Acta núm.1 Sessió del CMD 2015

1a SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES D’ARENYS DE
MAR
Dia: 7 d’octubre de 2015
Hora: 19.00h
Lloc: Sala gran del CC.Calisay
ASSISTENTS:
- Viviana Pérez Clausen, presidenta delegada del Consell.
- Laura Espinasa i Martori, secretària del Consell.
- Sílvia Soler Fernández, Veïna d’Arenys de Mar
- Maria Dolores Rodríguez Gallardo, ICV
- Ana Vidal Quevedo, CIU i Ateneu Arenyenc
EXCUSADES:
- Glòria Solà, Presidenta Associació de Dones per la Igualtat
OBJECTIUS:





Ratificar els càrrecs.
Repassar els antecedents de les anteriors sessions del Consell.
Recordar els serveis de la Regidoria.
Informar i preveure amb el Consell el calendari de les accions del mes de
novembre i any vinent.

PRESENTACIÓ I EXPLICACIÓ DELS ANTECEDENTS DEL CONSELL:
Es presenta Viviana Pérez com a regidora d’Igualtat.
S’explica el resum del que s’ha realitzat al Consell:
 Es va constituir el 13 de juny de 2013 i es va realitzar una altra sessió el dia 19
de setembre. En aquestes sessions es va fer repàs del pla de treball i del Pla
Municipal d’Igualtat de Gènere on van poder participar en la seva elaboració i la
incidència amb el projecte “Ningú com tu”, com a resultat de la valoració de la
necessitat de fer participar al col·lectiu més jove en aquesta temàtica.
 L’any 2014 es va realitzar dues sessions, el dia 14 de març i el dia 27 de
novembre, aquesta última amb caire de grup de treball:
o Es va informar i es van fer aportacions al pla de treball
o S’acorda fer el fòrum del Consell pel Consensus
o Coordinar-se amb les activitats del mes de la salut que és el mes de maig
i integrar-ho amb les activitats de l’associació de fatiga crònica.
o El mes de novembre, quant a la necessitat de coordinar-se amb
l’associació de dones.
A continuació es recorda i s’informa dels diferents serveis i activitats de la Regidoria
d’Igualtat:

 El mes de novembre es realitzarà la sensibilització del dia 25 dia del mes
contra la violència envers les dones:
o On es té la intenció de seguir treballant amb el jovent a l’Institut els Tres
Turons, fent unes sessions amb els alumnes de 3r d’ESO sobre
periodisme crític i social per abordar els estereotips, rol dona-home en
els mitjans de comunicació, a càrrec de l’Associació de dones periodistes
de Catalunya.
o Es vol fer un vídeo on es faci més visible i fer conscienciació sobre
aquesta temàtica. Si es fa es presentarà al programa de Ràdio Arenys
dels matins i també pot anar el Consell a parlar del què fem. Es
presentaria el dia de la xerrada dels Mossos.
o La Lectura del Manifest que entrarà pel Ple del dia 19 de novembre, i el
mateix dia 25 a la tarda, es farà la lectura com a Consell Municipal de les
Dones.
o L’abordatge de la situació de la dona en el món laboral: Normalment és
economia submergida, existeix, però no és visible. A veure qui ens podria
donar una xerrada i un debat públic i que cadascú doni la seva opinió.
o La xerrada a l’Escola d’Adults anomenada “Somriures per la salut”,
adreçada a les dones en acollida de diferents orígens perquè tenen
diferents visions i percepcions. S’abordarà el tema de la salut i la qualitat
de vida i la necessitat de prevenció.
o I ja al mes de desembre de cara als usuaris del projecte “Espai Ruta” de
l’Espai Jove: es realitzarà la xerrada de prevenció de la SIDA com a acció
transversal per prevenir les malalties de transmissió sexual.
S’obre el debat del plenari:
En relació a les dones en el món laboral, cal pensar en idees, qualsevol feina hauria
d’estar abordada com a cooperativa, perquè si es té una necessitat que la pugui
demanar.
Venim d’una societat masclista i patriarcal i la incorporació de la dona en el món
laboral ha estat més tard. Hi ha sectors de la societat que no tenen integrat que pugui
treballar, ser home i estar en una associació.
Encara que hagi sortit la llei, no s’ha arreglat igual. Perquè la persona que ha de pagar
un canguratge i una dona de fer feines, la senyora que s’ha de fer càrrec de tot, on té
l’equilibri?
El sistema de treball autònom aquí està molt mal valorat: 264€ del pagament
d’autònoms i el sou mínim està a 600€, quan per exemple a França els autònoms estan
a 70€. Això, està descompensat.
La dona no pot gaudir de la seva maternitat, s’hauria de començar per baix per
compensar-ho.
Hi ha l’Associació de Dones Autònomes (PIMEG), que potser podríem mirar que fessin
la xerrada.
El tema de la sensibilització és molt important, per això, farem un vídeo amb gent del
poble amb un càsting que aplegui diferents edats. El guió abordarà un cas de violència
de gènere des de diferents perspectives: la de la dona, la de l’home, el fill, etc.
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Com detectar la violència de gènere, com podem fer-ho?
Es comenta que a Mataró dins les AAVV, les vocalies de dones tenen un projecte que es
diu “Teixits de dones”, que és un Grup d'entitats de dones de Mataró que lluiten per la
igualtat, a favor del dret a decidir sobre el propi cos i pels drets de les dones.
Es pregunta si hi ha algun espai per deixar els nens des d’infants a 12 anys?
Per exemple a Mataró hi ha unes guarderies que fan uns bonos de 70 euros.
A Arenys al Casal d’Estiu no s’arriba a la ràtio.
Per exemple a Barcelona una de les membres del Consell tenia una ludoteca i s’obria el
diumenge però no va tenir èxit perquè no hi anaven.
 El dia 7 de novembre es fa la marxa feminista a Madrid.
Es podria incloure la moció al Ple sobre la Marxa i el dia 25 de novembre.
Es reivindica el fet que les dones amb situació de separació que viuen en precari amb més d’un
contracte i que els toca declarar la renda, els hi toca a sobre pagar.
Hi ha una associació de Barcelona que són l’Associació de dones divorciades que es pot
consultar en un moment donat.
Es diu que l’Aula d’Extensió Universitària fa una xerrada sobre les mestres de la República.
Previsions 2016:



De cara el dia 8 de març es podria demanar que es faci una exposició de dones a
l’Associació de Fotògrafs d’Arenys i a l’Associació de Dones per la Igualtat
conjuntament.
Reprendre el tema al mes de maig amb l’Associació de Fatiga Crònica.

Acords:





Passar el programa del novembre al Consell
Verificar la Moció proposada al Consell i passar-la al Ple del mes de novembre
Enviar l’acta
La propera sessió del Consell al mes de gener de 2016

