ACTA DE LA 6a REUNIÓ DEL CONSELL DE DONES
Identificació de la sessió
Núm.: 6
Caràcter: Reunió Trimestral
Data: 29 de setembre 2016
Horari: de 17:30 a 19:10
Lloc: Sala de conferències del segon pis del edifici Flassaders
Assistents:
Aligi Molina, Regidor d’Igualtat
Maria del Mar García , Secretària d’Igualtat
Toni Colom, Cap de Secció d’Igualtat
Eulalia Alles, de l’observatori d’Igualtat
Aida Tristàn, Tècnica d’Igualtat
Marisa Bonache de la Federació de Veïns de Palma
Conxa Calafat de Dones d’esquerres IB
Francisca Garí de UGT Illes Balears
Olga Coronado de Fundació Salut i Comunitat
Fatima Dolors Bonnin de L’associació La Iniciativa
Ana Saidi de l’associació La Iniciativa
Esther Illes Lloset de l’associació La Iniciativa
Eva Ceirdiriña de CCOO
Jero Mayans de Mujeres en Igualdad
Dora Cheillada de Mujeres en Igualdad
Helena Herrera de Feministes en acció
Joaquin de Maria de Treball Solidari
Malika de Fundació Surt
Florencia de Fundació Surt
Mª Antònia Comas de la Regidoria Sanitat i Consum
Mercè Borràs de la Regidoria de Benestar Social
Guillermo Sanchez del Grup municipal PP
Cristina Fiol del Grup Municipal Ciudadanos
Silvia Fornés de Atenzia
Aina Capellà de Fundació Ires
Carolina Abad de Fundació USO
Sandra Serra, de Dones Educadores, ADEIB
Margalida Adrover Caldentey de la CAEB
Victoria Ferrer del Lobby de dones de la UIB
Monica Gelabert de Creu Rotja

Excusen la seva assistència:
-Lucia Segura per malaltia
-Noemí Garcies, Coordinadora General de Cultura
-Pilar Garcías de Cultura
-Susana Pulido de Fundació Amaranta
-Maria Jesús Gil del GM PSOE

Ordre del dia:
0. Aprovació de l’acta de la reunió anterior (adjunta). Ratificar a Mar García com
secretària del Consell i donar conta dels excusats per no poder assitir
1. Pla Igualtat: presentació del esborrany i convocatòria a jornada de feina.
2. Agenda d’activitats pel dia 25 de novembre.
3. Campanya No i Punt.
4. Coordinació interinstitucional en matèria de violència de gènere.
5. Escoletes Municipals.
6. Varis.
7. Acords i pròxima reunió.

Desenvolupament de la sessió:
Aprovació de l’acta de la reunió anterior (adjunta). Ratificar a Mar García com
secretària del Consell i donar conta dels excusats per no poder assitir
S’aprova el acte y dema s’enviarà per mail rectificant dues entitats que no sortien al
llistat d’assistents
Excusat la assistència de Lucia Segura, Noemí Garcíes, Pilar Garcias. Susana Pulido i
Maria Jesús Gil
Donar la benvinguda a dues entitats noves,Associació la iniciativa i la fundació de
dones Surt
Mar Garcia ratificada com secretaria del consell de la dona
Pla Igualtat: presentació del esborrany i convocatòria a jornada de feina
Lali presenta amb el power point el diagnosi del pla d’igualtat:
Proposta de necessitat en temes de violència masclista, experiència i coneixement i en
temes de apoderament, proposem fer dues grups de feina a les entitats que vulguin
participar , un d’apoderament i un altre de violència de gènere.
Proposta de reunió els dies 13 i 14 de octubre
Es passa una fulla per que les entitats s’apuntin als grups focals, les que no s’apunten
a la reunió es podran fer-ho mitjan el mail que li enviaren des de la regidoria
FFVV demana quina hora, quan tinguin els grups proposen la hora, demanen que sigui
l’horabaixa per la gent que faci feina

Conxa Calafat demana si les àrees incorporen la perspectiva de gènere. Lali va
respondre que no és una pràctica que es doni de forma sistemàtica i que es tengui
incorporada en el funcionament habitual, sinó que sovint quan es fan algunes coses
depèn molt de les persones que hi treballen i de la seva sensibilitat i interès per la
igualtat.
Conxa diu que es podrien demanar dades a serveis o entitats, com per exemple l’EMT,
i que si no les aporten s’hauria d’insistir per a obtenir-les. Lali comenta que en la
recollida d’informacions té diverses dificultats. Per una banda, en ocasions no ens
aporten la informació, o bé no està molt detallada, ja que no tenen les dades recollides
com nosaltres sol·licitem. I per altra banda, hi ha el problema que no es disposa de
dades desagregades per sexe, ja que les bases de dades d’alguns serveis no inclouen
aquesta informació, i per tant no és possible realitzar l’anàlisi.
Eva pregunta sobre la inserció laboral de persones amb discapacitat per sexe. Lali
respon que es disposa d’aquesta informació i que les dades reflecteixen que no hi ha
diferències destacades per sexe, el que marca més és que el fet la persona tingui una
discapacitat.
Aligi apunta que hi ha moltes temes interessants i que es un primer pas per començar
la feina amb els grups focals i ho podrien treballar allà.
Agenda d’activitats pel dia 25 de novembre
L’Ajuntament posarà un document conjunt de totes les activitats a palma, des de la
regidoria d’Igualtat es faran un parell de activitats.
Si teniu activitats clares faceu arribar la informació a volta de mail, durant els 15
primers dies de octubre han de enviar les propostes, per entrar a la edició en paper
sinó sortiran en les xarxes socials, web, etc...
Campanya NO I PUNT
La imatge ha estat impactant i el consell de Mallorca s’ha unit.
S’han fet 23 accions informatives de la campanya amb el monitoratge, s’han fet amb
activitats d’oci nocturn i de l’horabaixa i nit, des de el concert de estopa fins les
berbenes de barris de palma, la valoració es que el públic mes difícil es el masculí
adult, de les dones i els adolescents han tingut molt bona resposta , han transmès el
missatge
les taules informatives no han actuat sobre cap acció concreta, han de continuar fet
aquesta feina
Continuarem a l’hivern, a les festes de sant Sebastià, la universitat, a sales d’oci
nocturn, si les entitats tenim suggeriments o activitats podrien fer arribar a la regidoria.
Tenim pendent de fer el taller de defensa feminista, tenim ofertes per poder posar-lo
en marxa.

Coordinació entre serveis municipals en matèria de violència de gènere:
Per evitar la descoordinació, nosaltres en l’any 2013 varem començar unes reunions
semestrals entre els serveis (SAMVVG, SAIVG, Policia Local UPFA, i la secció
d’Igualtat) que constitueixen la Xarxa Municipal d’Atenció a la V G.
Es treballa el coneixement de cada servei, la coordinació de les iniciatives de
prevenció (que també es vincula al servei d’Educació a través de Palma Educa, i es
comparteixen iniciatives com la Campanya No i Punt .
També es treballa en millorar la coordinació efectiva en l’atenció a les víctimes i
agressors. En aquest espai es treballa entre d’altres l’establiment d’unes pautes per
atendre l’aspecte de seguretat de la víctima, així com la informació de la xarxa de
serveis a les persones ateses.
En les programacions del 25n i del 8m hi col·laboren diverses àrees (Cultura, ...) i
entitats municipals ( IME, ...)
La Carta de Serveis contra la violència de Gènere i Domèstica, auditada externament
, determina un alts nivells de col·laboració i es planteja no només objectius per a cada
servei, si no també com a xarxa municipal.
En coordinació externa s’ha establert un acord de col·laboració amb el Col·legi
d’Advocats per garantir atenció legal abans de la denúncia. A més de la feina per
garantir un procediments de derivació funcionals entre serveis a la ciutat, es planteja ,
a la llum de la nova llei d’Igualtat l’establiment d’una coordinació d’àmbit territorial de
Palma.
Escoletes Municipals
Proposta de les entitats: Conxa diu que la crisi econòmica que estem patit han de fer
feina en mes igualtat, un de aquest drets es la conciliació familiar de homes i dones i
aquesta conciliació te dos cames, un es dels serveis públics i que tenim educació
universal que arribi a tothom, son serveis de ocupació femenina, la realitat a palma es
que es molt necessari, per una oferta de les escoletas municipals, 8 estan
arterialitzades i 3 nomes son de gestió directa
No arriba a tot el percentatges de població i hi ha una llista de espera de 600
A la anterior pla de igualtat ja se parlava de incrementar la atenció de fora del horari
escolar i en vacances i no sa havia fet res.
Proposta: que la actual pla de igualtat es contempli aquesta via, les escoletes
municipals son de serveis deficitàries, s’ha de donar una empenta
Que des de aquest consell i la regidoria s’incideixi per aquest tema com una prioritat
Tan a nivell pressupostari, a nivell pla estratègic i nivell inversió.
Aligi diu que agafen les dues propostes per profunditzar a nivell tècnic i polític
Sandra Serra esta totalment de acord, perquè la oferta publica es insuficient.

Varis:
Proposta de les entitats: Tenim un reglament del consell de dones, tenim que donar-li
una volta, hi ha molt de grups que estem fent moltíssim feina que no te cabuda amb
aquest consell perquè no estan en el remec.
Des de La regidoria volen donar un pas mes, espais per fer proposta des de les
entitats, han parlat amb ibdona i el consell de Mallorca.
La proposta es convocar a la comissió permanent i donar una volta a la dinàmica del
funcionament del Consell de Dones, perquè siguin les entitats les que tinguin el
lideratge
La Regidoria tindrà la part de gestió i administració.
Acords i propera reunió:
Resum d’acords:
1-La secretària del Consell de Dones enviarà per mail el següent:
-L’acta de la reunió anterior del dia 21 de Juny de 2016, amb una petita modificació,
hem afegir dues assistències que varem venir i que no varem signar.
-El Reglament en vigor del Consell de Dones
-El Diagnosi del pla d’Igualtat, document que hem presentat a la reunió amb un power
point
2-Convocar dues grups focals; Apoderament i Violència de gènere
3-Treballar sobre el tema de les escoletes municipals
4-Reunió del Consell Permanent per donar més espai a les entitats en el Consell de
Dones
5-Fer feina amb el Reglament del Consell de Dones , per modificar-ho
6-Proposta de propera reunió per Gener 2017

