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1a SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES D’ARENYS DE 

MAR 

 

Dia: 14 de març de 2014 

Hora: 19.30h 

Lloc:  Despatx Igualtat del CC.Calisay 

 

ASSISTENTS: 

- Cristina Saragossa, Grup Municipal CUP 

- Mercè Rigual i Graupera,  Associació de Dones per la Igualtat 

- Katy Gimeno Sánchez,  Associació de Fatiga Crònica d’Arenys de Mar 

- Sílvia Soler Fernández, CC.OO d’Arenys de Mar 

- Khadija Agrib,  Associació Catalano Magrebí 

- Maribel Illescas i Sànchez, presidenta delegada del Consell. 

- Laura Espinasa i Martori, secretària del Consell. 

 

Excusades: 

- Montse Calopa i Rodríguez, veïna d’Arenys de Mar 
- Carme Bilbeny i Mollera, Grup Municipal PSC 

- Isabel Artero Pérez, AMPA Escola Sinera 

- Gemma Roig i Codina, Ràdio Arenys 

 

 

PRESENTACIÓ: 

 

Lectura de l’Ordre del Dia per part de la Presidenta del Consell. 

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ORDRE DEL DIA: 

 

1. - Lectura de l’acta de la sessió anterior i recollida d’esmenes de l’acta: 

 

Rectificar el nom la representant de CC.OO, en comptes de Sílvia Fernández, és Sílvia 

Soler Fernández. I  Aprovació de l’acta anterior amb l’esmena recollida. 

 

2.- Resum Igualtat 2013 

 

Es fa menció de les principals activitats realitzades de la Regidoria: 

 

Es comenta que el Projecte “Ningú com Tu”, entorn al 25 de Novembre s’han presentat 

a l’Ajuntament de Mataró. 

El Col·legi de Periodistes ha realitzat una Taula Rodona on han convidat per parlar-ne 

també al director de Ràdio Arenys, el director de l’Institut. 

L’Institut ha quedat molt satisfet sobre el projecte. Tant per l’activitat de la cançó, com 

també per la realització dels tallers  “Prevenim la Violència de Gènere a les aules”, 

realitzat per Amanda Miró. 

Es comenta que s’ha d’aprofitar l’èxit dels actes al voltant del 25 de Novembre per 

continuar en aquesta línia. I per això, no s’hauria de deixar de banda. 
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Es comenta un apunt sobre les noies que acudeixen al CAP, que s’ha detectat per la 

Leo, que tenen la problemàtica de l’autoestima. 

En aquest sentit, es parlarà a la Comissió del Protocol de Violència de Gènere, tot i que 

ja ha sortit en altres ocasions el tema. 

 

S’ha valorat molt positivament les activitats realitzades per l’Associació de Dones per 

la Igualtat: La Tertúlia Literària, la Pel·lícula, i el Sopar on van participar 64 persones. Hi 

ha hagut molt bona convocatòria. 

 

De l’apartat del PAMIG es recull la proposta d’incloure per a la presentació del 2014 

les propostes del Consell. 

Es refereix que hi hagut tant sols una proposta, la qual s’imprimeix i es comenta. 

Comenta la regidora que el PAMIG encara no està portat a Ple i que s’aprovarà al Ple 

del mes vinent. 

 

 

3.- Aportacions línies d’actuació al Projecte 2014 

 
Es proposa des de la Regidoria d’Igualtat: 

 

- Que es realitzi un fòrum del Consell de les Dones, 

perquè es puguin anar rebent propostes i anar enviant informació amb clau de 

proposta a les seves membres. Per això, es proposa fer servir la pàgina de Participació: 

www.consensus/arenysdemar en el qual cada usuària s’ha de registrar. 

Per això, la tècnica es posarà en contacte amb les membres per donar-les d’alta. 

- Que des del Consell es pugui manifestar per exemple la 1a línia estratègica 

prioritzada. 

 

Propostes Plenari del Consell: 

 

- Què fer en l’àmbit de la violència de gènere?  

Des de la regidoria es proposa que es faci per visibilitzar aquesta línia que s’ha 

prioritzat. 

 

- Es recull la proposta que les Dones de Criança puguin entrar també al Consell 

Municipal de les Dones. 

 

S’esmenta una problemàtica detectada a peu de carrer que són les dones que estan 

soles sense recursos. 

En aquest sentit es comenta que Serveis Socials ha donat tiquets amb valor de 50 € per 

anar a comprar, que s’han trobat que quan van a buscar a l’establiment, que els hi diuen 

que ja estan caducats. 

I es pregunta què fer amb aquesta problemàtica? En algun lloc s’ha de fer constar que 

passa això i fer més visible el circuït.  

Com arriben a la informació les persones que no tenen web? 

Es comenta sobre aquestes qüestions que ja hi ha com un acord oficial el circuït per 

actuar. I en realitat hi ha moltes persones clau que saben i són també cercades per les 

persones que ho necessiten. 

http://www.consensus/arenysdemar
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Serveis Socials té una borsa de voluntariat que ja ho saben i van a ajudar. 

També s’informa que hi ha el Servei de Mediació Ciutadana que respon a 

problemàtiques comunitàries entre veïnat, familiar... 

En aquest sentit es demana que s’enviï el model de sol·licitud de mediació al Consell i a 

l’Associació de Dones. 

 

Altres activitats proposades, el dia 12 de maig dia mundial de la fibromialgia, coordinar 

les activitats per no solapar-nos i fer suport a aquest dia com a part del mes de la salut 

de les dones. 

- Es proposa si es pot fer alguna cosa per la situació de la davallada dels serveis de 

l’Hospital de Mataró. 

Altres comentaris:  

El Govern central acaba d’abaixar l’IRPF a les dones que tenen fills petits.  

 

ACORDS:  

 

- Propera sessió del Consell al mes de maig. 

- Enviar el full de sol·licitud de mediació al Consell. 

- Proposar a les Dones de Criança que siguin representades pel Consell. 

- Coordinar-se en les activitats del mes de maig, salut de les dones en general i 

fer alguna cosa per integrar també el tema de la fibromiàlgia. 

- Realitzar el Fòrum del Consell Municipal de les Dones a través de la pàgina de 
participació: www.consensus.cat/arenysdemar .  

 

 

http://www.consensus.cat/arenysdemar

