
 

 

 

ACTA: 

2a Sessió Consell Municipal de les Dones 

DIA: Dimecres 14 de juliol de 2021 

Hora: 18h. 

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament. 

 

ORDRE DEL DIA:  

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

2.- Presentació i aprovació modificació de membres del Consell. 

3.- Informació d’accions de la Regidoria i en referència a alguns dels acords de l’anterior sessió. 

4.- Programació del Pla de treball del Consell pels propers mesos. 

5.- Propostes i consens del Pla de treball del Consell. 

6.- Precs, preguntes i propostes. 

7.- Acords. 

 

Assistents:  

 

1.- BENVINGUDA I APROVACIÓ DE L’ACTA 

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

2.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE MEMBRES DEL CONSELL 

Es ratifiquen els càrrecs i representació de les membres noves per part del plenari del Consell, 

i a continuació s’aprova l’acta del dia 8 de juny. 

3.- INFORMACIÓ ACCIONS REGIDORIA I ACORDS DE L’ANTERIOR SESSIÓ 

S’explica la previsió tal i com es va acordar a la sessió del dia 8 de juny, la realització de tallers 

de sensibilització en el sector de les cures i de la llar adreçat a les dones del sector i també a les 

famílies. 

 

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

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

Clàudia Fernàndez Guevara Veïna a títol individual. 

Sònia Ruíz Raya Veïna a títol individual. 

Mireia Torres AFA Escola Sinera 

Dolça Rigola Garrofé AMPA La Presentació. 

Sònia Prat Colomer AFA Els Tres Turons. 

Míriam Soler AVAM. 

Cristina Espuga Arenys Feminista. 

Rocío Echevarría Colectivo Micaela. 

Iria Albert Porta CUP. 

Inma Lizondo Veïna a títol individual 

Teia Montmany Representant AeC 



 

 

 

4.- PROGRAMACIÓ PLA DE TREBALL DEL CONSELL 

Es reprèn el plantejament de les dues comissions de treball que es van acordar a la última sessió: 

- De comunicació. 

- Entorn a les violències masclistes. 

I es pregunta si els homes poden formar part del Consell.  

S’explica que és Consell de dones d’acord al seu reglament que està pensat per treballar amb les 

polítiques d’igualtat. En tot cas si el plenari del Consell acordés treballar amb un Consell d’Igualtat 

s’hauria de desfer aquest Consell i treballar un nou reglament amb la constitució d’un altre 

Consell diferent d’aquest. 

Que ara el que potser es pot anar treballant és amb les dues branques de treball i en paral·lel si 

és el que es vol, es anar treballant per un consell d’igualtat. Però que tinguem clar que és un 

procés que porta temps no només de tràmit, sinó de maduració. Per això en el seu moment es 

va constituir Consell de dones. 

 

5.- PROPOSTES I CONSENS DEL PLA DE TREBALL DEL CONSELL 

 

Es valora que es pot anar treballant amb el què tenim si la base és prou sòlida. Es pot calendaritzar 

una comissió per cada tema triat per ser més eficients, i posar-ho en comú al plenari del Consell. 

 

A. La Comissió de Comunicació: 

Es proposa la participació del Consell al programa de Ràdio que a partir del mes d’octubre Imma 

Lizondo realitzarà els dimarts de 9 a 10 de la nit perquè va del tema de la salut de les dones, i 

programar alguna cosa des del Consell per exemple un cop cada dos mesos.  

Es presenten com a membres d’aquesta Comissió: Imma Lizondo, Clàudia Fernández i la 

representant d’Arenys Feminista. 

La idea seria anar intervenint en diferents espais de comunicació. 

Rocío comenta que la seva entitat intervé a Mataró Ràdio una hora al Programa “Amb veu de 

dona”. 

B. Violència de Gènere: 

Aquí es posa de relleu començar amb la mirada del jovent i fer arribar aquest Consell a les joves. 

Es comenta que a la última sessió del Consell Municipal d’Educació es va explicar el projecte TEI 

(Tutories Entre Iguals) on l’Escola Sinera especialment hi té especial interès de tirar endavant 

per fomentar la igualtat i la convivència dins el centre. S’espera que es pugui rebre part de 

finançament per part de l’Ajuntament, ja que té un cost d’uns 14.000 euros. 

 



 

 

Es proposa des del Consell veure com van les escoles, necessitats. 

Mireia Torres passarà el programa al Consell. 

La regidora proposa que es puguin fer 3 o 4 accions i cercar finançament, ja que des de la 

regidoria de Drets Civils es fan moltes xerrades de conscienciació. 

Clàudia suggereix com a idea que es poden fer jocs dinàmics per a infants, escollits segons les 

seves necessitats. Per exemple fer una festa perquè vinguin les famílies i participin dels jocs i 

després es plantegen unes preguntes a les famílies. Fer-ho al carrer perquè s’ho trobin i participin. 

Per fer difusió: Es pot fer a través de les xarxes socials. Buscar la complicitat amb els clubs i 

preparar una jornada amb diferents temes amb activitats esportives, activitats amb DJ, etc. 

I si volem adolescents ens hem de comunicar amb el seu mateix llenguatge. Es tractaria d’anar-

los a buscar i presentar les activitats que s’estan fent. 

Rocío proposa fer una jornada de cara el 25 de novembre on es revalorin les activitats de dones 

amb jocs competitius, potser la setmana del 20 al 25 de novembre. 

Es comenta que la franja d’edat que queda més fluixa és la dels majors de 12 anys. 

Rocío comenta que pot parlar amb les esquerres, La Forja. 

Formen part de la Comissió de Violència de Gènere: Míriam Soler, Clàudia Fernández, Rocío 

Echevarría, Sònia Prat. 

Es proposa també una Festa per adolescents, preparant una dinamització: 

- Fer grups mixtes de jocs: 

o Preguntant “amb quin gènere t’identifiques? I per exemple que interpretin l’altre 

gènere per reflexionar i vegin les limitacions i oportunitats que poden trobar. 

o També es pot preguntar al jovent alguna cosa com: “Què t’agradaria o faries per 

conscienciar? 

Pot servir perquè els qui tenen la identificació contrària o sexe oposat pugui copsar com es sent 

l’altre i posar-se a la pell de l’altre. 

Altres idees són a través de l’esport que fomenta la diversitat, el club de Bàsquet fa una jornada 

amb cadira de rodes. O fomentar l’esport al col·lectiu que té és mancances. 

Poder aprofitar les entitats que ja estan treballant en aquesta línia. La participació també de 

l’Espai Jove. 

També es proposa incloure les persones grans trans. 

Incloure wc mixtes a les escoles. Es pot proposar com a Consell de les Dones. 

Demanar un dia al Jovent Dissident per participar al Consell. 

 



 

 

 

6. PRECS I PREGUNTES 

Aquest punt s’ha enllaçat amb l’anterior. 

7. ACORDS: 

- Enviar el reglament del Consell. 

- Fer el grup de watsap per facilitar la comunicació. 

 

 


