Acta
Ple del Consell Municipal d’Igualtat de Gènere, de 7 de febrer de 2018
Sala de Juntes de Govern, 17:00h
Assistència:
Ajuntament de Girona

Marta Madrenas, alcaldessa, presidenta del Consell
Eva Palau, regidora, vicepresidenta
Jordi Pruneda, tècnic d’igualtat de gènere
Cristina Vila, tècnica d’igualtat de gènere, secretaria
S’excusa Viki Rodríguez i Gemma Clapers

Associació de dones l’Horitzó
Associació AASS

Glòria Grassot

CCOO com. gironines

Belén López

Col·lectiu de dones en l'església

Piua Salvatella Vila

CUP-Crida per Girona

Mònica Masó

Cultivant Igualtat

S’excusa Mireia Selva

Dones de Sant Narcis

S’excusa María Cintas Cano

ERC-secretaria de la dona
F. AA. VV. de Girona

M. Àngels Cedacer, convidada

Grup municipal Ciutadans

Miriam Pujolà

Grup municipal CUP

Laia Pèlach

Grup municipal ERC

S’excusa Pere Albertí

Grup municipal PP
Grup municipal PSC

Silvia Paneque

ICD, delegació de Girona

S’excusa Fina Surina

La Cata del Pont Major
PSC

S’excusa Cristina López

UdG

S’excusa Pilar Albertin

UdG- delegada del rector per a la
Igualtat de Gènere

Mita Casacuberta

UGT Girona

Xavier Cases

Xarxa Dones Girona i

Carme Bosch
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Acords:
Presentació de la regidora delegada
L’alcaldessa presentat la nova regidora delegada d’Igualtat, alhora que agraeix la
dedicació a l’anterior Sílvia Paneque.

Valoració del 25N
1. Explicar l’acte del 25N a la Rambla com un format encertat, millorable en detalls.
2. Concertar una reunió amb Bitó i Xarxa Dones per preparar la programació d’un
espectacle commemoratiu del 25N dins la propera Temporada Alta, seguin les
pautes de les temporades anteriors.

Agenda d’actes del 8 de març
1. Posar en comú les programacions commemoratives en preparació que seguit es
detallen a fi de que les membres puguin coordinar-les:

-

Propostes per part de les entitats:

o CUP: preveu un recorregut per a dones per punts insegurs de la ciutat, on
reconèixer experiències. Convidarà a les arquitectes municipals.
o UdG: prepara una agenda pròpia d’actes.
o UGT i CCOO: preparen una vaga de 2h per torn, per denunciar la desigualtat
salarial, de valoració dels llocs de treball i els assetjaments a la feina.
Presentaran una proposta de moció de recolzament al consistori. Anuncia una
concentració/ns a les 12h del dia 8M en punts cèntrics de la ciutat.
o PSC: iniciarà un cicle anual de conferències sobre educació i igualtat vinculat a
la placa d'Antònia Adroher, emmarcada en la campanya de Xarxa de Dones
Girona. Sobre la vaga anunciada pels sindicats, el PSC expressa que el Ple
municipal de març serà posterior al dia 8 i que, per tant, no es podrà presentar
la moció de suport a la vaga feminista promoguda per UGT i CCOO. Apunta a
poder-hi presentar una moció sobre la diferència salarial entre homes i dones.
o Dones en l’església: prepara un cinefòrum i ornamentació del vestíbul del c.c.
Pla de Palau. Fa constar que la Biblioteca Ernest Lluc organitza una
commemoració específica com a activitat pròpia.
o F.AA.VV.: proposa fer difusió de l’agenda ciutadana a les seves associacions i
barris.
o XDG: prepara un sopar literari el 8M al C.C. la Mercè. Concebut com un acte
commemoratiu, festiu, unitari, obert a dones de tota mena, associades o no.
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o També prepara una segona campanya de plaques amb noms de dona que les
diferents entitats de la ciutat escullin per a si.

-

Propostes per part de l’Ajuntament. Anuncia que prepara les
següents:
o

Acte institucional, que aquest any organitza o l’ICD o la Diputació. Es
proposarà organitzar-lo en un espai on s’inauguri una placa patrimonial
(acord del passat plenari) i que no coincideix amb les concentracions de la
vaga que han anunciat els sindicats.

o

Setmana del segell de paritat: l’Oficina de Comunicació procurarà explicar
al llarg de la setmana les accions d’igualtat que hagin passat
desapercebudes a durant l’any tot garantint uns continguts equitatius que
justifiquin un segell de paritat; aquesta acció és alhora una bona pràctica
formativa.

o

Xerrada de la Fundació Llibreria Les Voltes sobre dones del barroc, dins
un cicle sobre història de les dones.

o

Exposició ‘imatges per pensar’: s’exposarà al c.c. Barri Vell, alhora que es
posa a disposició de la resta d’entitats membres per a futures
programacions.

2. Fixar-se el termini fins el 21 de febrer per tancar l’edició de l’agenda ciutadana a
càrrec de l’Ajuntament.

Seguiment d’accions d’igualtat:
-

Modificació de l’Ordenança de Publicitat per a una comunicació no
sexista

1. Aprofitar la propera exposició al públic que acordi el Ple municipal de la “Memòria
de necessitat i oportunitat d’una modificació de l’ordenança de publicitat de
l’Ajuntament de Girona per incorporar-hi la prohibició de la publicitat il·lícita” per
obrir un debat ciutadà sobre el tema se la publicitat sexista i participar-hi
activament els membres d’aquest Consell. L’alcaldessa incideix en el sentit de que
cal prendre exemple de països nòrdics.

-

Concurs d’smartfilms

1. Fer saber que a la passada edició, tot i l’esforç de difusió, no es va presentar cap
film al concurs.
2. Considerar la possibilitat que dona estar associats a l’Observatori de Dones en els
Mitjans de Comunicació per promoure a Girona el seu concurs nacional
(Re)Imagina’t, afegint-hi un ascesis ‘Girona’.
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-

Beca 8 de març

1. Compartir amb l’UdG la voluntat municipal de millorar la Beca i d’expandir la seva
rellevància ciutadana.

-

Protocol per a unes festes sense sexismes

1. Posar a consulta de tots els membres el document actual de Protocol, tal com està
consensuat i provat per les àrees municipals, i donar com a termini per recollir
esmenes el 22 de febrer, a fi que pugui estar aprovat definitivament i a punt per a
les properes Fires.

-

Revisió de recursos educatius amb perspectiva de gènere

1. Actualitzar la informació sobre la revisió dels recursos educatius amb perspectiva
de gènere. Es segueix treballant en introduir propostes coeducatives en els
recursos educatius, com nous continguts, formació per educadors/es i professorat i
revisió de les ‘llegendes de Girona’.

Nomenament d’una representació de dues persones del Consell al Jurat
de la Beca 8 de març.
1. Nomenar com a representants al Jurat a una persona en qui delegui Xarxa Dones
Girona i la F.AA. VV. de Girona.

Torn obert
1. Acceptar com a nou membre del Consell a la Federació d’Associacions de Veïns
de Girona, tot esperaran que organitzi en el seu si una òrgan específic pels temes
d’igualtat.
2. A la pregunta de CUP de si hi ha previst un calendari pels seguiments que el
Consell fa del Pla municipal d’igualtat, la regidora respon que de moment no el té.
La secretària

La presidenta

Cristina Vila Peñuelas

Marta Madrenas
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