Acta del Consell de Dones d’Alcanar
Dia i hora: dijous, 28 d’octubre a les 20h
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: Maria, Dana, Alba i Rosa.
Excusen: Esther, Meritxell, Marta, Ica, Mònica, Josefa i Tere.
Abans d’iniciar la reunió, la regidora recorda a Maria Reverter Queralt, membre del Consell de Dones, que
recentment ens ha deixat. Agraeix la seva tasca i la seva implicació. Totes les membres del Consell
presents a la reunió secunden les paraules i s’uneixen al record de la companya i el condol a la família.
Assumptes tractats


Campanya contra les agressions sexistes, racistes i LGBTIfòbiques a les festes del
municipi.

Tot i que actualment, donada la situació sanitària, l’organització dels esdeveniments
festius s’ha vist modificada, hem implementat les accions de la campanya contra les
agressions sexistes, racistes i LGBTIfòbiques a les festes del municipi, en aquest cas
concret, a les festes majors de les Cases d’Alcanar i a les festes d’octubre d’Alcanar.
S’ha dotat a les accions nocturnes del Punt lila i multicolor amb la carpa adquirida a tal
efecte, s’han repartit tovallons a tots els establiments de bars i restaurants amb el lema
#noméssíéssí i el número de telèfon d’atenció a les víctimes de violència masclista, així
com els cartells de la campanya d’Alcanar, Les Cases i Alcanar Platja lliures
d’agressions sexuals, i comportaments sexistes, racistes i LGBTIfòbics.
Paral·lelament s’està treballant en l’organització de la formació del Protocol de seguretat
contra les violències sexuals en entorns d’oci del Departament d’Interior que anirà
dirigida a personal de l’ajuntament, càrrecs electes i policia local.


Reconeixement del dol perinatal, gestacional i neonatal a Alcanar.

El passat 16 d’octubre, es va commemorar, per primera vegada, el Dia Internacional del
Dol Perinatal, Gestacional i Neonatal. L’acte va tenir lloc a la replaceta situada al camí
del cementiri, on es va retre un petit homenatge a les criatures que han mort abans del
seu naixement, en el moment de néixer o en les primeres setmanes de vida.
Aquesta iniciativa és la primera acció d’un projecte de suport i acompanyament al dol
perinatal que es desenvoluparà en els pròxims mesos i que serà coordinat per Judit
Labernia,, psicòloga i psicoterapeuta especialitzada, a través de la Regidoria d’Afers
Socials i Famílies i la regidoria de Polítiques d’Igualtat, amb el suport de tots els grups
polítics del consistori.

Aquest projecte de suport i acompanyament tindrà diferents fases que s’iniciaran la
primavera del 2022 i constarà d’un taller/formació dirigit a totes les persones que vulguin
participar-hi. Tot seguit es crearà un grup participatiu, amb famílies que hagin patit
aquest dol, per treballar el lloc i la forma de l’espai de reconeixement.
Una membre del Consell felicita a tothom per la iniciativa i destaca haver comptat amb la
implicació de Judit Labèrnia per desenvolupar-la. Tanmateix, tothom creu que tot el
procés és molt adequat i fiquen en valor tant l’acte que es va dur a terme com el procés
que s’endegarà en posterioritat.



Exposició fotogràfica “El paper de la dona en el món rural d’Alcanar”

S’està treballant per recollir fotografies antigues sobre el paper de la dona en el món
rural al nostre municipi per tal de fer una exposició fotogràfica. Aquesta exposició
s’inaugurarà en el marc de la presentació de les Jornades Citrícoles, i també es
comptarà amb la presentació de l’associació de dones rurals.
Amb aquestes accions es pretén posar en valor les tasques que ha desenvolupat la dona
al camp, que han estat històricament invisibilitzades.


Accions per commemorar el 25N.

Per tal de commemorar el dia 25 de novembre, Dia internacional per a l’eliminació de la
violència envers les dones, s’han preparat un seguit d’accions, que es detallen:
- Dijous, 18 de novembre al matí Punt lila i multicolor al mercat d’Alcanar per tal
de donar a conèixer el seu funcionament i utilitat.
- Del 22 al 27 de novembre a l’hora de pati Punt lila i multicolor a l’institut Sòl de
Riu d’Alcanar per tal de donar a conèixer el seu funcionament i utilitat entre el
jovent. Per aquesta acció comptarem amb la complicitat de l’alumnat de 4t
d’ESO del servei comunitari que donaran a conèixer l’acció prèviament entre les
diferents classes de l’institut.
- Dijous 25 de novembre acte institucional i inauguració de l’exposició fotogràfica
“Trenca el silenci a través de l’art” al Casal Cívic Trinitari Bel d’Alcanar. Per
aquest acció es comptarà amb el treball fotogràfic de l’Aula de fotografia
d’Alcanar. El mateix dia 25 de novembre es llegirà el manifest a través de la
megafonia de l’institut i també un extracte d’aquest a les xarxes socials de
l’ajuntament d’Alcanar.
- Divendres 26 de novembre es durà a terme l’espectacle FEMIN(ISMES) a càrrec
de la companyia Sinèrgia al Casal Cívic Trinitari Bel d’Alcanar.
- Dissabte 27 de novembre a les 11h es durà a terme el taller ®evolucionem el
gènere a càrrec de la companyia Sinèrgia a la biblioteca Trinitari Fabregat
d’Alcanar adreçat a xiquets i xiquetes d’entre 5 i 12 anys. El mateix dissabte, es
farà la lectura del manifest institucional al concert de Santa Cecília de la Banda
Municipal de Música d’Alcanar a càrrec de l’alumnat de 4t d’ESO del servei
comunitari de l’institut Sòl de Riu.
- Dilluns, 29 de novembre al matí Punt lila i multicolor al mercat de les Cases per
tal de donar a conèixer el seu funcionament i utilitat.
- Per al gener està revist realitzar el taller ®evolucionem el gènere a càrrec de la
companyia Sinèrgia a la biblioteca de les Cases i també les marxes
exploratòries a Alcanar i a les Cases.

Un cop explicat el programa, algunes membres del Consell fan referències positives
respecte a la programació i feliciten totes les accions plantejades, verbalitzant que
s’adeqüen molt a la realitat i està contemplat el treball des de diferents vessants.
Una membre demana informació sobre el servei comunitari i s’explica que és un
projecte curricular que es desenvolupa arreu de Catalunya, i del què el nostre institut
va fer-ne el pilotatge. Aquest projecte consisteix en què l’alumnat fa un aprenentatge
a l’aula sobre diferents aspectes i després ho desenvolupa fent un servei a diferents
entitats socials del municipi: l’Onada, la Fundació Mercè Pla i les biblioteques.
A més a més, cada trimestre treballen una temàtica a través d’un dia internacional.
Una de les membres explica que des de l’Aixada lila estan preparant accions per al
25 de novembre que probablement serà un cinefòrum, i estan pendents de tancar
dates i llocs.


Torn obert de paraules

Una membre del Consell explica que des de l’Associació de Mestresses de Casa es
commemorar, tots els anys, al festivitat de Santa Àgueda, patrona de les dones (5 de
febrer). Verbalitza que es podrien plantejar accions per tal de completar l’acte.

