REUNIÓ DEL CONSELL DE DONES

Identificació de la sessió
Núm.: 8
Caràcter: reunió trimestral
Data: 8 de juny de 2017 a les 17:30
Lloc: sala Multiùs 2 del segon pis de l’edifici Flassaders
S’excusen per la seva absència
-

Patricia Conrado del Grup Municipal Ciudadanos
Olga Coronado de Fundació Salut i Comunitat
Joana Bardina, Directora General de Joventut
Eva Ceirdiriña y Pilar Minguillón de CCOO
Carol Abad de USO
Victoria Ferrer e la UIB

Assistents:
Lucia Segura, Directora General d’Igualtat
Maria del Mar García , Secretària d’Igualtat
Toni Colom, Cap de Secció d’Igualtat
Aida Tristàn, Tècnica d’Igualtat
Margalida Simonet, Tècnica d’Igualtat
Marisa Bonache de la Federació de Veïns de Palma
Conxa Calafat de Dones d’esquerres IB
Vanesa Corrales de Treball Solidari
Mercè Borràs de la Regidoria de Benestar Social
Silvia Fornés de Atenzia
Aina Capellà de Fundació Ires
Mª Angeles Fernández del grupo PSIB-PSOE
Josep Maria Rigo CG d’Ecologia, Agricultura i Benestar Animal
Inma Mas de Metges del Món
Marga Garau de Metges del Món
Joana MªAdillón Directora General de Funció Pública
Joaquin de Maria, Director General de Participació Ciutadana
Francisca Garí, d’UGT Illes Balears
Ordre del dia:
1. Protocol Agressió Sexistes i Sexuals: aportacions de les entitats.
2. Protocolet d’Agressions Sexistes i Sexuals: aportacions de les entitats.
3. Memòria XADPEP: troba interessant i necessari el Consell de Dones fer una presentació
pública de la memòria de 2016 de la XADPEP?
4. Activitats conjuntes pel curs 2017 – 2018 (#elcontrolnoésamor, 25N...).

Desenvolupament de la sessió:
Presentació de les persones assistents e informació per part de la regidoria que el dia 6 de
Juliol es convocarà a una reunió extraordinària del pla d’Igualtat
Protocol i protocole de Agressió Sexistes i Sexuals: aportacions de les entitats:
Lucia explica que esperen les vostres aportacions per acabar el protocol i el protocolet sobre
les agressions sexistes i sexuals que estan elaborant en la regidoria, el protocolet es un
resumen del protocol, feren un tríptic per posar a festes durant l’estiu privades i publiques
Aida explica que es un manual de difusió per la ciutadania, per posar a les festes de
barriades, concerts, etc...
Nos centrem en el espai públic perquè poden donar resposta directa, es un punt per començar i
esta obert a canvis, esta basat en altres experiències, Poble sec, Bilbao, etc... la diferencia es
que el protocol nostre es a festes en general no solo a unes puntuals
Margalida diu que es valoraren amb els dinamitzadors i si s’han de fer aportacions
Silvia de Atenzia demana a on son els punts d’informació, li contesten que seran en els
concerts, en els espais públics o concerts privats, segon el calendari d’actuació si hi ha festes,
.nos hem adaptat a les festes de palma
El dia 20 es presentarà a Roda de premsa.
Una idea es que per que arribi a mes gent, principalment joves, la empresa de dinamització
anirà circulant per tota la festa o el concert.
El material de no i punt ha de estar de suport per tota la línea de agressions sexuals i es un
material que posem a disposició de les entitats
Aportacions de les entitats:
Marisa Bonache dona la enhorabona per la feina, es un bon punt de partida, per primera
vegada es diu al agressor lo que està fent malament i es una bona aportació.
La gent visualitza amb quatre punts el que volen dir.
I els díptics fantàstics
Silvia Fornes diu que està molt be fer la diferencia de la agressió sexista de la agressió sexual
i la estructura es molt encertada, ella ha passat les aportacions a Lucia. Una aportació es que
no li donen a la víctima a quin punt pot acudir o que ha de fer, Lucia diu que tenim aquest
debat, que quan pateix una agressió sexista , la teva reacció natural es que s’ha de fer de
forma natural, i mos han plantejat fer un taller de com respondre a una reacció sexista.
Metges del mon: diu que es molt rudimentari i que ha de anar conjunt amb tallers i demès
activitats.
Margalida diu no es tot lo que feien, aniran complementant, els tallers de Palmaeduca que son
accions de NO I PUNT, els tallers de apoderament, etc..
Col·laboraren amb IREFREA, que es una entitat de lluita contra la droga i oci nocturn i
agressions sexuals i sexistes i per aquí entraren en els espais públics, i entraren en la població
de palma i la que visita a palma, referent al turisme, però no poden arribar a tot, aquesta línea
donarà resultats l’any vinent.
Lucia diu que si coneixen entitats que treballen en aquesta línea, poden fer col·laboració, des
de les seves campanyes
Aina Capella diu, si tenim previst la col·laboració de la policia,
Margalida diu que les competències les tenen la policia Nacional, en principi la policia estaria
present amb la patrulla que estigui de guàrdia i nosaltres li podrien demanar suport.
Pensaven canalitzar amb les empreses de seguretat, també hem pensat contactar amb els
organitzadors de les festes
Mercè Borràs dona la enhorabona i troba molt important deixar tan clar la diferencia entre
agressions sexual i sexista i a ver la avaluació i veure com va evolucionant, tot es millorable.
Margalida diu que tots els dies fan aportacions
Joana Adillon, diu que hem d’aprofitar el 010 con una aportació e informació i tenir una sortida.
Margalida diu que lis han dit que es millor posar el 112 per canalitzar, el 010 es com
informació no de emergència
Josep Maria Rigo, diu el document es molt clarificador, al públic en general i que tenim molta
gent municipal al peu del carrer i no es saben totes les ordenances ni reglaments.
Han incorporar a EMAYA en el pla d’igualtat, per materialitzar tot això i el personal de EMT, els
tècnic venen a la comissió del pla d’igualtat, han començar a fer coses

El personal de no i punt es una entitat amb gent qualificada, perquè sinó el resultat es poc
desvirtuat, han de tenir formació.
Sivia diu que esta molt contenta amb el protocolet i del protocol diu que a la pàgina 13
de com ha de actuar la persones dinamitzadores, esta be sabre quin es el camí, donaren el
telèfons per tenir recursos, ¿quin recursos? Falta posar, han de fer la lectura mes lògica.
Frase optimista de que els locals privats sabran com actuar, han de valorar si s’ha de suprimir
Hi ha un bars que tenen uns informacions, que tenen uns dinamitzadors amb formacions en
els espais que tenen molt aforament, el personal clau per aquestes intervencions es el
cambrers, el de personal actuen quan hi ha conflictes
Silvia apunta que quan mes gent hi haguí implicada amb les agressions, la víctima estarà mes
recolzada i que tothom hagi de estar al costat de la víctima,
Si una discoteca que està de moda esta identificada como lliure de agressions sexuals i
sexistes la gent anirà i les altres espais competiran per tenir aquesta qualificació
Marisa diu que aquest son els principis i a partir d’aquí que sigui el agressor el dolent i que es
visualitza que son ells els que fan mal, es una base per començar
Lucia diu que vos recordem que fins dia 12 podem passar aportacions perquè tenim que passar
a maquetació.
Aquest document es un punt de partida i a setembre es pot canviar,
Aina Capellà diu el format ha de esser petit
Lucia diu que estarà a mes formats, petis i també amb un cartell ploma, el díptic no el
repartiran, i Margalida diu que repartint una motxilla i bosses
Silvia diu si en el bus de nit es podrà repartir, poden ficar en les vinils
Lucia diu que durant l’estiu els bussos duran a la trasera el cartell de NO I PUNT.
Una altra aportació es si es pot considerar agressió sexual si desprès de anar de festa acaben
en el llit i just abans no volem posar-se preservatiu si es pot considerar agressió sexual si
desprès de anar de festa, voluntàriament acaben junts però desprès no volen posar-se el
preservatiu, també en els trens s’acaben mantenint relacions que en a vegades en realitat no
volen fer, demanen si això es un altre plantejament o es una agressió sexual
També es habitual que en els serveis de prostitució poden canviar de opinió.
Margalida diu que faran una repassada a veure com poder ficar, en la pagina 12 del agressor
està posat, hi ha que afegir a la víctima.
Memoria XADPEP,
Han fent feina en moltes entitats,
Toni entrega un petit resum, indica que cada any fan una memòria, en una base de dades
conjunta i consensuada i a partir d’aquí l’observatori fa un document consensuada
Esta a la web municipal completa i Toni entrega les tres darreres pàgines
S’han ates 1520 persones, que han pujat un poc respecte al any passat, les edats es lo mes
importants
Questions, el 37% en els pisos i clubs , el carrer es un sector estancat, l’arenal,Porta Sant
Antoni, Avingudes i carrer de Manacor
Tema formatiu: estudis primaris, hi ha presencia de universitaris
De les visites individuals al pisos de les entitats, han pasat a les visites conjuntes
A policia Local fan formació
Foro sobre la tracta organitzada amb la UIB,
Han de diferenciar que tu ets víctima independentment que hi haguí denuncia
Es fa una reunió al arenal
Estam insistint de fer la sortida de la prostitució de les persones que vulguin sortir,
Dues iniciatives, dos fases de la tracta, casal petit te dues pisos
Demanen a les entitats si trobeu interessant que doneu visibilització convocant una reunió
amb les associacions, seria una reunió publica, en flassaders, en power point, si seria
interessant i si la gent vendria
Silvia diu que han de tocar la consciencia de la gent
Es farà encara que nomes venguin 20 persones i que les entitats envien la convocatòria a totes
les companyes-companys, hem de enfocar-ho de manera que la gent es doni conte que hi ha
tracta de dones devora ca seva
Las entitats estan d’acord
Francisca Gari diu que es molt interessant aquesta ponència i han de fer-ho més impactant

Activitats conjuntes,
Durant l’estiu programant les activitats, sobre tot al 25 N i el control no es amor
Començant en el setembre-octubre, les vostres propostes las poden enviar el mes abans que
podeu per intentar programar amb tens
Es dona per tancada la reunió a les 19:30

