
 

REUNIÓ DEL CONSELL DE DONES 

 

 

Identificació de la sessió 

 

Núm.: 10 

Caràcter: reunió trimestral 

Data: 27 de febrer de 2018 

Lloc: sala Multiùs 1 del primer pis de l’edifici Flassaders 

 

S’excusen per la seva absència 
 

- Patricia Conrado del Grup Municipal Ciudadanos 
- Adrián Campos, Regidor d’Hisenda 
- Toni Sierra de Treball Solidari 
- José Hila, Regidor d’Urbanisme 
 

Assistents: 

 
Aligi Molina, Regidor d’Igualtat 
Lucia Segura, DG d’Igualtat 
María 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 
Mercedes Pérez Pérez, Tècnica d’Igualtat 
Conxa Calafat de Dones d’esquerres IB 
Silvia Fornés de Atenzia 
Aina Capellà de Fundació Ires 
Marga Prohens de la CAEB 
Monica Gelabert de Creu Rotja 
Irene Peláez de INTRESS 
Adela Marmy de Estresllas y Duendes 
Chelo Ríos de Estrellas y Duendes 
Mireia Rubio de Podem Palma 
Sebastià Mascaro de Cultura 
Catalina Trobat de Regidoria de Benestar 
Josep Maria Rigo de Regidoria d’Ecologia 
Joana Maria Adillón, de la Regidoria de Funció Pública i GI 
Paloma Martín de DGIPP-UIB 
Malika Kathir de Fundació Surt 
Marisa Bonache de FFVV 
Mari Angeles Fernández de PSIB 
Guillermo Sánchez del GM PP 
Francisca Mir del GM Més 
 
 
Ordre del dia: 

 
1. Presentació esborrany projecte “Palma té Nom de Dona”. Suggeriments de canvis i 

millores.  
2. Informació Pacte Palma contra la Violència de Gènere.  
3. Propostes sobre “Noves Masculinitats” i Convidada a activitat Ritxar Bacete.  
4. Informació sobre Pla Igualtat.  
5. Varis  

 
 



 
 
 
 Desenvolupament de la sessió: 
 
Presentació esborrany projecte “Palma té Nom de Dona”. Suggeriments de canvis i 
millores.   
 
La regidoria presenta el projecte “Palma té Nom de Dona” 
Lucia Segura demana com podria establir un lloc segur, i que no ha hagut propostes. 
Sivia Fornés demana perquè no ha hagut propostes 
La resposta pot ser degut a la dinàmica de les entitats. 
Silvia  diu que estén fent moltes activitats, sobre tot amb la gen gran 
Hem de aprofitar aquesta infraestructura, organització comunitària per si surten idees. 

Malika diu que en Pere Garau volen fer feina a els ulls de les dones, sobre tot les  menys 

visibles 

Malika parla del Projecte coneixes, es un projecte per veure com es guanyen en visibilitat 

volem fer una escultura a la plaça, la plaça es molt guapa i no està molt freqüentada,  associar 

el projecte a Encarna Viñas. 

Conxa, diu que el projecte que varem presentar es una línea que han de recuperar, dossier que 

va preparar Margalida Simonet, i aquesta feina continua. 

Lucia explica que volem més projecte mes allà del Pla d’Igualtat i no nomes non de dones per 

noms de carrer. 

Conxa insisteix  que han de fer força amb projectes amb la historia de les dones 

Marisa Bonache diu que amb els premis Rosa Bueno, que va esser una dirigent veïnal molt 

bona, se estan posant en marxa, duen tres línees, participació, exclusió social i joves i també  

premi a tota la trajectòria . 

Han de potenciar aquest premi i fer-ho arribar a les associacions i a la ciutadania i que agafi 

força dins l’Ajuntament, aprofitar que te nom i essència de donar 

Es poden presentar les pròpies candidatures 

Comenten de fer una base de dades de quantes dones es presenten i quantes rebran un premi,  

Sebastià Mascaro diu que es poden fer, que han guanyat moltes premis les dones, es fa 

moltíssim  feina amb la  línea de gènere 

demanen la trajectòria abans d'ara, Sebastià passarà les dades 

Conxa ha trobat a faltar les biografies a les biblioteques i fer difusió, les biblioteques fan 

activitats 

Aligi diu que la critica la han de assumir amb la diagnosi  del Pla d'Igualtat, que la visibilització  

no hi ha una segregació de les dades amb gènere, estem treballem amb axó i podem mostrar 

la situació, han de modificar la base de dades 

 

Informació Pacte Palma 

Toni Colom informa que Pacte Palma va aprovar el manifest, la implicació de la ciutadania en 

contra de les violències de gènere. Ha passat per varies etapes, y ara estem en la etapa de 



posar-ho al dia,  pensaven a final de març i volen presentar una proposta de revisió de pacte 

palma recollint aportacions per part del Consell de Dones 

Les persones adherides reben cada cert temps correus informatius, vinculats a la prevenció de 

violència masclista, a les persones que reben aquest informació les passaren un document per 

que facin aportacions. 

Lucia diu que ho poden fer al correu electrònic, volem tornar a rellançar, perquè es una bona 

manera de fer rellançament  de activitats, per exemple Palmaeduca, que les entitats o grups no 

formals puguin rebre aquesta formació. per rellançar la formació real i concret. 

Paloma Martín diu  que hi ha  que coordinar que no es dupliqui ni se disgreguen les activitats i 

que no se facin al mateix temps 

Toni diu que avui mateix havia una activitat que s'ha solapat , haurien de ser capaços de 

consensuar les activitats, i que els implicats trobin solucions entre ells. 

Demanen quina activitat havia avui, Lucia diu que es la presentació de calendari 2018 de  

l'Estei i que no han pogut fer res perquè la difusió ja estava feta 

Propostes sobre “Noves Masculinitats” i Convidada a activitat Ritxar Bacete 

Aligi diu que a les línees de la legislatura estem adaptem propostes sobre el mon feminista ara 

s’està obrin una línea, que es les noves masculinitats, mos agrairia fer feina sobre aquesta 

línea, el problema ho tenim els homes, revisió cultural i canviar les pensaments 

Volien fer una proposta que es la visita que es farà Richard Bacete, antropòleg i treballador 

social, vindrà a palma dia 19 d'abril, feren un parell d'actes amb ell, i formació amb 

professionals, enviaren tota la informació 

Joana Maria Adillón, diu que des de Funció Publica a partir de una proposta dels sindicats, han 

posat en marxa una formació amb col·lectius professionals, bombers, etc.. identificar conductes 

de risc i donar-les eines dins el context laboral i poden exportar a la vida personal. Si alguna 

entitat està interessada pot demanar a l'escola de formació, s'han fet una l'any passat i 

enguany es faran dues mes 

A Palmaeduca tenim un taller de noves masculinitats. 

Josep Maria Rigo diu que el concepte de noves masculinitats es molt desconegut dins el home, 

Maria Bonache,  diu que falta la part activa del home, que es facin visibles. 

Josep Maria Rigo diu que la presencia dels homes  en el consell de dones s’hauria d’explicar 

perquè la  gent no ho entén. 

Aina Capellà, diu que a nivell de posiciona el tema de policies, bombers, el tema de igualtat 

Aligi diu que es una qüestió molt important dins el feminisme,introduir als homes al mon dels 

homes per revisar unes coses 

Quan tinguem més informació ho enviarem. 

la formació  seran dues línees, una amb professionals , una feina nomes per homes 

Sebastià Mascaró diu que es molt interessant que hi ha moltes dones masclistes, que hi ha una 

diversitat amb el feminisme, però que han donant un gran pas, i no han d'oblidar la diversitat 

Lucia diu que la regidoria es la que te menys  treballadors te , per tant tenim un dèficit a la 



nostra àrea de LGTBI, oberta a totes les línees de pensament, amb la situació actual a dia 

d'avui fer propostes de diversitat es un poc difícil i per això demanen activitats per poder 

desenvolupar o executar. Entrar en una altra línea política feminista es un poc difícil, però 

nosaltres volem propostes  perquè las podrien executar 

Des de la Regidoria ens comprometen a desenvolupar les activitats o idees que mos proposem 

des de el Consell de Dones, una mostra és la campanya “el control no es amor”, que va sortir 

del Consell de Dones i la Regidoria des de Joventut ho ha desenvolupat. 

Pla d’Igualtat: 

Lali explica el procés  del pla d'igualtat, indica que si volen consultar el document esta penjat a 
la pagina web i al BOIB de 13 de febrer 

Hem fet reunions a les àrees per treballar amb elles i desenvolupar, hi ha una sèrie de accions, 
no tant visibles per tirar endavant l’execució del pla. 

L’ Instrucció interna està aprovada per la junta de govern  

L'escola municipal de formació farà una sèrie de formacions per els professionals. 

Elaboració de un manual de comunicació 

També s'ha posar en marxa el Pla d'Igualtat intern. 

Mesures preferencials per fer diferents activitats perquè impliquen aquesta activitat i s’està 
indicant la  perspectiva de gènere a Palmaeduca 

Varis 

Sobre la realitat de les persones LGTBI, estem començat a treballar sobre el dia del ORGULL 
LGTBI,  intentar ampliar un poc, manifestació, concert i un parell d'activitats complementaries 
mes, perquè la gent no ve la realitat d'aquest col·lectiu 

Volien demanar a les entitats si volen fer  activitats dins aquestes tema per consolidar aquesta 
celebració 

convindria a fer mes transversal, i guardar la proposta per si voleu comentar al vostres espais, 
encara no tenim calendari, però anirien informant.  

Lucia indica que també hi ha un projecte de cinema, hem parlat amb Ben amics que dues 
activitats les assumiren des de la Regidoria i si les entitats poden fer alguna activitat més, com 
el 8 de març 

Enviarem correu a principis de maig 

En el mes d’abril feren unes jornades contra  les violències masclistes, seran els dies 26 y 27 
d’abril, enviarem mails informant. 

 

 


