
 
REUNIÓ DEL CONSELL DE DONES 

 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 7 
Caràcter: reunió trimestral 
Data: 2 de febrer de 2017 
Lloc: sala Multiusos del primer pis de l’edifici Flassaders 
 
Assistents 

Aligi Molina, regidor d’Igualtat 
Maria del Mar García, secretària d’Igualtat 
Toni Colom, cap de secció d’Igualtat 
Eulàlia Allés, de l’Observatori d’Igualtat 
Mercedes Pérez, tècnica d’Igualtat 
Aída Tristán, tècnica d’Igualtat 
Marisa Bonache, de la Federació de Veïns de Palma 
Conxa Calafat, de Dones d’Esquerres de les IB 
Francisca Garí, d’UGT Illes Balears 
Ana Saidi, de l’Associació La Iniciativa 
Francina Bestard, de l’Associació La Iniciativa 
Eva Ceirdiriña, de CCOO 
Dora Cheillada, de Mujeres en Igualdad 
Malika, de Fundació Surt 
Guillermo Sánchez, del Grup municipal PP 
Carolina Abad, de Fundació USO 
Sandra Serra; de Dones Educadores, ADEIB 
Victòria Ferrer, del Lobby de Dones de la UIB 
Ana Riera, de Metges del Món 
Mari Ángeles Fernández, de PSIB-PSOE Palma 
Noemí Garcies, coordinadora  general de Cultura 
Eva Frade, regidora de Participació Ciutadana 
Aurora Jhardi, regidora de Funció Pública i Govern Interior 
Margalida Adrover Caldentey, de la CAEB 
Joana Maria Mestre, del GDIGPP de la UIB 
 
S’excusen per la seva absència 
 
- Aina Capellà i Lucía González, de la Fundació Ires 
 
 



 
 
Ordre del dia 

  
1- Calendarització del procés del Pla d’igualtat (presentació d’esborrany, termini 

de presentació d’esmenes o propostes, eines i formes de participació, etc.) 

2- Propostes d’activitats noves a les campanyes: 
a. NO I PUNT 
b. #Elcontrolnoésamor 

3- Presentació de la campanya “Espai lliure de masclisme” (sindicat STEI) 
4- Activitats i programa del 8 de Març 
5- Explicació dels Pressuposts participatius a les associacions del Consell de 

Dones per part de la Regidoria de Participació Ciutadana 
6- Aprovació del nou Reglament del Consell de Dones 
7- Diversos 
8- Proposar a les associacions del Consell de Dones que planifiquin el pròxim 

Consell 

Desenvolupament de la sessió 

La Sra. Serra presenta la reunió que ha preparat el Consell Permanent del Consell de 
Dones. 
 
Punt 1. Calendarització del procés del Pla d’igualtat (presentació d’esborrany, 
termini de presentació d’esmenes o propostes, eines i formes de participació, 
etc. 

 
La Sra. Allés, sociòloga de l’Observatori de la Igualtat, explica el procés de feina de 
l’elaboració del Pla. Es preveu que s’estructuri en 5 eixos, sobre els quals es 
treballarà, per una part, a través de grups de feina formats per personal tècnic de 
l’Ajuntament, on es definiran objectius específics i mesures que s’hi han d’incloure. Es 
preveu, també, un espai de feina i debat, amb la participació d’entitats. Finalment, es 
planteja un procés de participació més obert a la ciutadania en general. Encara 
s’estudia de quina forma es pot articular aquesta part més participativa, i per això es 
revisa informació disponible de processos com el de l’Ajuntament de Barcelona en el 
seu Pla de justícia de gènere. En el procés de feina més tècnic es treballarien tots els 
aspectes que es preveuen al Pla d’igualtat, mentre que en el procés obert a la 
participació d’entitats i de ciutadania se seleccionarien i treballarien els aspectes en 
què es poden fer aportacions més significatives.  
El Sr. Molina manifesta que l’objectiu és aquest. Una vegada que es té la primera part 
finalitzada, que és la diagnosi, es treballa sobre quines són les millors maneres de dur 
a terme el procés participatiu i intentar extreure’n la part més participativa, determinar 
com es configuren els grups focals... i el Consell de Dones serà part del procés. Se 
n’anirà informant quan se’n tingui un calendari específic. 
La Sra. Bestard demana quins eixos són els que han pensat. 
La Sra. Allés manifesta que potser canviïn de nom, però de moment es treballa en la 
següent proposta: transversalització de les polítiques de gènere; entorn lliure de 
violències masclistes; drets socials i econòmics, en què es tractarà el tema de la 



feminització de la pobresa; apoderament i participació, on s’inclou el tema de 
l’associacionisme i, el darrer eix, de l’organització social corresponsable de la ciutat, on 
s’inclourien dimensions com la conciliació i la corresponsabilitat familiar, una ciutat 
adaptada a les persones amb perspectiva de gènere. Encara s’està en el procés de 
feina per a tancar l’estructura bàsica del Pla. Per això, és possible que al final hi hagi 
algun canvi.  
El Sr. Molina manifesta que hi ha una part en la qual s’està en procés de feina, i s’ha 
de veure com treure el màxim profit possible als objectius fixats. 

Punt 2. Propostes d’activitats noves a les campanyes: 

a. NO I PUNT 
b. #Elcontrolnoésamor 

La Sra. Tristán manifesta el següent quant a les campanyes: 
 
“El control no és amor” 
Promoguda per Joventut entorn del 25 de Novembre, Dia Internacional contra la 
Violència cap a les Dones. 
 
En aquesta campanya, hi han participat espais joves, Dinamo i Palmajove. 
 
Les actuacions que s’hi han duit a terme són:  

 
Concurs de microrelats. Amb la finalitat de promoure-hi la participació de la 
ciutadania jove. Aquests microrelats havien de tenir relació amb el tema “El control 
no és amor”. S’hi podien narrar històries reals o fictícies i s’hi havia d’incloure 
almanco la paraula respecte. S’hi varen presentar 92 participants. 
Aquesta activitat es valora molt positivament. Va tenir bona repercussió per part de 
la ciutadania. 
 
Acte participatiu el 18 de novembre a la plaça del Tub, amb realització de grafits, 
concert, escriptura de missatges i penjada de les cintes. Aquesta acció ha estat 
molt ben valorada per l’impacte que ha tingut en un espai d’afluència jove.  

 
Durant tot el mes de novembre s’han realitzat diversos tallers a instituts, barriades i a 
la UIB per a personalitzar el missatge. Per altra banda, també es va poder fer als 
espais joves, al Servei d’Informació Jove de Palmajove i a la mateixa plaça del Tub. 
L’elaboració de cintes amb missatges ha permès un contacte directe amb el jovent per 
a fer arribar el missatge i descentralitzar la campanya. 
 
2. “No i punt!” 
Campanya promoguda des d’Igualtat. És present als carrers de Palma des del mes de 
juny fins ara, a revetles, concerts, festes de Nadal i Sant Sebastià. La campanya té la 



intenció de seguir durant tot l’any 2017 amb els punts d’informació en esdeveniments 
de gran afluència de gent, sobretot jove. 
La campanya ha tingut una bona valoració i recepció per part de la ciutadania. 
Accions s’hi duen a terme: 

- Punts d’informació sobre la campanya als carrers de Palma. 
- Taller Palma Educa: “Relacions igualitàries: prevenció d’agressions 

sexistes i sexuals”; destinat a joves i adults amb l’objectiu de conscienciar, 
sensibilitzar i treballar sobre les conductes negatives, coartives de la llibertat 
d’elecció o insanes, sexuals i sexistes. Es posa l’accent que qualsevol persona, 
coneguda o desconeguda, en un moment donat pot traspassar els límits 
d’altres persones  i no admetre-ho o reconèixer-ho. Conscienciar, sensibilitzar i 
treballar amb la persona agredida, apoderar-la per a identificar les situacions 
de risc i poder-hi fer front. 
Aquests tallers de Palma Educa poden ser sol·licitats per qualsevol entitat, 
associació escolar... 
La Sra. Bonache manifesta que considera important arribar a les associacions. 
Se li diu que el web de Palma Educa abasta tot Palma, i que ho pot sol·licitar 
qualsevol associació. 
La Sra. Frade manifesta que a la sala dels professors tenen un protocol sobre 
malalties que poden patir els alumnes, però no en tenen sobre els casos de 
bullyng i agressions sexuals. Proposa que es faci una formació als professors 
per a seguir-hi un protocol. 
 

- Taller d’autodefensa feminista: durant el darrer trimestre de l’any 2016 es 
varen dur a terme 4 tallers; 2 al centre Flassaders i, 2, a associacions de veïns. 
Aquests tallers han tingut una bona recepció, han agradat molt i han tingut 
molta demanda. De fet, no s’han pogut atendre totes les peticions. Durant l’any 
2017 es preveu continuar impartint-los. L’objectiu d’aquests tallers 
d’autodefensa feminista és que les dones prenguin consciència de les 
situacions de violència masclista i tinguin la capacitat d’elecció i d’acció davant 
una agressió sexual. 

 
- Formació a l’EMT: es contacta amb l’EMT per a introduir-hi un apartat dins la 

seva formació permanent sobre les agressions sexistes i sexuals, sempre 
emmarcat dins la campanya “No i punt!”. Aquesta oferta ha estat ben rebuda i, 
per tant, es parla de tancar aquesta col·laboració. A més, per a nosaltres és un 
aprenentatge, ja que volem aconseguir una ciutat segura i, per això, 
necessitam conèixer els punts que es consideren insegurs o en quines franges 
horàries ho són més i què s’hi pot fer. 

 
 

 
 
 



Punt 3. Presentació de la campanya “Espai lliure de masclismes” (sindicat 
 STEI) 
 

La Sra. Serra presenta la campanya “Espai lliure de masclismes” en Power Point. 
Manifesta que les empreses o les associacions que vulguin adherir-s’hi ho poden fer al 
web de l’STEI Dona. S’anirà a les empreses a fer-hi una xerrada i, després, s’hi podran 
adherir. 
Ja s’hi ha adherit Canamunt en Femení, Oficina Antidesnonaments i l’Ajuntament de 
Calvià, entre d’altres. 
La intenció és difondre aquesta campanya i que els diferents ajuntaments la facin 
seva, podent canviar-ne els logos i posar-hi els seus. 
La Sra. Serra proposa que el Consell de Dones s’hi adhereixi, i en llegeix el manifest 
per a fer-ho oficial. 
La Sra. Garí manifesta que pareix la mateixa campanya que la d’IBDONA, que es diu 
“Reacciona”. 
La Sra. Serra manifesta que el que és important és aconseguir els objectius, sumar.   
El Sr. Molina diu que l’IBDONA, el Consell i l’Ajuntament han de reunir-se per a parlar i 
consensuar sobre els diferents pactes que es tenen. 
La Sra. Malika es demana com es fa per a denunciar una situació d’abús dins la feina. 
La Sra. Serra manifesta que es pot solucionar parlant, depenent de la gravetat. Si és 
molt greu, s’ha de denunciar. 
La Sra. Malika manifesta que les dones no denuncien per por a perdre la feina. 
La Sra. Serra diu que hi ha empreses que tenen el departament de recursos humans 
per a denunciar aquest tema.  
La Sra. Frade manifesta que en determinades empreses hi ha un protocol. Si no hi ha 
protocol han d’acudir al Comitè d’Empresa i als delegats sindicals. 
 
 
Punt 4. Activitats i programa del 8 de Març 

El Sr. Molina manifesta que des de l’Ajuntament se n’està preparant el programa i 
convida a incloure-hi les activitats que programen les diferents entitats i associacions. 
La Sra. Tristán explica que, per a fer-ne difusió dins l’agenda, el termini acaba dia 13 
de febrer a les 10 h; han d’estar passades. Si arriba més tard, sortiran al web.  
La iniciativa vol presentar un curt centrat que la dona ha de vestir com vol, perquè 
moltes vegades és rebutjada per com va vestida, fins i tot entre les mateixes dones,  
especialment en el cas de les musulmanes amb el vel. 
S’havia pensat dur aquest curt i una xerrada amb la programació del 8 de Març. Ja es 
va passar a la Regidoria. 
La Sra. García manifesta que la Sra. Segura està pendent de posar-se en contacte 
amb elles per a concretar-ne dades. 
La Sra. Malika farà arribar la informació sobre un documental que es diu Muertes 

chiquitas, des del grup de lectura africanista. 
La Sra. Tristán manifesta que ho té en compte. 



La Sra. Serra manifesta que, com a moviment feminista, es programa la manifestació, 
dimecres dia 8 a les 20 h, a la pl. de la Porta Pintada. 
 
5. Explicació dels Pressuposts participatius per part de la Regidoria de 
Participació Ciutadana 
 

La Sra. Frade parla sobre els Pressuposts participatius. Manifesta que la setmana que 
ve ho tindran tancat. Indica que estan contentes de la resposta que han tingut, a pesar 
que no hi ha participat tota la gent que volien. Enguany n’han allargat el procediment, i 
el febrer començarà. L’abril es podrien presentar propostes, a través del Consell de 
Barris als districtes; el Consell de Dones és una oportunitat per a treure’n propostes.  
S’espera que les bases estiguin llestes a final d’aquest mes. S’enviaran a la Regidoria 
perquè es trametin a les entitats del Consell de Dones. Indica que els objectius 
d’enguany són augmentar la participació amb difusió a escoles i entitats, i manifesta 
que des de la Regidoria de Participació, hom es troba a disposició. 
La Sra. Bonache manifesta que participaren al primer, però que han de canviar la  
manera de votar. 
La Sra. Frade manifesta que la canvien; redacten uns plecs per a comptar amb un web 
i han comprat una furgoneta amb un ordinador per a moure’s per tot Palma (districtes, 
barris...). 
La Sra. Calafat manifesta que, de la proposta anterior, de les quatre propostes que hi 
havia d’igualtat, no n’ha sortida cap, i troba que hi falta informació.  
La Sra. Frade indica que hi falten diverses mesures per a millorar. S’ha de presentar 
aquesta campanya a les escoles i les AMIPA..., se n’ha de fer una difusió major i s’han 
d’aproximar més els col·lectius.  
La Sra. Frade manifesta que al pròxim Consell de Dones es vindrà amb informació i 
material.  
 
6. Aprovació del Reglament del Consell de Dones 

La Sra. Frade manifesta que l’actual Reglament és de l’any 2009 i que, a la primera 
reunió del Consell, ja es va proposar canviar-lo i es va constituir un grup de feina.  
La proposta és:  
Potenciar les associacions de dones, adoptar mesures per a evitar els obstacles. 
Composició del Consell de Dones; el personal tècnic de l’Ajuntament hi ha de comptar 
amb un màxim de dues representants, amb veu però sense vot. 
Hi ha d’haver un màxim de tres regidories.  
Els representants dels grups polítics hi han de tenir veu, però no vot.  
La secretària designada entre el personal de l’Ajuntament hi ha de tenir veu, però no 
vot.  
A la Comissió Permanent hi ha d’haver president, vicepresident i 7 vocals, 
principalment d’associacions de dones i altres associacions que tinguin relació directa 
amb les dones. 
La Sra. Bonache es demana per què s’ha de limitar el nombre de persones i posar-hi 
un màxim de participació. 



La Sra. Ceirdiriña indica que es tracta de fer-ho més àgil, i que no lleva convidar altres 
regidories que duguin temes relacionats amb la dona. 
El Sr. Sánchez manifesta que se suma a la proposta de la Sra. Bonache, i es demana 
per què han de llevar el dret a vot. 
La Sra. Ceirdiriña manifesta que hi poden participar, però no votar, perquè ja 
pertanyen a d’altres grups.  
La Sra. Ferrer manifesta que no es retira el dret de participació a ningú, sinó que hi ha 
diferents organismes i que es vol que tinguin majoria els que fan feina amb la dona. 
La Sra. Abad manifesta que s’hauria de passar el text amb les modificacions per a 
poder llegir-lo i opinar-hi o al·legar. 
El Sr. Molina manifesta el mateix, que aquesta proposta s’enviarà, i que s’hi han de fer 
propostes i al·legacions en positiu. 
La Sra. Calafat manifesta que és un tema que es té pendent de la primera reunió del 
Consell i que s’ha de definir si les empreses han de ser-hi si es treballa a l’Àrea 
d’Igualtat; si es podia flexibilitzar el tema de les associacions que són al REMEC, que 
es frena un poc la participació d’altres grups no formalitzats. 
El Sr. Colom manifesta que el personal tècnic municipal té la funció de facilitar el 
funcionament del Consell i les seves comissions, i que treballar sense tenir dret a vot, 
com es proposa, no és cap inconvenient.  
El Sr. Molina manifesta que el que és millor és que es passi el Reglament i, després,  
recollir-ne les peticions i les propostes. 
 
S’acorda que la Comissió Permanent el passi a la Regidoria, perquè el derivi a tot el 
Consell de la Dona. 
 
7. Diversos 
La Sra. Jhardi manifesta que tenen una idea de l’Àrea de Funció Pública pel que fa als 
noms de carrer; hi falten noms de dona. Ho tramita el departament de toponímia. Es té 
la intenció de presentar a la Comissió una llista de dones per a noms de carrers, i 
planteja si des del Consell de Dones es podria articular aquesta iniciativa ajudant a 
cercar els noms per a tenir-ne propostes al pròxim Consell de Dones. 
 
8. Proposar a les associacions del Consell de Dones que planifiquin el pròxim 
Consell de Dones 
 

La Sra. Serra proposa que, per a les pròximes reunions, alguna o algunes de les 
associacions planifiquin i duguin a terme el Consell de Dones (fins i tot es poden 
agrupar si tenen el mateix tema per a tractar-hi).   
 
S’acorda que se s’enviaran propostes per correu electrònic. 
 
 
 
 



Resum d’acords 

-Pla d’igualtat; la Regidoria d’Igualtat posa en marxa el procés de participació. 
-Las entitats i les associacions, si en tenen, enviaran propostes per a les campanyes 
“El control no és amor” i “No i punt”. 
- L’Stei enviarà la campanya que ha presentat, “Espai lliure de masclismes”, per si algú 
vol adherir-s’hi i fer-ne difusió. 
- La Regidoria de Participació Ciutadana durà, a la pròxima reunió, informació i 
material sobre els Pressuposts participatius. 
- El Consell Permanent enviarà per correu electrònic les propostes per al nou 
Reglament a la Regidoria, i aquesta les derivarà al Consell de Dones perquè s’hi 
puguin presentar propostes i al·legacions. 
- La Regidoria de Funció Pública i Govern interior recollirà propostes de noms de 
dones per a noms de carrer, i les presentarà a la pròxima reunió. 
- Les associacions o les entitats que vulguin presentar temes a la pròxima reunió del 
Consell de Dones n’han de fer la proposta per correu electrònic. 
- Les entitats que tinguin activitats per al 8 de Març ho han de fer saber abans del 13 
de febrer per a sortir a l’agenda en paper; les que arribin més tard, sortiran en digital. 
 
Es dona per tancada la reunió a les 19:30 
 


