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2a SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES D’ARENYS DE 
MAR 

 
Dia: 19 de setembre de 2013 
Hora: 19.30h 
Lloc: sala gran del CC.Calisay 
 
ASSISTENTS: 

- Sònia Gonzàlez i Seix, Grup Municipal ICV 
- Marta del Castillo i Rabascall, Grup Municipal ERC 
- Carme Bilbeny i Mollera, Grup Municipal PSC 
- Viol Quer i Miró, com a suplent, Grup Municipal CUP 
- Mercè Rigual i Graupera, en substitució de Marta Estruch, Associació de Dones 

per la Igualtat 
- Katy Gimeno Sánchez, Associació de Fatiga Crònica d’Arenys de Mar 
- Isabel Artero Pérez, AMPA Escola Sinera 
- Gemma Roig i Codina, Ràdio Arenys 
- Maria José Leiva Blázquez, veïna d’Arenys de Mar 
- Sílvia Soler Fernández, representant de CC.OO d’Arenys de Mar 
- Blanca Irene González Cobos, veïna d’Arenys de Mar 
- Maribel Illescas i Sànchez, presidenta delegada del Consell. 
- Laura Espinasa i Martori, secretària del Consell. 
- Convidada especial, Amanda Alexanian, Agent assessora al Pla Municipal 

d’Igualtat 
 
Excusades: 
- Montse Calopa i Rodríguez, veïna d’Arenys de Mar 

 
PRESENTACIÓ:  
 
1. Lectura de l’Ordre del Dia per part de la Presidenta del Consell. 
2. Lectura de l’acta de la sessió anterior i recollida d’esmenes de l’acta: 

- Rectificar Homes en Diàleg de Badalona per: “de Barcelona”. 
S’aclareix que existeix l’Associació d’Homes per a la Igualtat de Badalona i s’ha 
confós per aquesta altra entitat amb la que col·laborarem. 

- Aprovar la integració de la Sílvia Soler Fernández al Consell. 
- I posar la representació de Mercè Rigual que ve en substitució 

de Marta Estruch. 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE L’ORDRE DEL DIA: 
 

- Informació del procés del Pla d’Actuació Municipal d’Igualtat 2013-
2017: 

Es passa a realitzar la presentació de la síntesi de l’esborrany del PAMIG per part 
d’Amanda Alexanian, la qual destaca el següent: 



 

2 

 

Que el PAMIG es divideix en dues parts: L’anàlisi de les dades més actuals a nivell 
municipal (complementades amb dades autonòmic i estatal) i la presentació de les set 
línies estratègiques  que emmarquen els objectius generals i les accions concretes.  
El procés d’elaboració a través del diagnòstic documental, la recollida de la informació 
de manera participada i la identificació i priorització de les accions. 
Demogràficament ens trobem amb una estabilització del creixement poblacional. 
Els homes s’han apropat a la taxa d'atur de les dones, però perquè la situació 
econòmica de la crisi ha provocat que s’acostés la distància, per bé que les dones 
segueixen tenint més taxa d’atur. 
L’edat mitjana de la maternitat a Catalunya es situa en 31,3 anys. La tendència dels 
últims anys és d'un augment progressiu de l’edat mitjana de la maternitat, des de 30,08 
anys el 2007 fins a arribar als 31,3 anys el 2011. 
 

- Anàlisi de les persones estrangeres: 
De les deu nacionalitats destacades presents al nostre municipi, el Marroc és el país 
d’origen estranger més nombrós respecte la resta, seguit d’Itàlia. Per altra banda, es 
denota més alta taxa d’atur de les persones estrangeres respecte la població autòctona. 
Així com un atur registrat més elevat en els homes estrangers respecte les dones 
estrangeres. Es matisa que en aquest aspecte la dona treballa a la llar o en l’economia 
submergida. 
La contractació en general ha baixat, per bé que la contractació femenina ha augmentat 
amb contractes interins o per obra i servei, per exemple pel turisme o per cotes de 
feina de temporada. 
Es va comentar l’anàlisi de la realitat pels següents àmbits:  

• Educació i formació 
• Treball remunerat  
• Treball domèstic i de cura 
• Violència masclista  
• Participació sòcio-cultural i esportiva de les dones  
• Salut integral 
• La configuració de l'espai urbà 

I es van comentar les línies estratègiques i els objectius del PAMIG:  
1. Prevenir i abordar la violència de gènere 
2. Fomentar la coeducació i la producció cultural de les dones 
3. Promoure la igualtat de gènere al mercat laboral i al treball domèstic i de cura 
4. Impulsar la participació sociopolítica de les dones 
5. Promoure la salut de les dones i de l’esport femení 
6. Impulsar una perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat i del territori 
7. Impulsar la igualtat de gènere de forma transversal al Municipi d’Arenys de Mar 

 
 

- Propostes d’accions al PAMIG: 
 

A partir d’aquesta exposició, es convida al plenari del Consell a elaborar propostes o 
bé realitzar les seves observacions al voltant dels eixos del PAMIG dividits per grups. 
 
El plenari proposa que s’expliqui una mica cada eix abans de fer la dinàmica. 
Es passa a exposar cada línia estratègica i explica que és un document molt visual amb 
accions que diverses ja s’estan treballant, a mode de document de treball. 
Es pregunta si les accions que s’estan treballant ja ho posa en el document, i es 
contesta que sí. 
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Un cop acabada l’explicació dels eixos, el plenari proposa que seria interessant tenir el 
document amb les propostes d'accions per poder-lo mirar i treballar amb més calma. 
 
PROPOSTES I SUGGERIMENTS DEL PLENARI DEL CONSELL: 
 

- Que es pregunti al Consell Comarcal del Maresme per la valoració de com han 
anat les activitats per exemple de la setmana del 25 de novembre i penjar-ho al 
web. 

- El “Telèfon Rosa” penjar al web i mantenir el seguiment d’accessos 
d’assessorament. 

- Penjar-ho a l’àmbit LGTB del web www.arenysdemar.cat. 
- Anar posant petites preguntes o comentaris al web d’igualtat com ara:  

o Creus que sortir de “l’Armari” al poble té més dificultats? Per què no vols sortir 
de “l’Armari”? 

o Creus que una plataforma LGTB és necessària a Arenys? 
- Les enquestes hi havia punts tancats que limitaven la resposta. 
- Hi hauria la possibilitat de proposar a un grup en concret?  

o Des de la Regidoria podem proposar però que hi hagi un/a assessor/a en 
algun camp per arribar a una acció concreta, val la pena per completar el 
PAMIG. 

- Es proposa que des de l’Institut Català de les Dones hi ha a disposició el Rebost 
de Bones Pràctiques per de cara al proper Consell perquè es puguin trobar les 
iniciatives de diferents municipis. Que es pugui posar aquesta informació i es 
pugui aprofitar. 

- A l’ICD ja hi ha una agenda a omplir on qualsevol persona pot veure el que s’ha 
fet. Potser seria un fórmula per poder treballar-ho. A l’octubre hi ha una trobada 
amb la federació d’associacions. 

- Cal prevenir i abordar la violència de gènere, que està inclosa als altres sis punts, 
perquè no es creï abans que no sigui creada. 

- És important estar coordinats amb tot allò que ja funciona a Arenys. Per 
exemple hi ha una 2a sessió del procés constituent, que seria interessant anar-hi 
per veure què s’està gestant i coordinar-nos. El procés constituent no té 
representants, és assembleari i potser algú podria anar-hi, i potser fins i tot es 
podria convidar a algú a venir al Consell. 

- Informar-nos del que ja funciona i crear alguna cosa nova i fer servir la nostra 
actitud creativa. 

 
ACLARIMENTS I RESPOSTES A LES PROPOSTES: 
 

- S’aclareix que al PAMIG no es concreta tant, ja que aquest nivell de concreció 
seria més aviat per una segona part un cop encetada la implementació del 
PAMIG. Ara l’important és apuntar la línia cap a on s’ha de poder desenvolupar. 

- La proposta del procés constituent es valora que ja està en la línia de tot el 
bolcat i el procés constituent es podria incloure dins el punt 4 amb l’impuls de 
la participació sòcio política de les dones.  

- Potser es podria fer al revés: Com a Consell de Dones s’aprofitaria l’avinentesa 
que la Ma José va a aquesta sessió per treure el tema de la Igualtat i si hi ha 
alguna cosa concreta que pugui explicar-la al Consell. 
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Es passa al segon punt de l’ordre del dia informant de la 1a fase del l’Arenys  
Participa: Pressupost participatiu 2014. 
 
ACORDS:  

- Fer enviament de la presentació de la síntesi de l’esborrany del Pla Municipal 
d’Igualtat. 

- Fer enviament dels eixos amb els objectius i les accions proposades perquè les 
membres del plenari del Consell hi puguin incloure més accions, afegir 
suggeriments o propostes. 

- Tornar a enviar l’enllaç de l’espai del Consell del Consensus. 
- Ens tornem al desembre després dels actes del 25 de novembre. 
- Retorn de les propostes realitzades pel plenari del Consell a la següent sessió. 

 
 
 

 


