
 
REUNIÓ DEL CONSELL DE DONES 

 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 11 
Caràcter: reunió trimestral 
Data: 26 de setembre de 2018 
Lloc: sala Multiusos1 del primer pis de l’edifici Flassaders 
 
S’excusen per la seva absència 
 

- Patricia Conrado del Grup Municipal Ciudadanos 
- Eva Ceirdiriña de CCOO 
- Sandra Serra de STEI 
- Silvia Fornés de Atenzia 

 
 
Assistents: 

- Rosario Navarro de Dones d’esquerres 
- Juana Lozano de Creu Roja 
- Francisca Mir del Grup Més 
- Vanesa Corrales de Treball solidari 
- Adela Marmy de Estrellas y duendes 
- Joaquín de María de La Regidoria de Funció Pública 
- Eulàlia Alles, tècnica d’Igualtat 
- Aurora Jhardi, Regidora de Funció Pública 
- Helena Herrera de Femenistes en accio 
- Dora Cheillada de Mujeres en Igualdad 
- Aina Capellà de Fundació Ires 
- Josep Maria Rigo, la Regidoria d’Ecologia 
- Mercè Borràs, Regidora de Benestar Socila 
- Toni Colom Cap de servei d’Igualtat 
- Aligi Molina, Regidor d’Igualtat 
- Lucia Segura, Directora General d’Igualtat 
- Maria del Mar García, Secretaría d’Igualtat 
 

 
 
Ordre del dia: 

1. Pla Igualtat: avaluació intermitja. Explicació per part de la secció d’Igualtat del 
procés d’avaluació. Propostes i suggeriments per incorporar l’avaluació.  

2. Nou Protocol de Dol davant feminicidis a la ciutat de Palma de l’Ajuntament de 
Palma. Propostes i suggeriments.  

3. 25 de novembre: agenda d’activitats.  
4. Varis  

 

 
 
 



 
 
 Desenvolupament de la sessió: 
 
Pla Igualtat: avaluació intermitja. Explicació per part de la secció d’Igualtat del 
procés d’avaluació. Propostes i suggeriments per incorporar l’avaluació 
 
 
Nos varem comprometre a fer la avaluació intermitja,troban que lo haurien de fer ara 
Tenim previst que el informe estigui el primers dies d’abril, darrers de març, la data 
límit abans de les eleccions 
Lali explica que l’avaluació els ha ocupat el darrers mesos 
Lo han enfocat sobre com anem, dificultats o que s’ha fet, també sobre quines 
accions s’han dut a terme si van segon el  calendari previst, si anem en el ritme 
previst, i si hi ha un retràs el perquè està passant 
Quin son el avanços i que s’han d’aconseguir 
Nos poden trobar que algunes accions s’han trobat dificultats, nos han d’explicar els 
motius i l’alternativa 
Volen aconseguir objectius 
Important que s’aportin evidencies de lo que s’ha fet y com s’ha fet, seria una bona 
pràctica a través de la documentació 
Lucia diu que la idea de les evidencies es per poder presentar una forma molt visual 
per la ciutadania pugui veure que aquestes accions s’han dut a terme i com 
les entitats poden aportar el que volen que surti amb aquestes avaluació per 
incorporar-ho 
Helena Herrera diu que s’ha de reflectir  la coordinació entre les diferents àrees per la 
transversalitat al  Pla Igualtat. Explicació per part de la secció d’Igualtat del procés 
d’avaluació. Propostes i suggeriments per incorporar l’avaluació 
A un Pla  d’Igualtat hi ha àrees  implicades però se han de transmetre a la resta, 
perquè sinó el canvi serà parcial. 
Tenim fitxa de cada una de les accions de cada àrea i haurien de treure les dades 
La idea es treure dades de quantes acciones tenia cada area i quantes ha fet 
Lali indica que podria ser numero de reunions i la coordinació 
Lucia diu que de totes les acciones voldrien sabre quantitativament qui ha rebre,  
 
Nou Protocol de Dol davant feminicidis a la ciutat de Palma de l’Ajuntament de 
Palma. Propostes i suggeriments 
 
Presentació del Protocol de Dol, per part de Toni Colom 
Lucia fa un resum del protocol 
Destacar que amplien perquè s’activa el protocol, en cas d’assassinat de totes les 
formes de violència masclista 
La part externa es publicarà a la web 
La part interna es posarà un resum, llevaran alguna informació mes sensible 
Toni indica que han incorporat la neteja de la vivenda de la víctima, ho assumeix la 
regidoria d’Igualtat 
Rosario Navarro diu que el protocol le impacta i diu que haurien de fer feina més en 
mesures de prevenció 
Ella faria un protocol de prevenció 
Aligi diu que es duríssim parlar d’axó, que l’ajuntament no vol fer 
Però la realitat es que la lacra masclista continua assassinat durant anys, no nos 
queda mes remei que estar preparats 
Òbviament això no lleva que la prevenció es lo principal 
Francisca Mir  pensa que el protocol es fer normalitzar els assassinats 



La tercera acció, contactar a les famílies per que acompanyi a l’ajuntament sobre els 
actes institucionals 
A lo millor explicant d’altra manera, es informar a la família de lo que faran la família 
Toni diu que les famílies han agraït molt la rapidesa de les accions, es una manera 
d’acompanyar  
Han de veure el que se publicarà i el que no. 
Toni diu que el protocol es un element de evolució durant la pràctica. 
Francisca diu que s’han de tenir en compte el que s’ha de publicar 
El debat es si podem assistir como politics 
Aligi diu que a traves del nivell tècnic preparen amb les famílies  si volen que vagin els 
polítics i quan l’han fet han estat contentes perquè un assassinat  masclista es una 
qüestió d’estat. 
Toni diu que sempre s’han parlat amb normalitat 
Dora diu que sinó apareix pensen que no donen la cara 
Aina Colom, diu que valdria la pena donar una volta el plantejament de publicació, 
De cara a publicar-ne a la web es delicat 
Publica-ho es poc sensible 
De cara de fora dona la sensació de poc sensibilització 
Lucia diu de redactar d’una altra manera 
Repesarem tota la redacció i tornarem enviar 
Faran una espècie de decàleg de  com s’ha de comportar el funcionariat d’aquest 
ajuntament 
Tenim la necessitat de deixar el protocol aprovat perquè sigui continua en els propers 
anys. 
Lucia diu que  i l’administració pública ha de estar preparat quan passa sempre 
pensant que en un futur no passi més 
Podrien fer públic la cartera de serveis 
Juana Lozano diu que estan acostumats a fer protocol en tema d’urgència 
Si al protocol i detallant al màxim 
Però no importa publicar-la tal qual  
Mercè Borràs, diu es necessari el protocol però a lo millor no publicar 
Helena Herrera diu que es necessari el protocol i explicar perquè necessitem el 
protocol i lo de publicar haurien de ver com es penja i la ciutadania ha de sabre que 
han de fer i estar informades 
Que se sàpiga que estem preparats per afrontar aquestes situacions tan dures i es 
podria compaginar les dues qüestions 
Juana diu que les persones que el implementen han de estar preparats 
Lucia diu que feren el treball de revisió i vos enviaran dues documents un intern i un 
altre de lo que estarà publicat i el perquè han de tenir un protocol 
Quan os envien el darrer esborrany es un document intern que no s’ha de treure de 
fora 
 
Agenda 25N 
 
Lucia indica que preparem l’agenda del 25N, que està a vostra disposició de entitats 
publiques i privades 
Teniu per 19 d’octubre per la informació bàsica: 
Títol 
Dia i lloc 
I una informació de alguna cossa important 
Nosaltres repartint 13.000 fulletons 
Feren jornada informativa 
Teatre del carrer 
Psicowoman 
El ple, presentació informe, renovació pacte palma 



Si no poden sortir al paper sortiran a la web de l’ajuntament 
Flassaders es gratuït per el consell de dones, per coordinar l’activitat 
Si teniu alguna activitat que puguem fer de manera conjunta podeu fer arribar 
 
Varis 
Rosario Navarro te una pregunta sobre el pacte d’estat, si arriba el doblers o no 
Aligi diu que encara no però hi ha una possibilitat que per primera vegada arribi 
Tindran dos tipus, directament o la aportació a las comunides autònomes 
Las previsions de que enguany no però el primer trimestre de l’any que ve podria 
arribar 
Segon el càlculs seran uns 70.000 euros i l’altra de la comunitat autònoma estan fen 
feina al govern. 
Rosario diu a veure si podem fer un protocol de prevenció com vivenda 
Aligi diu que sempre insisteix sobre les vivendes en totes les reunions 
 
 A las 18:45 es tanca la sessió.  
 
 
 
 


