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| acta
assistència:

excusen:

Fina Rubio, Surt Fundació de Dones
Teresa Crespo, ECAS
Sonia Fuertes, Fundació Salut i Comunitat
Felisa Pérez, ABD
Pilar Bosch, Fundació Plataforma Educativa
Astrid Domènech, Iniciatives Solidàries
Àngels Cobo, Suara
Carme Ginestà, Fundació Ared
Montse Franch, Intress
Esther Mañà, Filles Mª Auxiliadora
Agnès Felis, Agència de Comunicació Social - ECAS
Ariadna Vives, ECAS

Carolina Homar, FIAS
Rosa Balaguer, Casal dels Infants
Montse Tohà, IRES
Edita Navarro, Intress
Laia Rosich, El Safareig
Montse Ros, Probens
Arantxa Griñón, La Formiga
Carme Méndez, Secretariado Gitano
Carme Bosch, Ventijol
Carmen Laorden, InVia

Després d’algunes reunions prèvies entre algunes dones d’entitats membres d’ECAS, finalment
es dibuixa el que serà la xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social, presentada
avui en el document de Proposta de Constitució de la Xarxa, i amb l’objectiu de:

-

Aconseguir equitat de gènere i eradicació de les discriminacions per raó de sexe en les
organitzacions del tercer sector i sobretot entre les entitats d’ECAS

-

Visibilitzar l’aportació de les dones en les organitzacions i sensibilitzar l’entorn

-

Compromís de canvis organitzatius i de gestió

Per aconseguir-ho es basarà en 4 eixos fonamentals d’actuació:
-

Reflexió i diagnosi de la realitat que ens envolta. Possible col·laboració amb
l’Observatori del Tercer Sector per analitzar i recollir les dades i poder-les presentar en
l’Anuari del Tercer Sector.

-

Fer propostes operatives per fer efectiva la incorporació de la perspectiva de gènere
en la gestió de les organitzacions

-

Fer incidència política i social

-

Articular col·laboració amb altres xarxes que tinguin el mateix objectiu

Es presenta, es debat i finalment s’aprova:
-

Document de constitució de la Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’acció
Social

-

Logo (DDiPAS)

-

Mail: donesdirectives@acciosocil.org
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-

Blog: donesdirectives.wordpress.com (creat amb la intenció de tenir un espai de
comunicació on-line, es penjaran les notícies o comunicacions relacionades amb els
objectius de la plataforma i crear debats entorn les mateixes. És important que el blog
sigui actiu i dinàmic, per tant s’haurà d’anar alimentant freqüentment)

-

Twitter: es planteja la possibilitat de crear-ne un específic de la xarxa

-

Es confiugurarà un formulari al blog per a adherir-se a la xarxa. La Fina prepararà un
escrit on s’especificaran els requisits per a formar part de la xarxa. El termini per
adherir-se de les dones d’entitats sòcies d’ECAS i que seran convocades a la propera
reunió és fins a finals de març de 2012. Per adherir-se hauran d’omplir el formulari que
portarà els següents ítems:
o

Nom i Cognoms

o

DNI

o

Data de Naixement

o

Adreça de correu electrònic

o

On treballes actualment (organització no lucrativa / administració pública /
autònoma). Especificar a quina organització.

o

Càrrec que ocupa (directiva / comandament intermig / tècnica)

o

Àmbit d’activitat

-

S’escriurà una nota de premsa i s’enviarà a tots els mitjans des de l’Agència de
Comunicació Social entre dijous dia 15 o divendres dia 16 de març

-

Fina Rubio prepararà un text en referent a l’aprovació per part del Parlament Europeu
on es demana als països de la Unió Europea que introdueixin quotes femenines en els
consells d’administració de les empreses fins arribar a un 30% de dones l’any 2015 i un
40% el 2020. societat amb organitzacions més justes, solidàries i eficients. En relació a
aquest tema, es penjarà al blog per obrir un debat i veure quin és el posicionament de
la Xarxa.

-

Es tanca la data de la propera reunió: dilluns 16 d’abril de 2012. 15 dies abans
s’enviarà la convocatòria

-

Des de la Comissió Permanent de la Xarxa (Fina Rubio, Teresa Crespo i Sonia Fuertes)
es començaran a demanar reunions amb l’administració pública per presentar la xarxa:
Molt Honorable Sra. Joana Ortega, Vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya, la
Sra. Montserrat Gatell, Directora de l’Institut Català de les Dones, l’Honorable
Conseller Cleries, així com entre d’altres organismes privats o xarxes relacionades.

-

Es parlar de la possibilitat de poder-nos presentar a una convocatòria a l’Institut Català
de les Dones per a que ens subvencionin l’organització d’unes jornades amb temàtica
de perspectiva de gènere a realitzar a la tardor de 2012. O bé també la possibilitat de
crear intercanvis entre altres xarxes de Dones internacionals.
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En una reunió propera es definiran els següents temes:
-

Constituir formalment una Comissió Permanent, una secretaria tècnica
responsable per cada un dels eixos de la xarxa

-

Proposar línies de treball dels 4 eixos principals de la xarxa

-

Fer una primera valoració del nombre de dones adherides de les entitats d’ECAS i dels
funcionament del blog
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