Convocatòria: Reunió periòdica ordinària
18.06.2012 | Seu social | 15.30-17h

| acta
assistència:
Teresa Crespo
Sonia Fuertes
Estel Crusellas
Núria Treserras
Carme Ginestà

excusen:
Gemma Altell
Àngels Cobo
Montse Franch
Agnès Felis

Imma Moraleda
Alba Zamora
Fina Rubio

Ordre del dia:
1. Reunions institucionals
2. Estratègies de difusió
3. Estat del debat al blog, estratègies i participació
4. Proposta d’activitats: aprovació dels Diàlegs de la xarxa i de la I Jornada
1. Reunions institucionals
a. Iolanda Latorre, assessora de Maite Fandos (tinent d’alcalde de Qualitat
de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona). Presentació
DDiPAS, projecte molt ben rebut per part de l’Ajuntament, voluntat de
donar suport. Sondeig possibilitats finançament per estudis i jornades,
de moment no concretat (no compromís explícit, però tampoc
negativa). Maite Fandos s’ha adherit a la xarxa.
b. Montserrat Gatell, directora ICD. Molt receptiva i interessada en obrir
vies de col·laboració. Per donar suport a les jornades s’han d’implicar
des del principi (incloent vist-i-plau a ponents). Dues possibles vies de
finançament: subvenció o ‘a mida’ (preferible per ambdues bandes,
evitaríem entrar en conflicte amb entitats).
c. Francina Valls, regidora Dona i Drets Civils [reunió posposada]
d. Pau Vidal, coordinador Observatori Tercer Sector [prevista per 19/06,
tema Anuari Tercer Sector – explotació dades amb perspectiva de
gènere, Taula OK sempre i quan no generi cost addicional]
2. Difusió
-

S’acorda continuar amb el programa de reunions institucionals. Properes:
o Diputació (s’identificarà interlocutora adient)
o Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison
o Parlament (s’identificarà interlocutora adient)
o Algun organisme o institució de fora de Barcelona (pendent de concretar)

-

No s’ha fet cap enviament massiu perquè no han arribat propostes
d’adreces/persones a qui enviar informació sobre l’existència de la xarxa.
La recerca de mitjans sectorials/especialitzats ha identificat les següents
plataformes:
o Revista digital dones, de l’Associació de dones periodistes (Col·legi
de Periodistes de Catalunya): donesdigital.cat

-

T. 93 295 5946
M. 657 515 361

Via Laietana 54, principal
08003 Barcelona

donesdirectives@acciosocial.org
www.donesdirectives.acciosocial.org

o La Independent, “agència de notícies amb visió de gènere”:
laindependent.cat
o Dones per la llibertat i la democràcia: donesllibertatidemocracia.org,
presidida per Joaquima Alemany
o Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison: bonnemaisonccd.org
o Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM): fidem.net.
[Tenen newsletter.]
o Dones d’empresa: donesdempresa.cat. [Tenen newsletter.]
o ‘Món Dones’, Les dones transformen Barcelona. Publicació de
l’Ajuntament de Barcelona, desapareguda? (al web apareixen 4
números: 1r Tardor 2009, 2n Primavera 2010, 3r Tardor 2010 i 4t
Primavera 2011).
o ICD: col·leccions (Eines, Quaderns de l’Institut), estudis i butlletí
electrònic.
o Fòrum ‘Mujer y Liderazgo’ d’ESADE (per a ex alumnes inscrits; Sonia
Fuertes rep info, anirà reenviant; possibilitat de reunió institucional
més endavant)
o Altres suggerits per membres xarxa assistents a la reunió:
Womenalia (han obert espai d’oferta/demanda de talent femení) i
AmecoPress, “información para la igualdad” (envien butlletí diari)
-

-

Sessió ‘Dona, treball i economia’ al Parlament, 20/06 a les 17h. Hi assistirà Agnès
Felis i entregarà document de presentació de DDiPAS.
Enviament del butlletí info ACCIÓ SOCIAL d’ECAS a totes les membres de la xarxa.
(A partir d’ara, en el correu de confirmació de l’adhesió que s’envia a les noves
membres se’ls comunicarà que, si no diuen res, quedaran automàticament
subscrites.)
Les actes de les reunions, a més d’enviar-les a totes les membres per correu,
quedaran publicades a un espai web (blog DDiPAS o intranet ECAS, pendent de
consultar possibilitats d’accés restringit).
S’informarà a les membres de les noves entrades al blog mitjançant una circular
periòdica setmanal (o puntual, en cas que alguna informació/convocatòria pugui
quedar obsoleta).

3. Debat al blog, estratègies i participació
-

Debat quotes: 2 comentaris

-

Entrades al blog: fins ara (3 mesos: 13/03 – 18/06) s’han publicat 18
entrades (6/mes – 1,5/setmana aprox.)

-

Twitter: 9 tweets, 21 seguidors (cal alimentar més: info reunions
institucionals, p.ex. – les persones que hi assisteixen informaran a l’Agència)

-

Info núm. dones adherides en banner (actualitzat) a blog. Actualment som
72 membres: 56 en entitats no lucratives + 11 a l’administració pública + 3
autònomes + 2 en empreses privades (40 directives + 17 comandaments
intermitjos + 14 tècniques).
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-

Es publicarà com a entrada al blog (i es tuitejarà) la carta enviada a la
Plataforma del Tercer Sector espanyola, presidida per Luciano Poyato (no
ha obtingut cap resposta).

4. Activitats: Diàlegs i Jornada
Es comenta la dificultat que pot comportar no definir bé el contingut de la
jornada i dels diàlegs. Caldrà programar-ho bé perquè els temes a tractar no se
solapin i siguin complementaris.
-

JORNADA: se celebrarà al març 2013, al voltant del dia de la dona i
coincidint amb el 1r aniversari de la xarxa. Durarà un matí. Es procurarà
poder presentar-hi les dades extretes de l’Anuari del 3r Sector amb
perspectiva de gènere.
El contingut es concretarà a la propera reunió de la xarxa, convocada per al
17 de setembre a les 15:30h. Pistes/idees/possibles participants...:
o Directora postgrau IDEC/UPF sobre lideratge femení
enfocament psicològic (Estel Crusellas passarà el contacte)

amb

o Buscar estudis o tesis doctorals sobre temes de gènere (vinculats a
àmbit laboral) a través d’universitats (facultats sociologia, polítiques,
antropologia...).
-

DIÀLEGS. Per anar “escalfant” i mantenir certa activitat fins al març, s’ha
acordat organitzar dues sessions prèvies en format diàleg (es considera més
atractiva aquesta dinàmica, amb dos ponents com a mínim, que una
xerrada d’una persona sola).
o Octubre 2012 (pendent de sondejar ponents, possible data dijous 18
o dijous 25): ‘Lideratge femení en l’acció social’ (possible ponent:
Sara Berbel; es va oferir a fer alguna xerrada, ara caldrà plantejar-li
la demanda concreta – ho farà la Fina Rubio) i ‘Lideratge femení en
el món empresarial’ (Sílvia Requena? La Núria Tresserras hi parlarà).
o Febrer 2013: tema pendent de concretar (Quotes? Sostre de vidre?
...?). Quan sapiguem amb més detall el contingut de la sessió de
l’octubre i de la jornada, concretarem.
o En principi la moderació la farà sempre alguna membre de la xarxa, i
no es descarta que alguna de nosaltres pugui intervenir també com
a ponent si és especialista en el tema que es debat.
o És important que als diàlegs (i també a la jornada) hi assisteixi força
gent, i no només dones. Intentarem arribar, si més no, a directius
del sector.

Sense altre particular, s’aixeca la sessió a les 16.45h
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