ACTA DE LA 12a REUNIÓ DEL CONSELL DE DONES
Identificació de la sessió
Núm.: 12
Caràcter: Reunió Trimestral
Data: 28 de febrer de 2019
Horari: de 17:30 a 19:30
Lloc: Sala de conferències del segon pis del edifici Flassaders
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
Rosario Navarro de Dones d’esquerres IB
Eva Ceirdiriña de CCOO
Silvia Fornés de Atenzia
Monica Gelabert de Creu Rotja
Sebastià Mascaro Coordinador de Cultura
Marisa Bonache de la Federació de AAV
Joana María Adillón DG de Funció Pública
Eva Ceirdiriña de CCOO
Mª Blanca Palomo Arangunde de Fundació Ires
Helena Herrera de Feministes en Acció
Mª Antònia Salvà de IBDONA
Dora Cheillada de Mujeres en Igualdad
Francisca Garí de UGT
Margalida Moll Serra de lobby de dones
Mª Angeles Fernández de PSOE-PALMA
Paloma Martín Martín de DGIPP-UIB

Ordre del dia:
1. Avaluació intermèdia Pla Igualtat: informació per part de l’àrea. Suggeriments
per part de les participants.
2. Informació sobre el Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament de Palma.
3. Pacte d’Estat contra les violències masclistes: informació per part de l’àrea.
4. Protocol de dol davant feminicidi: actualització del seu estat.
5. Avaluació activitat Consell de Dones per part de les entitats i persones
assistents: aspectes a mantenir i a millorar.
6. Agenda 8 de març + informació Aurora Picornell
7. Varis

Desenvolupament de la sessió:
1-Avaluació intermèdia Pla Igualtat: informació per part de l’àrea. Suggeriments
per part de les participants
Eulàlia com sociòloga del pla d’igualtat explica en quin punt està:
Estem en fase de la elaboració del pla intermèdia del pla recollint dades de totes les
àrees de l’ajuntament, hi ha 240 accions, en 400 formularis, multiplicar la quantitat de
qüestionari, duien ¾ parts recollides, tenim resposta però nos falta completar la
informació
Algunes àrees,per iniciativa pròpia, han fet arribar informació que no tenien
assignades
Intentat obtenir informació si se incorpora una part de LGTBI, encara no tenim tot
introduït
Lucia diu que tenim una bona sensació de les accions, al implantar el pla d’igualtat
Tenien previst la presentació de la memòria intermèdia l’1 d’abrill, però existeix la
possibilitat de que no fos possible fer la presentació, a partir de la 3a setmana d’abril
tindrem la memòria realitzada,
2-Informació sobre el Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament de Palma:
Joana Maria Adillón fa una presentació del pla d’igualtat
Varem elaborar i presentar el primer pla d’igualtat de l’Ajuntament de palma,
col·laboració entre personal tècnic, polític i amb els sindicats.
Un pla de 89 accions, si algú ho vol tenir, ho pot demanar
Feren difusió e intentat posar-ho en marxa.
Tenim una reserva de places de dones per policia local, que la llei permet
3-Pacte d’Estat contra les violències masclistes: informació per part de l’àrea.
Aligi informa sobre el pacte d’estat, es un resultat del moviment feminista, i han
començat a fer petites accions per reconèixer la lluita, es una victòria del moviment.
El pacte fa una aportació de 200.000€ i 80,000€ per les CCAA
La de l’ajuntament la gestionant a traves de la FEMP, en el cas de palma dona una
xifra de 89.000 euros, es un ingrés per enguany que es permet fer mes accions de les
que tenien previstes
Fer una inversió en tres línees:
1- Ampliació de la estratègia NO I PUNT, prevenció de la violència masclista amb el
oci nocturn amb els espais privats
2- Que la ciutadania en general conegui que tots els serveis que tenim, feren difusió en
totes les llengües
3- Reforçament per prostitució amb les entitats que col·laboren
De la participació dels diners de la CCAA, el IBDONA ha informat que col·labora am el
ajuntament amb prevenció de la violència de gènere.

Eva ceirdiriña demana com serà la coordinació entre CCAA, el consell, el IBDONA i
l’Ajuntament
Aligi diu que la coordinació serà del Govern i el IBIDONA, han de veure com queda el
model de col·laboració, la feina es del govern i coordinació entre las administracions
Catalina Trobat diu que han posat en marxa la comissió d’igualtat, per coordinar entre
el Govern i l’Ajuntament de Palma i la resta d’Ajuntaments,
Hi haurà una línea de subvencions per les entitats locals i un altre cap a les entitats
que fan feina de violència de gènere
Una línea d’impuls i desprès una altre línea la de transversalitat, salut, educació, treball
Demanen si la casa d’acollida esta en un lloc privat i si s’ha de passar a un lloc públic,
Lucia diu que es va fer una licitació per un edifici municipal que es va construir per pis
per la tercera edat i que ara esta tancat, urbanisme va fer un projecte de reforma per
rehabilitar aquest edifici i tenir uns pisos, la licitació va quedar desert però al entrar en
vigor la llei de contractació nova, es va aconseguir el doblers nous, el projecto ha anat
al BOIB, i es farà la tercera licitació, falta el tràmit administratiu i penjar en el DOUE
Ha de estar 3 mesos, I falten els tràmits d’intervenció jurídica però quedarà resolt
ràpid, pensem que el 10 de juny ja estarà licitat, finançat per la llei de capitalitat
Seran petits apartaments
Dora Cheillada demana si s’amplia els pisos, Lucia diu que no i estem treballem per
demanar mes pisos
Marisa Moragues, demana a von està l’edifici, Lucia diu que està a Palma
4-Protocol de feminicis
Toni diu que atenen la petició del Consell de dones de que no es faci públic, en la
pagina web s’ha posat un resum
A les properes juntes de govern s’aprovarà
El document esta llest, no donaren difusió, perquè hi ha mesures que es poden no
entendre, lo que volen es acompanyar a les famílies
Una mesura del pacte d’estat que es incorpora com una de les mesures resoldre es la
gratuïta del servei funeraris. Han de fer feina per traspassar les despeses a la CCAA,
fins que arribi, l’ajuntament es farà càrrec
No poden controlar que no es filtre, però ho intentaren
Eva diu que haurien de posar un telèfon en el resum, Lucia diu que es pot posar el de
la regidoria
5-Avaluació activitat Consell de Dones per part de les entitats i persones
assistents: aspectes a mantenir i a millorar
Lucia demana si tenim qualque valoració del consell de dones
Sebastià Mascaro diu que han fent una feinada i que han fet propostes i que a
vegades no han tingut resposta
Els tràmits son molt lents i que lo del pla d’igualtat es una prioritat, i que es pugi
consolidar això

Silvia Fornés pensa que es poden traspassar i que com suggeriments, fer un calendari
estableix
Silvia ha agraeix que el consell ha estat obert amb la possibilitat de fer feina, petites
accions que tinguin transcendència i dona la enhorabona per la feina
Eva ceirdina diu que s’ha reiniciat la feina en aquesta legislatura, i demana que hagi
iniciatives que tinguin continuïtat, i la feina conjunta i que queda per fer el reglament
del consell de dones.
Helena Herrera diu que tenim que agrair que es el únic consell que ha funcionat en
aquesta legislatura, però es un dubte si continuarà tot el treball quan canvi la
legislatura,
Marisa Bonache diu que es la primera vegada que els conviden a participar en un
consell de dones, que s’ha notat la feina, la campanya de NO I PUNT, etc...
I que seria fantàstic que tingui continuïtat
Rosario Navarro diu que hi ha poc temps en 4 anys, s’han fet estudis de la ciutadania
de Palma i lamentaren que s’aturi la feina si hi ha canvi en la propera legislatura.
Francisca Gari, diu que UGT es dona les gracies per la feina i la percepció es que es
el únic consell que ha funcionat, espera que continuem.
Margalida Moll de Lobby de dones diu que sempre que comentan sobre el Consell de
dones es en positiu . Tots apostam per continuar perquè no han de tornar enrere
Lucia diu que ells no tornarem, te un parell de suggeriments de millora, s’hauria de
treballar mes la participació directa, massa propostes però sense dur a terme,
Que les entitats han de demanar mes una feina de la regidoria
Aligi diu que la recuperació del consell de dones era un compromís i destaca les
implicacions de les entitats i de com es pot consolidar pensa que la única manera es
amb mes lluita i mobilització
Sobre el reglament del consell de dones, surt un debat molt interessant de lo que es
l’equilibri entre la regidoria i les entitats, sobretot era descarregar a les entitats que
tenien moltes feines, han de sabre cercar un equilibri i han de continuar aquest
debats,
Agrair a les entitats per la constància de la participació
8-Agenda 8 de març + informació Aurora Picornell
El dia 4 es presenta en roda de premsa
Si teniu activitats tenim la possibilitat de posar-les amb digital
El dia 9 de març no es farà la presentació del bust d’Aurora picornell, per el tema de
les eleccions generals, estem gestionant la possibilitat de fer ho el dia 4
Des de diferents àrees de l’ajuntament han recollir “palma te nom de dona”, tenim
activitats amb d’institut de Aurora Picornell, si teniu activats informar-vos que es
podran fer fins el dia 4 de gener de 2020.
Catalina trobat diu que tenen una exposició de Aurora Picornell i esteu convidats a
totes les activitats

9-Varis
Helena Herrera explica, a petició de Marisa Bonache, que el moviment feminista de
Mallorca està organitzat per varies organitzacions i col·lectius de dones de diferents
llocs de Mallorca, tenint uns 15 col·lectius, havia molts grups petits de dones que
estaven fent feina i a la zona de llevant hi ha moltes dones que estem fen feina.
Funcionen a traves de comissions de feina
Es pot participar a nivell individual i col·lectiu
També hi ha un moviment, que son les escoles feministes, s’han sumat 48 escoles i
instituts
Tota la setmana tenen activitats del 8 de març, avui s’ha fet la presentació del cartell i
del manifest.
La manifestació sortirà a las 19:00
Moviment feminista de Mallorca movimentfeminstademallorca@gmail.com
Final de la reunió a les 19:30h.

