Convocatòria:
reunió Dones Directives i Professionals de l’Acció Social
16.04.2012 | Seu social | 12.00-14.00h

| acta
assistència:

excusen:

Teresa Crespo, ECAS
Sonia Fuertes, Fundació Salut i Comunitat
Astrid Domènech, Iniciatives Solidàries
Mercè Alamon, Fundació Casal l’Amic
Núria Treserras – ACIDH
Gemma Altell, Fundació Salut i Comunitat
Carme Bosch, Ventijol
Carme Ginestà, Fundació Ared
Maite Català, Afocat
Montse Franch, Intress
Agnès Felis, Agència de Comunicació Social - ECAS
Ariadna Vives, ECAS

Fina Rubio, Surt Fundació de Dones Sonia
Felisa Pérez, ABD
Pilar Bosch, Fundació Plataforma Educativa
Àngels Cobo, Suara
Esther Roch, Fundació Marianao
Alba Zamora, Fundació Casal l’Amic
Rosa Mercadè – STS Grup
Carme Méndez – Secretariado Gitano
Esther Mañà, Filles Maria Auxiliadora
Maria Rosa Monreal, Ajunt. de l’Hospitalet

L’objecte de la reunió principalment serà:
1. Informació i valoració de les inscripcions
2. Debatre i aprovar els eixos principals d’actuació de la DDiPAS
3. Constituir formalment la Junta de Govern, Secretaria Tècnica i Comissions de
Treball si s’escau
4. Nova difusió de la xarxa i definició dels àmbits i territoris
1. Informació i valoració de les inscripcions
Es valora molt positivament el nombre de les dones inscrites a la xarxa. Actualment
comptem amb 61 dones inscrites. La majoria treballen en organitzacions del tercer
Sector, però també tenim inscripcions de l’àmbit de l’administració pública i
autònomes. Aproximadament més del 60% de les inscripcions són dones Directives en
el seu àmbit de treball, i la resta són entre comandaments intermitjos (un 20%) i
tècniques (20%). L’àmbit territorial se situa arreu de Catalunya, tenint representació
en les diferents províncies catalanes.

2. Debatre i aprovar els eixos principals d’actuació de la DDiPAS
S’aproven els eixos principals d’actuació de la xarxa
-

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.
Respecte aquest punt, es comenta la possible col·laboració amb l’Observatori del
tercer Sector, perquè inclogui en el seu anàlisi de les organitzacions del Tercer Sector
la paritat de gènere.
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-

Fer propostes operatives per fer efectiva la incorporació de la perspectiva de gènere
en la gestió de les organitzacions
Les quotes:
En aquest punt, la Fina Rubio, de Surt, propulsora de la xarxa, ens proposa treballar i
debatre entorn l’acord del Parlament Europeu del tema de les quotes en els Consells
d’Administració de les Empreses. Entre les assistenta a la reunió es repassa el
document redactat per la Fina, que té per finalitat difondre i aconseguir aquesta
mateixa normativa entre les entitats socials (adjuntem document).
La xarxa creu que ara és important dinamitzar opinió i debat en el blog de la DDiPAS,
perquè aconseguim que sigui actiu i d’interès. Respecte el tema de les quotes es
decideix redactar un paràgraf a favor de les quotes i un altre en contra, enviar-ho a
totes les dones membres de la xarxa i penjar-ho al blog; a partir d’aquí es generarà una
opinió i podrem tenir un discurs més consensuat. Montse Franch, d’Intress redactarà
el paràgraf en contra de les quotes i Gemma Altell, de Fundació Salut i Comunitat en
redactarà un a favor. Des de l’Agència de Comunicació Social d’ECAS farem el recull, us
ho farem arribar per correu electrònic i ho penjarem al blog de la DDiPAS.

Altres temes d’interès: de moment no va sortir cap altre proposta per treballar.
No obstant, animem a totes les dones que en formeu part que envieu per
correu
altres
propostes,
articles
o
documents
d’interès
a
donesdirectives@acciosocial.org
i
penjarem
l’informació
el
blog
(http://donesdirectives.wordpress.com/) us recordem que totes podeu entrar-hi, i
crear opinió directament allà.
-

Fer incidència política i social
ECAS ha enviat l’informació de la constitució de la xarxa DDiPAS a tots els seus
contactes a través de l’infoaccions. A banda, a través de la Teresa Crespo, se li ha fet
arribar la informació a la Sra. Maite Fandos, 4ª Tinentalcalde i Responsable de
Polítiques Socials de l’Ajuntament de Barcelona, a la Sra. Esther Sánchez, Directora del
SOC i a la Sra. Imma Moraleda , secretària de Polítiques de les Dones del PSC i
presidenta del Consell de les Dones del PSC.
Igualment s’ha sol·licitat entrevista amb l’Honorable Sra. Joana Ortega, Vicepresidenta
del Govern de la Generalitat, la Sra. Montserrat Gatell, Directora de l’Institut Català de
les Dones i la Sra. Carmela Fortuny, Directora de l’ICASS.
Es proposa que totes les membres de la xarxa pensin en contactes importants de
l’administració pública i bé membres de grans organitzacions del tercer sector,
col·legis professionals, partits polítics, federacions entre d’altres a qui puguem fer
arribar la informació sobre la constitució de la xarxa. La base de dades de la DDiPAS la
gestionarem a través de l’Agència de Comunicació Social d’ECAS i només en farem ús
per a les comunicacions de la xarxa.
S’aprova que entre totes les membres de la xarxa es pensarà en fer una llista de
distribució

-

Articular col·laboració amb altres xarxes que tinguin el mateix objectiu
De moment s’ha emplaçat aquest punt per més endavant, quan la xarxa tingui més cos
i experiència.
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3. Constituir formalment la Junta de Govern, Secretaria Tècnica i Comissions de
Treball si s’escau
-

Es crea una Junta de Govern constituïda inicialment per Fina Rubio, Teresa
Crespo, Sonia Fuertes, Agnès Felis, Núria Treserras i Gemma Altell. Aquesta
convocatòria resta oberta a totes aquelles dones que vulguin sumar-se.
L’objecte principal serà el de gestionar i coordinar totes les accions de la xarxa,
així com el d’anar a la presentació de la DDiPAS. La Junta de Govern es reunirà
1 cop al mes, de 9.30 a 11.00h del mati. La propra reunió ja està fixada el
proper 14 de maig de 2012. Quan hi hagi reunió general de tota la xarxa, la
Junta de Govern es trobarà abans per preparar la reunió.

-

S’acorda que la xarxa es reunirà bimensualment, en horari de 15.30 a 17.00h.
La propera reunió ja està fixada per el proper 18 de juny de 2012.

-

S’acorda que tot el tema comunicatiu de la DDiPAS es gestionarà des de
l’Agència de Comunicació Social d’ECAS (Agnès Felis), així com la secretaria
tècnica que també serà gestionada per ECAS (Ariadna Vives).

-

Puntualment i quan sigui necessari es crearan grups de treball.

-

Teresa Crespo s’ofereix per a redactar un esborrany els estatuts de constitució
de la xarxa, que s’aprovaran en la propera reunió.

-

També s’acorda que l’Agnès Felis, directora de l’Agència de Comunicació
d’ECAS, prepararà un power point de presentació de la DDiPAS. Aquest serà
consensuat per la Junta de Govern en la propera reunió.

-

A nivell comunicatiu s’obrirà un compte de twitter específic @donesdirectives
gestionat i activat per Sonia Fuertes, Montse Franch i Agnès Felis. Animem a
totes aquelles dones que vulguin twittejar que ho facin!

4. Nova difusió de la xarxa i definició dels àmbits i territoris
Com ja hem comentat en l’apartat anterior (incidència social i política), farem
una nova difusió de la xarxa a tots aquells contactes que ens faciliteu i que
creieu poden tenir interès en estar informades o participar de la DDiPAS. Us
agrairem molt la vostra participació.

I sense altre particular, s’aixeca la sessió a les 13.30h
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