
 

 

 

ACTA: 

4a Sessió Consell Municipal de les Dones 

DIA: Dimecres 03 de novembre de 2021 

Hora: 18h. 

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 

 

ORDRE DEL DIA:  

 

1.- Benvinguda i aprovació acta de la sessió anterior. 

2.- Concreció dels actes entorn al dia 25 Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers 

les dones. 

3.- Precs, preguntes i propostes. 

4.- Acords.  

 

Assistents:  

 

Excusades: Clàudia Fernàndez, Arenys Feminista i Rocío Echevarría del Colectivo Micaela 

1.- BENVINGUDA I APROVACIÓ DE L’ACTA 

Es realitza una ronda de presentacions de les membres del plenari i s’excusen les no assistències.  

I es comenta l’objectiu de la sessió del dia amb el motiu del dia 25 de novembre dia per a 

l’eliminació de la violència masclista. 

Arran de la víctima de 16 anys d’Igualada que es pugui fer visible no només les dones assassinades 

sinó altres indicadors. 

Es comenta que hi ha 16 persones víctimes dones amb infants a Catalunya i que sempre es dóna 

el detall d’aquestes víctimes dones i no dels agressors.  

Es comenta que l’activitat proposada del 25N per l’entitat Ludoneta no s’ha pogut organitzar.  

Es realitza una pluja d’idees de propostes per a l’acte del dia 25 N: 

Laia Martin Romano  Regidora de Drets Civils. Vicepresidenta del Consell.  

Laura Espinasa Martori Tècnica d’Igualtat. Secretària del Consell. 

Sònia Prat Colomer AFA Els Tres Turons. 

Dolça Rigola Garrofé AMPA La Presentació. 

Yolanda Vidal Ruiz AVAM. 

Sílvia Soler Veïna a títol individual 
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- Es podrien fer siluetes al terra o posar sabates al terra com a símbol de les dones 

assassinades. 

- Es podria fer un cartell o pancarta en forma de piràmide.  

- Es proposa que els actes centrals del 25N es realitzin a l’Ajuntament.  

- Es planteja que la resta d’activitats es programin fora del dia 25N. 

- Es planteja l’objectiu del taller de defensa personal per dones i es proposa realitzar-ho al 

tram cobert de la riera.  Es proposa fer el dia 27 de novembre una exhibició de defensa 

personal per dones que permeti donar a conèixer les tècniques i eines que ofereix el taller. 

Es comenta que la persona encarregada del taller sigui preferentment dona i es proposen 

contactes que poden realitzar el taller com les dones del Taekwondo o que a la l’escola de ball 

Z22 Arts Escèniques realitzen cursos de defensa personal per dones. 

- Activitats dels diferents centres escolars tant de primària com de secundària organitzades 

per els nens i nenes dedicades al 25N. Es planteja incloure en els actes del 25N aquestes 

activitats previstes i sol·licitar la informació a l’àrea d’Educació. Es remarca que no es fan 

moltes accions des de els centres per a la difusió del 25N.  

- Manifest 25N: S’indica que, a data de la sessió, encara està pujat al web el manifest del l’any 

anterior.  

- Es proposa que durant 10 dies de la segona quinzena de novembre es porti a terme l’activitat 

de “Lectures feministes” a la Biblioteca.  

- Pancarta a espai públic amb missatge de canviar la visió dels homes. Així, per intentar arribar 

al màxim de públic i dirigir l’atenció cap als homes, es proposa fer alguna pancarta amb 

missatge que defineixi el perfil actual de l’agressor (home de 18 a 25 anys) i transmetre la 

idea que aquests es puguin fer-se visibles.  

Per altra banda, es proposa el disseny amb un mirall o caixa que relacioni el missatge del canvi 

de la visió dels homes, que pugui reflectir la imatge més una pregunta que faci reflexionar. Tot 

ha de fer-se de manera simbòlica i amb cura, caldrien més dades de les persones que reflecteixen 

el perfil de l’agressor.  

 

2.- CONCRECIÓ DELS ACTES ENTORN AL DIA 25 DIA INTERNACIONAL PER A 

L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES. 

 

Es concreta l’acte central del 25N el 25 de novembre a les 19 hores a la plaça de l’Ajuntament.  

Per la lectura del manifest es decideix esperar a tenir el manifest que publiqui la Generalitat de 

Catalunya. Per a la lectura del mateix es planteja quina és la persona indicada. Es proposa a la 

filla de la Yolanda Vidal Ruiz i es decideix que serà ella l’encarregada de la lectura.  

Es concreta que es col·locaran 16 parells de sabates com a representació de les víctimes amb el 

nom i l’edat.  

Es defineix la creació de l’estructura piramidal amb capses de fusta del Mercat Municipal on es 

col·locaran les paraules impreses per donar el missatge dels diferents nivells d’intensitat 

d’accions de violència envers les dones. També es col·locaran paraules per definir el perfil dels 

agressors i donar idea de trencar estereotips.  
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Obra de teatre “Sang” es concreta tirar endavant i comprovació de fondos per poder realitzar.  

Xerrada sobre la història del 25N la influència del patriarcat i la caça de bruixes. Es remarca la 

idea que l’objectiu de les xerrades sigui el missatge “no eren bruixes, eren dones”.  

Es concreta la impressió dels cartells A3 del 25N així com fer una crida per la recollida de les 

sabates representatives de les víctimes.  

 

3. PRECS, PREGUNTES I PROPOSTES.  

Es planteja la qüestió de com realitzar comunicats des del Consell.   

Es recorda al consell la importància de fer visibles els recursos  i serveis per dones que ofereixen 

les institucions públiques.  

Es proposa enviar el protocol violència de gènere a tots els membres del Consell Municipal de 

Dones.  

Es proposa un espai de ludoteca o cura d’infants en els moments de les activitats organitzades. 

 

4. ACORDS 

Propera sessió proposada pel 15 de desembre de 2021 a les 18.00 hores. 

 

 

 

 

 

 


