ACTA TAULA D’IGUALTAT
22/9/21
Lloc: presencial Sala Cal Bach
Hi assisteixen:
- Isaac Romero regidor de Comunicació i polítiques digitals, Participació, i
Igualtat de l’ajuntament de Prats de Lluçanès pel grup municipal Junts
per Prats.
- Montse Juvanteny regidora d’Acció Social, Comerç i Patrimoni de
l’ajuntament de Prats de Lluçanès pel grup municipal Movem Prats.
- Montse Boladeres regidora de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i
representant del grup municipal d’ERC.
- Queta Bosch regidora de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès i
representant del grup municipal RAP. (online)
- Marc Arumí representant de l’Associació LGTB TALCOMSOM
- Pilar Marmi, en representació de la Cooperativa Cuidem Lluçanès.
- Maria Faura tècnica d’Igualtat, Cultura i Educació de l’ajuntament de
Prats de Lluçanès.
Excusen:
Helena Vilà representant l’Associació La Casa de l’Heura .
La Fetillera
1.-Aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta de la taula anterior.

2- Propostes per a la gent gran
La Montse Juvanteny comenta que s’ha fet l’enquesta per activitats a l’espai
social de la Gent Gran. En aquesta, s’hi incloïen preguntes relacionades amb
l’interès sobre tenir activitats relacionades de violència de gènere i d’igualtat.
Amb dades generals, ha sortit que hi ha interès en tenir activitats per a gent
gran sobre les diferents temàtiques. Per tant caldrà pensar tècnicament quines
activitats es poden acollir. Queta Bosch apunta per exemple la pel·lícula de Te
doy mis ojos d’Iciar Bollaín Algunes d’elles poden ser pels actes del 25N.

La Pilar Marmi apunta com a possible llibre pel club de lectura: “El senyal”. Són
5 històries paral·leles que finalment flueixen juntes, en totes, té lloc algun tipus
de violència cap a les dones. https://bromera.com/publicacions/transit/7851-elsenyal-9788490263402.html

3-Programació del 25N

Isaac Romero comenta que el 25 de novembre se celebrarà una activitat a
l’Institut. L’activitat serà al matí migdia, on la sala polivalent acollirà un Teatre
Forum PROU! (4t eso i 1r i 2n batxillerat). L’ajuntament d’Olost ha cedit a
l’ajuntament una activitat sobre prevenció de relacions abusives en
l’adolescència.
També han sol·licitat una xerrada (Intaboo) sobre LGBTI
Isaac Romero exposa que es vol poder promoure una acció amb joves de
l’Institut i les escoles per poder repintar els murals que han patit agressions al
poble. La idea seria poder realitzar un mural a l’entrada del poble fomentant
l’acció de repintar els murals i poder treballar amb xarxa amb les escoles.
Paral·lelament es proposa poder vinilar algun senyal de trànsit perquè els
missatges siguin visibles i que siguin més gràfics.
En Marc de Talcomsom afegeix que ells ho volen desenvolupar però que no pot
ser en un stop de carreteres. La idea és que el missatge es vagi repetint i
d’aquesta manera també es podria col·locar un cartell a les entrades del poble
de “poble lliure de violències sexistes”.
A més es voldria seguir potenciant el fons LGBTI de la biblioteca on es puguin
visibilitzar lectures i si cal un fons de recomanacions de pel·lícules.
Marc apunta que hi ha una pel·lícula vasca d’una relació lèsbica. En Marc ens
farà arribar el títol.
La Pilar Marmi comenta que també es podrien fer vinils als esglaons de les
escales del poble. Per exemple, les del passeig, davant del casal del jovent, al
costat del Rafael Casanovas per poder fer reflexionar o pensar a la societat que
estem. Per exemple, en el primer esglaó posar “un món més just es possible
amb” i en els esglaons següents: respecte, implicació, empatia, tolerància,
humilitat, amor, compassió... Es creu que amb les paraules no s’encasellen els
col·lectius i es dona valor a la persona. La persona gran, la persona que ha
patit violència, la persona que estima a qui desitja, la persona que ha patit
mobbing al seu lloc de treball, la persona que creu amb una religió, la persona
que és atea, la persona que creu amb...
O potser també es podrien fer vinils posant " petjades" (com el camí escolar) i a
dins de cada petjada posar les paraules anteriors,... i posant com a lema :
caminant cap a una societat millor és possible.
L’Isaac comenta que també es voldria plantejar accions de visibilitat TRANS.
(cal consultar quin dia de febrer és) En Marc de Talcomsom farà arribar alguns
noms.
Isaac Romero apunta que des les àrees de cultura i igualtat es pugui treballar
paral·lelament i poder fer un cicle, plantejat més de cara el bon temps, en clau
de gènere. Diferents arts escèniques i musicals i si cal cinematogràfiques.
Potser es podria iniciar pl 8M.

Isaac Romero apunta que s’està treballant perquè Prats pugui acollir un cop a
la setmana la presència de l’Oficina Tècnica d’Igualtat de Gènere.
Com a altra activitat, Isaac Romero apunta que s’ha contactat amb l’Elena Pla
que ha treballat en centres penitenciaris amb presos que han exercit violència
masclista, i es proposaria que pogués venir un pres en primera persona i
explicar el seu testimoni. Es podria fer en format xerrada. S’intentaria poder-ho
realitzar també el 25N.
En aquest sentit Queta Bosch apunta que el tema del col·loqui del pres el troba
bé sempre i quan es pugui realitzar també una xerrada amb el col·lectiu agredit.
D’aquesta forma es donaria més visibilitat a les dones que han patit i no
visibilitzar l’agressor. Apunta que encara que no sigui una xerrada també pot
ser un debat sobre una pel·lícula.
Queta Bosch apunta també que es podrien fer TIKTOKS d’agressions
micromasclistes que l’ajuntament promogui i que altres persones puguin
compartir i afegir els seus.
Pilar Marmi apunta que també es podrien recollir declaracions dels estudiants
sobre el teatre fòrum del PROU i poder així també visualitzar.
Montse Boladeres apunta que la paraula micro masclisme creu que no és
oportuna ja que la desllueix, ja que és masclisme com a tal.
Isaac Romero apunta que aquestes accions es podrien traslladar a les diverses
regidories d’Igualtat del Lluçanès, en la taula que periòdicament es treballa des
del Consorci, per ampliar-la a nivell comarcal si no hi ha inconvenient i tothom
ho veu bé.
Sobre la idea del TIKTOK també s’amplia dient que es podrien fer diferents
stories, no només de vídeo sinó de recollir missatges, relats, fotos,.... i que les
persones les poguessin compartir a xarxes socials.
Pilar apunta que també el Club de Lectura puguin treballar alguna lectura. Se’ls
proposarà.

4- Desenvolupament del Pla Intern Igualtat
La Maria, tècnica d’igualtat explica que s’ha validat la fase de diagnosi en base
a unes enquestes a les persones treballadores de l’ajuntament. D’aquí s’ha
constituït el grup motor i la comissió negociadora formada per la tècnica, la
responsable de recursos humans (Sara Blanquè), el regidor d’Igualtat (Isaac
Romero) i els tres representants de les persones treballadores (Montse
Padrisa, Enric i Àngel Moya). A partir d’aquí s’entrarà en la fase d’accions sobre
els ítems del diagnosi.
Ens comprometem a passar la diagnosi a la resta de persones de taula
d’igualtat.

Isaac comenta que li agradaria remarcar la obligatorietat de la participació de
les persones treballadores d’aquest ajuntament a les formacions pertinents.
Isaac apunta també que un cop al trimestre la comissió negociadora es reunirà
per anar desenvolupant el pla.

5-Altres temes a tractar
Montse Juvanteny apunta que properament es farà la reunió amb totes les
regidores d’Igualtat del Lluçanès per treballar el programa del 25N i altres
temes.
Isaac afegeix que s’intentarà fer difusió de la Taula d’Igualtat a altres col·lectius
que en vulguin participar. Montse Boladeres comenta que podríem incorporar el
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans. Ens farà arribar el contacte
d’aquesta forma es podrà contactar i incorporar-los.

Es convoca la propera Taula d’Igualtat 15 de desembre a les 20h.

FORA DE SESSIÓ
La Pilar Marmi fa arribar unes apreciacions perquè es puguin incloure en
l’acte i hi quedin recollides:

