
 

ACTA DE  LA  REUNIÓ DE RENOVACIÓ DEL  CONSELL DE LA  
DONA DE PALMA 

 
 
Identificació de la sessió  

 
Núm.: 2 
Caràcter: Renovació del consell 
Data:  15 d’octubre de 2015  

Horari: de  19:00 a 20:50   
Lloc: Sala de reunions del primer pis del edifici Flassaders 
 
Assistents  
 

- Donavida: Imma Matarin 
- Creu Rotja Illes Baleares: Monica Gelabert botella  
- Dones d’Esquerres  Illes balears: Conxa Calafat Mari 
- USO IB: Carolina Abad Pons 
- CSI-F: Pilar Luque Parra 
- Associació Dones amb Igualtat: Magdalena Cerdà (Suplent) Dora Cheillada 
- Metges del mon: Marian Garcia Baratas 
- CAEB: Miriam Dua Ferreño (Suplent) 
- Stei: Sandra Serra Teruel 
- Fundación Salud y comunidad: Olga coronado i Laura Xamena 
- Assemblea Aantipatriarcal: Laura Dorado, Nuria Sbert, Mar Balaguer 
- Fundació Ires. Aina Capellà 
- UGT Illes Balears: Visitación Crespo Espin 
- Comissions Obreres: Eva Beatriz Cerdeiriña 
- Regidoria Participació ciutadana: Eva Frade Bravo 
- Regidoria de Benestar social: Mercè Borràs 
- Regidoria de Funció Pública , Gover interior i Districte Nord: Aurora Jhardi 

Massanet 
- Regidoria Turisme, comerç i Treball: Joana Adrover Moyano 
- Regidoria de Seguritat Ciudatana: Antonia Mª Fuster Moya 
- Grup municipal Som Palma: Xesca Sastre 
- Grup municipal Més: Aina Canoves Bauza 
- Grup municipal PP: Guillermo Sánchez Cifre 
- Grup Municipal ciudadanos: Josep Bauza Simó (suplent) 

 
 
 



Ordre del dia 

1. Presentació.  
2. Constitució formal.  
3. Consell permanent: descripció del Consell permanent, funcions i tasques, 

propostes de funcionament, coordinació...  
4. Línies generals de la regidoria en matèria d’Igualtat: línies de feina, aportacions...  
5. Línies de feina del Consell de Dones: propostes concretes, grups de feina.  
6. 7N i 25N.  
7. Varis.  
8. Acords i tancament 

Desenvolupament de la sessió 
 
PUNT  1: 
 
Benvinguda d’ Aligi Molina (Regidor d’igualtat, joventut i drets cívics): 
 
Aquest Consell de dones aposta per la igualtat de homes i dones per una 
representació clara i fa feina en el sentit de fer propostes i coordinar tasques. 
Promoció directa cap una societat sense desigualtat. Busquem una participació real a 
través de les politiques municipals. Potenciar a la dona en tots els àmbits: necessitat 
reial. 
 
PUNT 2: 
 
S’explica que aquesta reunió es per renovar i ratificar les entitats. 
 
Lucia explica que se ha de formar una comissió permanent segon l’article 12 del 
reglament. 
 
Informar del procediment de la comissió permanent i presentar candidatures. 
En la propera reunió se votaran a las vocalies que formaran la comissió permanent 
que seran las que faran la feina y tindran reunions mes sovint. 
 
S’incideix en potenciar las entitats de dones i per això se proposa que la comissió 
estigui composta per majoria de associacions de dones i la resta altre tipus d’entitats. 
 
PUNT 3: 
 
Se proposa fer 4+3 i que la majoria de vocalies siguin ocupades per les persones 
representants d’entitats de dones. S’observa per part d’una assistent que si se fa així 
no cabrien ses altres associacions, se indica que si no hi ha suficients associacions de 
dones se donarà lloc a la resta. 



Si fa falta la comissió es reunirà mes sovint i també se comenta que no es repeteixin 
les vocalies, es canviaran cada dos anys. 
 
No participen ni regidories ni  àrees del ajuntament. 
 
S’insisteix en potenciar les associacions de dones perquè hi ha poques i han anat 
desapareixent. 
 
Se vota i se decideix que es farà 4+3 (4 associacions de dones i la resta les altres) 
 
PUNT 4: 
  
S’explica que durant el mes d’octubre es finalitzarà el treball polític i tècnic i  a partir de 
novembre es convocarà como entitat de dones. 
 
Es prepararà una instrucció relacionada con la comunicació per evitar el contingut 
sexista, per Gener i Febrer un manual complet que las empreses que contractin 
segueixin aquesta línea. 
 
Sobre el tema de violència de gènere: atenció, millorar i  qualitat. Sensibilització: 
ampliar el termini de violència de gènere ( no sol a els maltractes físics, també verbals 
i psicològics. 
 
Propostes: 
 
Falten mesures sobre el àmbit de feina, se contesta que es farà un manual de bones 
pràctiques en totes les regidories i àrees. Hi ha idees i que surtin propostes des del 
Consell de dones per la política municipal en general. 
 
Realitzar un nou pla d’igualtat. 
 
Pregunta: quines regidories van a estar implicades? Quins indicadors es van a emprar 
per fer feina en aquestes línies? 
Resposta: Se farà un pla estratègic i es marcaran els objectius i idees (transversalitat), 
sobre tot violència de gènere, etc... 
Es definiran els objectius i sortiran les eines i d’aquí es farà tota sa feina. 
 
Objectiu: final 2016 o principis 2017 es preveu que estarà finalitzat el pla d’igualtat , 
fins llavors s’obriran a la ciutadania altres eines. 
 
 
 
 
 



PUNT 5: 
 
Es proposen dos grups de feina:  
 
-Un grup per canviar el reglament, reunió el dimecres dia 21 a les 10:00. 
 
-Un grup per organitzar el 25N (setmana d’activitats de contra la violència de gènere), 
s’acorda que les persones que estiguin interessades s’apunten avui o enviïn un mail. 
 
PUNT 6: 
 
-Preparació del 7N:  
Assemblea Antipatriarcal comenta que estan preparant varies actes, se farà una 
manifestació que sortirà de la estació intermodal i acabarà al Born, on es llegirà un 
comunicat.  
 
També informen que 70 persones aniran de Balears a Madrid per la marxa del 7N, 
duran una pancarta pròpia: “no morin, ens maten”. 
 
Es proposa fer difusió de aquest dades per donar suport. 
 
-Grup de feina 25N: 
Demanen si en aquest grup se pot apuntar qualsevol membre de les entitats, Toni 
colom diu que si, però el Consell ha de acceptar. 
 
Enguany s’organitza una carrera per la ciutat, es proposa coordinar les activitats i que 
hi hagi difusió col·lectiva . 
Hi ha associacions que ja estan organitzat activitats i se acorda posar a disposició els 
espais de l’ajuntament , sales, etc... per fer feina damunt aquestes activitats. 
 
Toni Colom informa que l’ajuntament edita un cartell (que paga una empresa privada) i 
proposa que qui estigui interessat en fer arribar les activitats que realitzaran les envien 
per mail (tcolom@palma.cat), hi ha que enviar-lo abans de final d’octubre, les que no 
arribin a temps se faran constar en la web. 
 
PUNT 8: 
 
Es proposa canviar la hora de las reunions un poc mes pres per poder compatibilitzar 
amb la vida familiar i perquè a les 19:00 hores estem tots i totes cansades. 
Se acorda per votació que serà a les 17:30 hores. 
 
Acords adoptats: 
 
1 Propera reunió gener de 2016 a les 17:30  hores 



2 Comissió permanent: 4+3 
3 Grup de Feina: 25N 
4 Grup de Feina: nou reglament del Consell de Dones 
5 Donar difusió a les activitats programades per el 7N 
 
Es dona per tancat la reunió a les 20:50 hores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El secretari                                                 Vist i plau 
                                                                La presidenta 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


