
 

ACTA DE  LA 4a REUNIÓ DEL CONSELL DE DONES 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.: 4 

Caràcter: Reunió Trimestral 
Data:  28 d’abril de 2016 
Horari: de  17:30 a 19:10   
Lloc: Sala de reunions del primer pis del edifici Flassaders 
 

Assistents: 
- Aligi Molina, Regidor d’Igualtat 
- Lucia Segura  Directora general d’Igualtat 
- Maria del Mar García , Secretària d’Igualtat 
- Mercedes Perez , Treballadora Social d’Igualtat 
- Toni Colom, Cap de Secció d’Igualat 
- Eulalia Alles, de l’observatori d’Igualtat 
- Guillermo Sanchez del Grup municipal PP 
- Mª Jesus Gil, del Grup Municipal PSOE 
- Mª Antònia Comas de la Regidoria Sanitat i Consum 
- Marina Orell, Directora general Participació ciutadana 
- Mercè Borràs, Regidora de Benestar i drets socials 
- Josep Maria Rigo, de la Regidoria d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal 
- Conxa Calafat de Dones d’esquerres IB 
- Carmen Díaz de CCOO Balears 
- Juana Lozano de Creu Rotja 
- Mª Jose Varela del Lobby de Dones 
- Lucia Gonzalez de Fundació IRES 
- Sandra Serra, de Dones Educadores, ADEIB 
- Silvia Fornés de Atenzia 
- Alejandro Macià de Cena en blanco 
- Noemí Garcíes, Directora general de Cultura 
- Margalida Adrover Caldentey de la CAEB 

 
Ordre del dia: 

1. Aprovació acta reunió anterior.  
2. Campanya No és No: presentació de la campanya i aportacions del Consell de Dones.  
3. Pla Igualtat: situació actual, procés de participació al diagnòstic, informacions 

diverses...  
4. Campanya de sensibilització i/o conscienciació proposada per la Comissió Permanent.  
5. Tallers de Flassaders a l’espai dona: informació, propostes i encàrrec a la Comissió 

Permanent.  
6. Persones que exerceixen la prostitució (PEP): informació, XADPEP, idees, aportacions. 
7. Propostes de la Regidoria de participació Ciutadana i Coordinació Territorial 
8. Varis 



Desenvolupament de la sessió: 
 
Punt 1-aprovació acta reunió anterior:  
 
Es dona per aprovada el acta anterior per mayoria 
 
Punt 2-campanya no es no:  
 
-Lucia explica que la campanya es traurà al carrer abans de les festes  de sant Joan i 
acabarà en el 2019, anirem incorporant  cada vegada mes aspectes i anirem ampliant 
Estaria destinada a tres tipus de població, les dones que pateixen les agressions, les 
homes que cometen la agressió i a la resta de la població. 
De moment nos plantejant amb les festes populars a partir de setembre començaren a 
festes nocturnes de oci 
Estam treballem en el disseny, han penjat a la web un anunci per fer un contracte 
menor 
A las festes de San Joan tindrem monitores i monitors i per les festes populars, 
tindrem els mateixos monitors en la estació intermodal. 
Al principi es faran  amb les associacions de veïnats i associacions que tinguin festes 
al carrer 
També nos plantegem per setembre curs i altres accions 
Lucia demana qualsevol tipo de aportació i com  el consell de dones es pot implicar a 
aquesta campanya 
Conxa calafat, demana si el estudi del dossier es de aquí, lali comenta que les dades 
son a nivell del ministeri de espanya i que son molt generals, a nivell de balears no hi 
ha cap estudi 
Mercedes diu que les dones no son conscients de que es una agressió i el objectiu es 
que arribi al agressor i a les agredides de que son petites agressions 
Alejandro Macià demana en que poden ajudar, lucia contesta que les associacions nos 
ajuden en treballar  sobre el tema i  mes endavant podrien  participar als tallers, 
assumir com pròpia la campanya i fer difusió. 
Alejandro diu  que si no està dissenyada es difícil, Toni Colom diu que les associacions 
haurien de comprometre a  que donaran suport i difusió de la campanya. 
Carmen Diaz diu que es una campanya de conscienciació i que es possible que la 
gent mostri rebuig, que es molt  difícil, por el turisme y las actituds de les persones que 
beuen. Necessitaríem més desenvolupament de la campanya per implicar-les i han de 
tenir en conte  que las agressions es donen en molt àmbits 
Sandra diu que els tallers seran extensibles a les escoles, 
Lucia contesta que a dia de avui no ens han plantejant, que en setembre ho miraran 
Mercedes diu que a traves de palmaactiva i a traves de les festes de joventut, 
ratapinyada etc... i també en el programa de festes de participació ciutadana. 
Col·locaren tota la informació en els instituts i en la universitat., i en las festes 
massives 



Silvia de atenzia També dieu de  tenir en conte en les escoles, apimas per el tema dels 
viatges de estudis, gent jove, festes, viatges 
Mercedes incideix en que començarem amb els joves i després anirem ampliant 
 
Punt 2 pla d’igualtat  
 
Lucia explica que la setmana que be tenim la comissió política-tècnica per el 
diagnòstic ens em fixat el 31 de octubre per tenir-ho 
Toni explica que palma va disposar de un pla d’igualtat fins el 2013 que no es va 
avaluà, el pla que faran ara serà una valoració o diagnosi, 
La comissió política serà el motor i la tècnica serà la feina dels tècnics de cada àrea. 
A principi de juny cada area municipal rebrà una fitxa per avaluar el anterior pla y per 
fomentar el pla futur. 
Dins aquest procés hi ha un espai pensat per el consell de dones, espai de 
representació de les associacions, valoració social 
A partir del mes de juny haurà la possibilitat que les entitats pugin fer aportacions, es 
important incorporar les inquietuds en el diagnosi. 
En maig donaren feina i suport a les àrees del ajuntament, juliol y agost feren les 
aportacions i en setembre es convocarem una reunió perquè les entitats aportin dades 
i es presentarà el diagnosi,  final d’octubre. 
Desprès passarem a la planificació 
El nou pla en el seu disseny es importantissim les aportacions de les entitats, des de el 
principio vol incorporar les aportacions 
Es un pla realista, capacitat de incidència,  
Treballar tota el tardor i a final de gener puguem disposar d’un pla d’igualtat 
No es un pla intern, es un pla de la població 
Conxa Calafat diu que hi ha apartats que lis falta concreció, han de  reorganitzar en els 
punts agents, quines funcions tenen cada agent? Son qüestions que tindrien que 
reordenar, el diagnòstic ha de ser per reorganitzar, , característiques de elaboració, 
tindria  que estar més puntualitzat 
A el apartat 4, troben a faltar la diversitat de família 
A el document hi ha  algunes qüestions, hi ha  coses que haurien de  estar en altre 
apartat, nos passaran aportacions por mail, de com veuen  que haurien de estar 
recollits 
Conxa diu que falten aspectes,  el tema del espai de informació, que es pot aprofitar el 
diagnòstic del pla de igualtat de Balears 
Avaluació intermèdia també falta i faltarien temes, conciliació familiar, escoletes ,etc.. 
No hauria de ser només quantitatiu sinó també amb indicadors 
Proposen fer una comissió de feina del consell de dones per el diagnòstic del pla 
Lucia diu que la següent reunió es farà a final de juny i l’altra a final de setembre  
Podrien fer una comissió ara o a la reunió de juny. La comissió permanent diu que 
elles ja lo podem  fer i si algú vol afegir-se 
 
 



4-Campanya de sensibilització a la comissió permane nt:  
 
Sandra Serra diu que s’han decidit per dues, estan obertes, només son propostes, 
La primera seria en contra de las violències masclistes, dirigides a la gent jove, a las 
noves formes de control, mòbil, xarxes socials, etc... volen fer un poc creadors de 
aquesta campanya a els joves, han pensat a la plaça del tub en la escola de arts fer un 
grafiti 
Lema: “El control no es amor”. 
El ajuntament hauria d’enviar la informació a les escoles per que enviïn un dissenyi i el 
grup que guanyes ho feria, conscienciar a la joventut que actuï davant la violència 
masclista 
Silvia Fornes diu que el premi podria ser haver participar en aquesta campanya i 
defensar aquesta causa 
La segona seria encaminada a la conciliació, fer xerrades damunt aquest tema, 
començar per un barri i després continuar amb altres barris, proposta de començar per 
persones majors 
Enfocar el ganxos a les persones que viuen la desigualtat. 
Lucia Gonzalez diu que han de enfocar cap a les empreses que no li donin 
permissibilitat  de conciliar el home la vida familiar. 
Juana Lozano diu es mes necessària la primera proposta pel dany que fan els  móbils 
a  la joventut, assetjament  a través de les xarxes socials. 
Se vota fer la primera 
Sandra passarà la informació 
 
5-tallers de flassaders, espai dones:  
Tallers destinats al apoderaments i l’autocontrol destinats a les dones. 
En els curs del proper hivern volen fer aquest tallers, però no han tingut molt exit, 
demanen a les entitats , a veure si a la programació de juny i la de setembre podrien 
fer  
Lucia Gonzalez  diu que falta difusió i també les dificultats per deixar el menor per fer 
el curs. 
Lucia Segura diu que tenim el espai tems per tu per deixar el alots. 
Teniu un petit informe de les tallers que os feren arribar  a la comissió permanent 
Comissiópermanentcdones@gmail.com 
 
Punt 6.persones que exerceixen la prostitució:  
 
Juana Lozano  de la creu rotja, explica el document de las entitats,  
Tenen la percepció de que s’estava retrocedint, i desprès de les eleccions es va 
compartir amb tots els partits i es va fer un document  
Des de la xarxa de la prostitució, se fa èmfasi a treballar amb la policia, evitar que la 
relació con la prostitució només sigui  a través de denuncies, sortida laboral, 
possibilitat de tenir estudis 



Majoria de dones que exerceixen  la prostitució, la crisi ha fet que es torni  a reforçar la 
prostitució, les condicions de las persones que exerceixen la prostitució estan molt 
denigrades 
El ajuntament vol una coherència que totes les àrees vagin en la mateixa direcció, 
suport de la ajuntament 
Aligi diu que fa dues setmanes es va fer  el fòrum tracta de evitar-la i la setmana abans 
es varem reunir amb les entitats, el batlle, igualtat, benestar social i seguretat 
ciutadana. 
Començaren a fer feina 
Les mocions les presenten els grups municipals, que hagi un treball de tothom que 
sigui mes important la feina 
Quan hagin acordar la feina, la compartiren 
Toni diu que han fet un recorregut que tothom s’ha implicat. 
 
Tema 6. Marina Orell de participació:  
 
Tenim creada una comissió per festes, els nombres de grups de dones era molt gran 
La proposta es garantir que hagi grups de dones dins les festes 
La nit de san Joan serà la primera festa, visibilitat grups de artistes de dones, 
incorporar la campanya  “no es no” 
La proposta es que encara que no estigui dins les comissiones de festes, gestionar 
unes sèrie de ruta amb la visibilització de dones de palma i acabar amb un concert de 
grup de dones, si els agrada aquest o tenim un altra, es convidant a que ho compartint 
També posen a la disposició del casal de barri, estan canviant el model per fer una 
gestió cívica 
Pressupostos participatius, com entitats o como persones individuals,  
Esta obert a las propostes, tenim els mails  per passar propostes. 
Toni proposa visibilitat a la gent minoritària, per exemple les quelis 
 
Propera reunió 
1ª quinzena de juny 
1º quinzena de setembre 
 
Es dona per tancada la reunió a les 19:10 
 
 
 
 
 


