Acta del Consell Consultiu de Dones d’Alcanar
Dia i hora: dilluns, 24 de febrer a les 21h
Lloc: Sala de juntes de l’Ajuntament d’Alcanar
Convocants: Maribel Ramon (regidora de Polítiques d’Igualtat), Meritxell Ulldemolins (regidora de
Participació Ciutadana) i Maria Fibla (tècnica de Polítiques d’Igualtat )
Assistents: Alba, Josefa, Mireia, Cristina, Rosa, Daniela, Maria, Elisa, Rosa Mari, Felicia i Rosa Mari.
Assumptes tractats


Reorganització del Consell Consultiu de Dones

S’ha optat per fer partícip a dones amb diferents perfils perquè siguin una representació de la ciutadania.
L’objectiu d’aquest Consell és treballar amb i per les dones, donar idees, fer accions concretes i tenir
diferents visions sobre la realitat actual de les dones al municipi.
La voluntat és convocar el Consell almenys un cop cada dos mesos, tot i que també sota demanda
explícita d’alguna de les components del mateix.


Actualitat de la regidoria de Polítiques d’Igualtat

Des de la regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’ajuntament d’Alcanar s’està treballant en l’enquesta que
ens servirà per fer la diagnosi per elaborar el Pla local de Dones i el Protocol de violències sexuals del
municipi.
També s’estan treballant els diferents actes en relació al 8M: xerrada sobre Neus Català a la cisterna del
Vall, concert “Dones i Música” al centre cívic, l’exposició de Vicky Roldan sobre Neus Català a la cisterna,
actes a les Cases pendents de concretar amb les associacions promotores...
S’explica també que, conjuntament amb les diferents entitats esportives, s’ha ideat el lema “Mira esport
femení i veuràs tot l’espectacle” i es realitzarà una jornada esportiva en clau femenina el 28 de març.
També es farà una pancarta amb aquest lema que es penjarà al poliesportiu de manera permanent.
Arrel d’una reunió amb les tècniques dels mitjans de comunicació de l’ajuntament, es va acordar fer
accions de visibilització de les dones durant tot l’any però intensificar-ho durant el mes de març.
En aquest sentit, el butlletí del mes de març serà en clau femenina.
Una de les components del Consell explica que forma part d’un col·lectiu feminista del municipi: L’Aixada
Lila, i que tenen diferents accions previstes per al 8 de març i que la voluntat és sumar accions per fer una
programació conjunta.
El proper dissabte 29 de febrer a les 12h al carrer Trafalgar de les Cases i a les 12:30h a la plaça Major
d’Alcanar tenen previst desenvolupar una acció que s’està duent a terme a tot el territori, promogut pel
col·lectiu F de Figa de Deltebre, que consisteix en pintar petjades simbolitzant el camí cap al 8 de març.

El 8 de març a les 12h a la plaça Major realitzaran un vermut amb música reivindicativa i performance.
Des del col·lectiu han valorat la necessitat de fer xerrades reivindicatives a l’institut i voldrien consultar-ho.
S’aprofita per explicar al Consell que des de l’institut es treballa exhaustivament en aquest àmbit.
Exemple n’és totes les accions que van promoure al voltant del 25 de novembre.
S’explica també que estava previst fer un recital de poesia en clau femenina però per temes d’agenda
d’actes culturals ens hem vist obligades a reprogramar-lo per a més endavant.


Torn obert de paraules per fer propostes

a) 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.
b) Tallers i cursos al Casal jove sobre feminisme, sexualitat, menstruació...
c) Visibilitzar el paper de la dona durant tot l’any.
d) Fer una programació anual d’activitats destinades a dones: formació, acompanyament,
necessitats...
e) Formació/Tallers de suport/Acompanyament a les cuidadores informals.
f)

Promoure xerrades des de l’associació de mestresses de casa.

g) 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.
h) 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).
i)

Informació sobre el SIAD i horaris als mitjans de comunicació.

j)

Crear i habilitar un espai no mixt per a dones que podria nodrir-se de voluntariat per al seu
funcionament.

k) Accions per educar en el feminisme i incentivar la participació dels homes.
l)

Fomentar que les lectures obligatòries de l’institut siguin en clau feminista i per trencar
estereotips de gènere.

m) Presentació de llibre “Reflexiones para callar al machismo de bar”.
n) Promoure la presència femenina als escenaris i als actes festius en general.
o) Fer partícips a les dones a les taules rodones...
p) Tallers destinats a adults tot i ser conscients que l’assistència pot ser baixa.

Amb tot, es reforça la idea de que l’enquesta que s’està elaborant en s donarà una radiografia de com
estem i com ens sentim i, a partir d’aquesta diagnosi, podrem elaborar accions concretes tenint en
compte les necessitats de les dones.
Acords
-

Esdevenir un mecanisme de suport per difondre l’enquesta i els actes que es
promouen.

-

Pensar en propostes d’accions i activitats per a la propera reunió.

Propera reunió: Dilluns 30 de març a les 21h a la Sala de juntes de l’ajuntament d’Alcanar.

