
 
9a REUNIÓ DEL CONSELL DE DONES 

 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 9 
Caràcter: reunió trimestral 
Data: 19 d’octubre de 2017 
Lloc: sala Multius 1 del primer pis del Centre Flassaders 
 
S’excusen per la seva absència 
 
-Mª Angeles Fernández del PSIB-PSOE 
-Joana Bardina, DG d’Educació 
-Dora Cheillada i Jero Mayans de Mujeres en Igualdad 
-Francisca Garí de UGT 
 
Assistents 
Aligi Molina, Regidor d’Igualtat 
Lucia Segura, DG 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 
Margalida Simonet, Tècnica d’igualtat 
Conxa Calafat de Dones d’esquerres IB 
Eva Ceirdiriña de CCOO 
Mercè Borràs de la Regidoria de Benestar Social 
Guillermo Sanchez del Grup municipal PP 
Silvia Fornés de Atenzia 
Aina Capellà de Fundació Ires 
Marga Prohens de la CAEB 
Juana Lozano de Creu Rotja 
Irene Peláez de INTRESS 
Eva Álvarez del Grup Ciutadans 
Mireia Rubio de Podem Palma 
Sebastià Mascaro de Cultura 
Maria José Varela de Lobby de Dones 
Susana Pulido de Fundació Amaranta 
Eva Frade, Regidora de Participació Ciutadana 
Carmen Sanchez-Contador de ADIBS 



Rosa Mascaró del grup municipal MES 
Joana Mª Adillón, DG de Funció Pública 
Josep Maria Rigo CG de Ecologia, Agricultura i Benestar Animal 
Patricia Barranco de Fundación Amaranta 
 
 
Ordre del dia: 
1-Pla d’Igualtat: Informació sobre la situació actual 
2-25 de novembre: acords de cara a l’agenda 
3-Propostes pel reconeixement de les dones a l’espai públic 
 
Desenvolupament: 
 
Punt 1: Pla d’Igualtat: Informació sobre la situació actual 
 
Aligi Molina comença digen que estan de enhorabona, han presentat 
públicament el Pla d’Igualtat,  una feina molt corporativa, de totes les entitats, 
grups municipals, es un pla de l’ajuntament de Palma, un pla de la ciutat. 
Desprès s’obrirà una fase d’al·legacions i estem molt agraïdes per la feina de 
les tècniques de l’àrea d’igualtat 
Eva Frade diu que en donen la enhorabona perquè per fi tenim un Pla 
d’Igualtat. 
Han de consolidar la part de les entitats , de dones, sindicats, etc, han de veure 
quines son les implicacions per canviar la realitat de la vida de la dona 
Lucia Segura diu que aquest area esta compromès amb aquest pla, i començar 
a fer feina, amb el monoparentals i víctimes de violència de gènere, i demana 
com consell de dones es empenyeu per complir aquest pla i que nos digueu si 
no fan feina damunt el pla. 
Es pot profunditzar tal com es vulgui i si des de el consell de dones nos donen 
mesures per desenvolupar o manera o espai de fer-ho, es poden plantejar, per 
que sigui una eina viva. 
 
Punt 2: 25 de novembre: acords de cara a l’agenda 
 
Lucia demana que tenint disposició l’agenda que treuen des de l’àrea per les 
activitats, que nos poguessin passar el títol,el dia, l’hora el lloc i si te preu i una 
adreça electrònica 
Per dilluns dia 23 o como molt dimarts a primera hora del dematí 
Recordar a les entitats feministes de la manifestació que es fa el dia 25 
Carmen Contador diu que el dimarts es reuneixen, Toni diu que basta la 
informació bàsica.  
Aquest any continuen amb la campanya “el control no es amor”, el acte que 
han preparat es la penjada de llaços, dos concurs, microrelats i fotògrafa, han 
afegit un subtítol, “el control no es amor, vull viure el amor en llibertat” 
Sebastià Mascaró comenta que tenen una exposició sobre la violència de 
gènere i una altra a la universitat i amb Ires tenim  un espai a les voltes, han de 
passar els horaris 
L’àrea d’Igualtat presentà el informe i tenim tres activitats 



EMAKUNDE, dura el documental “Volar” de una sèrie de dones víctimes que es 
reuneixen per parlar entre elles. 
El dia 18 vindrà Irantzu varela 
Un espai de microteatres, son fusteret, plaça Espanya i Pere Garau i una altre 
espai 
Enguany no feren marxa perquè nos han donat la pausa, per l’esforç que han 
tingut enguany per el pla d’Igualtat. 
 
Punt 3: Propostes pel reconeixement de les dones al espai públic 
 
Proposta que es va comentar a un consell de dones a principis d’any sobre les 
poques visibilitat de les dones importants de la nostra ciutat. 
Han fet arribar un dossier de propostes a cultura i podria ser un interlocutor, 
com encarar la representació de les dones a la nostra ciutat 
Si algú te propostes, Margalida fa la exposició de un power point que esta 
també per escrit. 
La visibilitzacio de les dones es molt poca, generalment es amb anuncis 
sexistes, de moda, etc... 
Nos centrarem a dones de les illes balears,  
Conxa explica el cas de Margarita Lecler, que va introduir a Aurora picornell 
dins el feminisme i a escriure 
Hi  ha una proposta per fer un homenatge a la primera manifestació contra la 
violència masclista a Palma 
També podem posar nom de carrers de dones valentes 
Ha presentat un dossier informatiu,  no es un estudi, es una línea de feina, 
poden ser els promotors però no els executors. 
Poden fer noves aportacions 
Carmen contador, diu que fa dos anys que les dones per la salut volien posar 
un espari en Carrer San Magin, hi ha un espai molt petit que no te nom i volien 
proposar aquest espai per posar el nom de Plaça de las violetas. 
Sebastià diu que el tema de la visibilitat i diversitat, haurien de estira la 
investigació per aquí, dels grups que no tenim referència. 
Juan Lozano de creu Roja diu que lo de posar  el nom al carrer, quedarà com el 
nom al carrer i nomes, se hauria de fer una visió mes amplia, ara tenim la 
excusa per tenir un pla, que hagi un compromís, de només posar la lapida si no 
de fer una ciutat mes viva i li demana a Sebastià quantes dones tenen el premi 
ciutat de palma, o han tingut una exposició, han de fer una discriminació 
positiva, demana si es pot fer, 
Margalida diu que segon el pla que els jurats tinguin  una participació 
paritària,el darrer era 4 dones i un home 
Eva diu que des de participació estan col·laborant amb una creació de consell 
de dones amb un espai propi amb dones del propi barri i entitats. 
Han de fer de pont entre las regidories i les entitats, Diu que estava pensat que 
podrien fer uns opis  amb el nom de les dones i una explicació 
Silivia Fornes diu que les fonts no poden trobar les histories, no volem que torni 
posar, poden ficar dones perquè no nos han deixar contar la història, han de 
incidir en posar una petita explicació i lo de las violetas no lo ve, Carmen diu 
que las violetas  es com nombre de dones y haurien de fer una petita explicació 
Sebastià diu que poden participar algú al consell de cultura des de el consell de 
dones,  



Lucia diu que si, i que a nivell formal estigui una constitució paritària i fer una 
constitució formal, el que vol es presenti i que surti una persona com 
representant del consell de dones. 
Les propostes les passaren a través del correu 
Lucia proposa que podria sortir una proposta de accions sobre la idea de la 
campanya de visibilitat les dones i la regidoria el desenvolupat 
Silvia diu de començar per el resultat de lo que han fent. 
Es trasllada  ala  comissió permanent 
Margalida diu que hi ha pocs carrers,  però poden mirar de fer plaques, etc... 
com pot estar present, un memorial, una campanya, hi ha moltes maneres 
Josep Maria Rigo de ecologia, diu que hi ha espais a la ciutat que es poden 
triar, placetes o espais petits, han de fer un esforç per treure aquest espais 
residuals 
Aligi diu que les propostes concretes ho poden fer arribar per les correus 
electrònics 
Recullin les propostes que avui han parlat. 
 
Varis. 
 
Lucia diu que recordar-vos que una persona que estava en la comissió 
permanent, ja no hi està i si hi ha candidatura per cobrir aquest espai i Sandra 
Serra esta de baixa maternal 
Difusió de la activitat del banc de cultures, dones d’aquí i d’allà, ballen i canten, 
demana difusió. 
 
Es dona per tancada la sessió a les 19:30h. 
 
 


