Persones assistents


ACTA 01/2018

ACTA. COMISSIÓ VIOLETA PER LA IGUALTAT

Gemma Badia (Regidora
Delegada

d’Igualtat,

Manteniment i Qualitat als ORDRE DEL DIA:
Barris,




Activitats

i

Disciplina Urbanística).

1.

Presentació/ Benvinguda.

Núria

2.

Retorn campanya 25 de novembre.

Salvador Lluch).

3.

Taula rodona “Detecció i abordatge de les agressions sexuals”.

Carmen Alonso (Banc del

4.

Campanya aquest Nadal Juguem sense sexismes ni violències.

Temps de Gavà)

5.

Festes Sant Nicasi. Protocol d’intervenció en casos d’agressions sexistes.

Bernat

6.

Projecte gossos: suport en la recuperació i protecció a dones que han viscut una situació de violència

Ruiz

(Escola

Peso

(President

Club Atletisme).


Josep

Maria

(President

masclista.
Barrabés

Club

de

Bàsquet).


7.

Avaluació Projecte Inserció Laboral Creu Roja.

8.

Avaluació Pla Igualtat Intern de l’Ajuntament.

9.

Possibles punts oberts a proposta de la Comissió.

Miguel Herrera (Regidor
Gavà Sí Se Puede).



Alba Riba (Ciutadana)



Núm. De la reunió: 02/2018



Cati Calle (Ampa Jacme



Data: 16/01/2018

March)



Horari: 18 h – 19.30 h



Lloc: Sala de juntes 2 a planta Ajuntament de Gavà



Lidia

(Ampa

Jacme

de

Policia

March)


Agent

A la ciutat de Gavà, essent les 18 hores del dia 16 gener i prèvia convocatòria per correu electrònic, es reuneixen les
la

persones ressenyades al marge.

Municipal.


Mercè Buxadé Hernanz
(Tècnica d’Igualtat).
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S’excusen

1.Presentació/ Benvinguda.
Es fa ronda de presentacions de les persones assistents.



Carmen Garcia (Ass.Clara
2. Retorn campanya 25 de novembre.

Campoamor).


Irene Blasco (Ass. Clara
S’explica que l’eix central del 25 de novembre van ser les microviolències. Es comenten els següents punts:

Campoamor)


Juan

Carlos

Nuñez

-

assisteixen activitats i a grups del SIAD.

(Projecte Softball Gavà)


Luis Guitar (Ciutadà)



Victoria
(Representant

-

Xerrada el dia 25 en la que va assistir una seixantena de persones majoritàriament alumnat de l’Acadèmia
Núria. La valoració va ser molt positiva.

Corbacho
dones

L’acció simbòlica que es va fer en l’acte de ciutat del 25 de novembre va ser liderada per un grup de dones que

-

Es van elaborar flyers informatius sobre que són les microviolències que es van repartir a centres educatius de
secundària i al Cross organitzat pel Club d’Atletisme.

UGT)
-

Es realitza una segona edició de la campanya adreçada als comerços “no estàs sola” on es reparteixen bosses
de sensibilització i informació en relació a la violència masclista.

-

Formació al circuit de violència masclista en temes jurídics.

-

Teatrefòrum sobre violència masclista i activitats als patis adreçades a l’alumnat de secundària.

En aquest punt es parla de la Guia Educativa i que tot i que s’ofereixen tallers d’igualtat i de prevenció de la violència
masclista no totes les escoles els sol·liciten. Es comenta la importància de que tot l’alumnat els pugui fer i que sigui una
tema “tranversal”. Des de la policia municipal s’explica el funcionament dels tallers que ofereixen a les escoles i que
aquests es fan a tots els nivells educatius. Sorgeix la proposta que es puguin incorporar temes d’igualtat, i s’agafa el
compromís de traslladar-lo a l’àmbit de la Policia.
Es comenta també que s’ha fet arribar un curs sobre coeducació a la Comissió Violeta i altres agents i la importància de la
formació del professorat.
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3.Taula rodona “Detecció i abordatge de les agressions sexuals”.
S’explica que la taula formada per tres professionals, una de l’àmbit sanitari, una jurista i una psicòloga va generar molta
reflexió entre les persones participants. Era una taula rodona organitzada amb el suport de l’Associació de Dones Clara
Campoamor. Es farà una nova edició aquest trimestre ja que des de l’Acadèmia Núria els agradaria poder assistir amb una
part de l’alumnat que degut a l’aforament no va poder participar, així com Instituts i altres centres educatius de secundària
de la ciutat. Serà una taula oberta a tota la ciutadania.

4. Campanya aquest Nadal Juguem sense sexismes ni violències.
Arran de l’experiència explicada per Raul Puga, professor de l’Escola San Pedro, en una comissió violeta anterior, s’han
elaborat unes postals de sensibilització en relació les Joguines no sexistes que es van repartir a papereries/ botigues de
joguines/llibreries/ Biblioteques i cartells als centres educatius de la ciutat.
5. Festes Sant Nicasi. Protocol d’intervenció en casos d’agressions sexistes.

Es va posar una carpa informativa amb dues parelles itinerants que van fer accions de sensibilització i actuació.
Informe de valoració: 25 interaccions informatives i 2 accions d’intervenció.
En aquest punt el president del Club de Bàsquet explica que hi ha un grup de joves que es posen a prop del Pavelló Can
Tintorer i creen malestar amb la resta de joves que estan fent activitats en el centre.
Es demanarà assessorament i possiblement actuacions de sensibilització en aquest punt amb les professionals de la
Carpa ja que es detecten actituds sexistes.

6. Projecte gossos: suport en la recuperació i protecció a dones que han viscut situació de violència masclista.
És un tema que es va comentar en la darrera sessió, en aquest cas s’explica que s’ha fet la presentació als agents del
Circuit de Violència.
L’Associació Improrec presenta el projecte al Circuit de Violència per oferir un gos de protecció i recuperació a dones que
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es trobin en situació de violència masclista, on es valora molt positivament. Es farà un conveni amb l’Ajuntament i una
prova pilota en el proper cas que s’adeqüi a les condicions.

7.Avaluació Projecte Inserció Laboral Creu Roja.
S’entrega un resum del projecte que s’ha dut a terme des de Creu Roja amb col·laboració de l’Ajuntament en el que s’ha
ofert formació integral a dones en situació de vulnerabilitat social.
Les derivacions s’han fet des de Creu Roja, Serveis Socials, SIAD, servei d’acollida i Centre de Suport a l’Empresa.
La valoració és molt positiva i està previst seguir i ampliar per el projecte durant el 2018.
Dones contactades: 65
Dones ateses: 54
Dones participants: 49 dones
Dones inserides: 10 dones.
8. Avaluació Pla Igualtat Intern de l’Ajuntament.
S’informa que s’està fent l’avaluació del Pla Igualtat. Aquesta avaluació es fa amb el suport de la Diputació de Barcelona.
L’avaluació està liderada pel departament d’Igualtat i Recursos humans. Està previst engegar nou Pla durant aquest 2018.

9.Propostes 8 de març.
L’Ampa Jacme March informa que el diumenge 11 de març la IX Trobada popular Dia Internacional de les Dones.
També està previst que el cap de setmana anterior tingui lloc la Gavà Softball Cup.
Es comença en planetjar diferents propostes en relació el 8 de març.
Es parla de poder donar protagonisme i visibilitat a les dones esportistes de la ciutat.
Sorgeixen propostes com una possible caminada al Castell de l’Eramprunyà, una trobada a la Sentiu, etc.

4

