrecs electes, campanyes de sensibilització, punts lila quan es puguin realitzar festes...
Aquesta membre també proposa donar suport emocional a les professionals de l’Onada. Se li respon que
l’ajuntament ha donat suport a través del centre, donat que per protecció de dades i privacitat del centre
així com pel secret de sumari no poden adreçar-se a les famílies afectades pel desconeixement de qui
son, i també informen que les psicòlogues del SIE van estar donant suport emocional a famílies i
companyes.
L’Aixada Lila prepara actes per al 8M, una dels quals és pintar mural amb contingut feminista a una paret
del poble, i es va entrar una instància a l’ajuntament per demanar-ho. Aquest matí mateix, un cotxe de
policia amb tres agents s’han personat al domicili particular de la sol·licitant per denegar-li el permís, quan
a la instància s’havia demanat explícitament que la comunicació fos a través del correu electrònic de
l’entitat. La persona en qüestió i el col·lectiu en general, es van sentir atacades i violentades. Volen
transmetre la seva inquietud perquè les membres del Consell coneguin els fets, conèixer perquè se’ls ha
contestat d’aquesta manera la instància, donat que no és una pràctica habitual, i mostrar el seu rebuig
cap a aquestes accions i la poca sensibilitat del fet. La regidora es compromet a fer la consulta al cap de
la policia local i informar-les. Aprofiten també per instar a les altres membres del Consell d’utilitzar aquest
espai per denunciar conductes i accions contra les dones, i que el Consell es plantegi com poden
reconduir-les.
Una representant del col·lectiu Aixada lila explica que han estat treballant des del propi col·lectiu i amb
coordinació amb col·lectius feministes del territori les accions al voltant del 8M i la vaga feminista. Recalca

que totes les dones tenim dret a vaga i a fer concentracions seguint les mesures sanitàries de la
pandèmia. Algunes de les accions que desenvoluparan són:
-

Càpsules feministes a Alcanar ràdio (motivació a la vaga laboral de consum i cures, feminisme i
habitatge, transfeminisme, ruralitat, pandèmia, maternitat, sexualitat, avortament, dones
migrades, violació vs abús i desprotecció envers la llei, bretxa salarial...)

-

Mural feminista amb el suport d’artistes locals.

-

Taller feminista no-mixte d’una coach.

-

7 de març pel matí fer una passejada per recuperar l’espai rural. Hi haurà dos blocs: el primer nomixte i el segon mixte.

-

8 de març a la tarda concentració amb connexió amb altres concentracions.

-

A partir de l’1 de març: banderoles feministes als balcons i també incorporar penjar una motxilla
per reivindicar la càrrega que porten les dones.

-

8 de març a la nit cassolada reivindicativa als balcons.

-

Treballar dinàmiques i propostes a escoles i instituts.

