Convocatòria: JUNTA DE GOVERN
Dones Directives i Professionals de l’Acció Social
14.05.2012 | Seu social | 9.30-11.00h

| acta
assistència:

excusen:

Teresa Crespo, ECAS
Fina Rubio, Surt Fundació de Dones
Núria Treserras – ACIDH
Gemma Altell, Fundació Salut i Comunitat
Ariadna Vives, ECAS

Sonia Fuertes, Fundació Salut i Comunitat

L’ordre del dia de la reunió:
1. Preparació reunió Montserrat Gatell
2. Informació reunió mantinguda amb Iolanda Latorre – Aj. de Barcelona
3. Temes de debat i activació blog DDiPAS
4. Document de presentació DDiPAS
5. Nova difusió de la xarxa: estratègia a seguir
6. Altres informacions
1. Preparació reunió Montserrat Gatell
Dins la ronda de reunions que vam dir que demanaríem amb l’Administració Pública
per presentar la xarxa DDiPAS, el proper dia 25 de maig, ens han donat hora a l’Institut
Català de les Dones, per veure’ns amb la directora general, la Sra. Montserrat Gatell i
la directora executiva, la Sra. Núria Balada. A la reunió hi assistiran la Fina Rubio, Sonia
Fuertes, Teresa Crespo i Gemma Altell.
Objectius de la reunió:
-

Presentació DDiPAS
Intentar buscar una col·laboració per:
o Ajudar-nos en l’estudi del sector: dades en perspectiva de gènere de les
entitats del tercer sector, a través de la col·laboració de l’Observatori del
Tercer Sector (OTS). Es proposa que l’OTS ens ajudi en la recopilació de les
dades, però que sigui DDiPAS en faci l’explotació.
Quan s’hagi fet tota l’explotació de dades, aprofitarem la presentació pública
de la Taula del Tercer Sector(segurament en el mes de gener), per intentar
també poder presentar les dades exclusives de DDiPAS.
o Col·laboració en jornada sobre Lideratge Femení el l’economia global que
volem fer cap el mes de març de 2013, coincidint amb el primer any de
constitució de DDiPAS i proper del Dia Internacional de les Dones.

Arrel de pensar en la Jornada de la primavera 2013, es valora poder oferir una sèrie de
Diàlegs de la Xarxa (Reflexions, conferències, tallers), per a les membres de la xarxa.
De cada una de les xerrades se n’extraurà un document de discurs i unes conclusions.
Els Diàlegs seran en format molt participatiu.
Les primeres propostes són:
- Lideratge femení en el sector social (octubre)
- Quotes: si o no / Alternatives (finals gener-principis de febrer)
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2. Informació reunió mantinguda amb Iolanda Latorre – Ajuntament de
Barcelona
El passat 24 d’abril la Junta de govern de DDiPAS DDiPAS (Fina Rubio, Teresa Crespo i
Sonia Fuertes ) es va reunir amb la Sra. Iolanda Latorre, assessora de la Maite Fandos
a la Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, i el Junta de Govern).
- Se li va explicar què és DDiPAS, va mostrar molt interès i va manifestar la voluntat
de formar part de la xarxa.
- Amb moltes ganes de col·laborar i de donar, en la mesura del possible, suport
logístic i de comunicació en cas de fer la Jornada. Ens podrien proporcionar un
local o sala adequada per fer-ho.
Vam acordar seguir en contacte i anar-los explicant les propostes i actuacions que
anem tenint.

3. Temes de debat i activació blog DDiPAS
El blog està molt poc actiu. Tot i que s’han penjat articles d’interès, ningú hi fa
cap comentari. S’acorda que en la propera reunió de totes les dones
constituents s’insistirà en l’activació del blog i en general de les xarxes 2.0.
4. Document de presentació DDiPAS
S’aprova el document de presentació de la DDiPAS, només amb un parell de
notes:
- Documentar les dades (any i d’on s’han extret)
- Afegir el nombre d’inscripcions en la data de presentació (actualitzar-ho en
cada cas), i referenciar-ho per nombre de dones, sectors, etc.
5. Nova difusió de la xarxa: estratègia a seguir
Es tornarà a recordar que és molt important comptar amb la col·laboració de
totes les membres de la xarxa, per a fer la màxima difusió possible de la xarxa.
S’acorda revisar:
- Càrrecs directius d’administració pública
- Xarxes del sector
- Revistes sectorials
- Consells de dones
6. Altres informacions
S’aprova l’ordre del dia de la propera reunió:
1. Proposta d’activitats i aprovació dels Diàlegs de la xarxa i de la Jornada
2. Proposta i valoració dels Estatuts DDiPAS
3. Participació i Debat al blog
4. Utilització de la xarxa 2.0
5. Informació sobre la reunió mantinguda amb la Directora General de l’ICD, la
Sra. Montserrat Gatell.
I sense altre particular, s’aixeca la sessió a les 11.10h
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