Convocatòria: JUNTA DE GOVERN
Dones Directives i Professionals de l’Acció Social
23.07.2012 | Seu social | 9.30-11.00h

| acta
assistència:

excusen:

Fina Rubio, Surt Fundació de Dones
Sonia Fuertes, Fundació Salut i Comunitat
Núria Tresserras, ACIDH
Gemma Altell, Fundació Salut i Comunitat

Teresa Crespo, ECAS

Ordre del dia de la reunió:
1. Creixement de la xarxa
2. Reunions institucionals: posada en comú de les darreres i previsió de properes
2.1. Regidora Ajuntament BCN: possibilitat de demanar subvenció per a les
Jornades i assistència als Consells de Dones
2.2. Observatori del Tercer Sector: possibilitat d’explotar dades de l’Anuari de la
Taula amb perspectiva de gènere)
2.3. Congreso Internacional de Liderazgo Femenino: contacte i proposta de
col·laboració per part d’Eugenio Ghirardi
3. Premi
4. Dinamització del debat sobre quotes
5. Diàlegs octubre: posada al dia de novetats
6. Assignació de tasques
1. Creixement de la xarxa
Seria interessant monitoritzar el grau d’adhesió dintre de les pròpies entitats d’ECAS,
ja que algunes de les més participatives (Arrels, ARED, Mercè Fontanilles...) no estan
representades a la xarxa i altres (IRES, Casal dels Infants, Plataforma Educativa...)
compten amb una única dona adherida. Tot i que l’adhesió és nominal, és una variable
a tenir en compte.
Constatem manca d’adhesions pel que fa a algunes dones directives del sector que són
molt actives en altres xarxes, com ara la Taula del Tercer Sector. Ens plantegem la
pertinença de sol·licitar una reunió formal a la Taula per presentar el projecte.
Parlarem amb Teresa Crespo al respecte, en tant que secretària de la Taula, per tal de
valorar la idoneïtat i que ella pugui fer les accions necessàries si s’escau.
D’entrada, com a possible pla de treball, la idea seria:
Identificar les entitats d’ECAS que no compten amb cap treballadora adherida,
Definir agents clau dintre d’ECAS per afavorir adhesions des de les seves
entitats,
Presentar la xarxa a la Taula del Tercer Sector.
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2. Reunions institucionals: posada en comú de les darreres i previsió de properes
2.1. Regidora Ajuntament BCN. Bona acollida de la iniciativa. Pendent valorar des
de la xarxa la conveniència de tramitar un NIF (o utilitzar el propi d’ECAS).
Invitació a participar en el Pla de Gènere (esbrinarem si estem a temps de fer
aportacions o el procés està tancat, i també si hi ha algun punt que faci
referència concretament a dones directives).
Participació en el Consell Municipal. Demanarem ser incloses com a xarxa,
però utilitzarem la representació que actualment ostenten Fina Rubio i
Gemma Altell des de les seves entitats per tal d’operativitzar esforços.
2.2. Observatori del Tercer Sector. S’han fet arribar propostes per tal d’enriquir
l’Anuari amb dades relatives a la presència de dones en llocs de direcció, així
com a la promoció de la seva carrera professional. La reunió entre la Taula del
Tercer Sector i l’Observatori es va realitzar el dia 19 de juliol, però no tenim
dades al respecte.
En Pau Vidal va proposar la possibilitat d’atorgar un premi com a xarxa a
alguna dona amb una trajectòria destacada pel que fa a la promoció de talent
femení. Vinculat a aquest tema, reprenem la iniciativa del “segell de qualitat”.
Tant un tema com l’altre queden pendents d’una definició de criteris.
2.3. Congreso Internacional de Liderazgo Femenino, Life 12.
http://www.liderazgofemenino.com/. Ens van contactar mitjançant Linkedin.
El Congrés tindrà lloc el 14 i 15 de setembre i sembla vinculat al màster en
Liderazgo Femenino que organitza ESCI-UPF. La inscripció per a col·lectius és
de 290 euros. El programa no ens dóna gaire informació pel que fa a
enfocament i continguts. Acordem que, tot i estar obertes a col·laboracions,
no seria prioritària la nostra assistència. Sí que ens semblaria adient presentar
la xarxa, però no hem vist espai d’experiències obert.
3. Premi. Tractat en punt 2.2
4. Dinamització del debat sobre quotes. Resulta difícil dinamitzar el debat a l’espai
virtual. De fet, podria semblar un debat poc oportú atès el moment d’època i el
context de crisi, molt preocupant. Ens plantegem vincular la qüestió del lideratge
femení i l’apoderament de les dones a teories de caire més global, com ara
l’”economia del bé comú” que preconitza Christian Felber, entre d’altres.
http://www.youtube.com/watch?v=KjmU5lqo3xY.
Una altra idea a explorar en aquest sentit és la iniciativa de la UOC, “Ments
obertes” o UOC-plugged. http://mentsobertes.uoc.edu/
Pel que fa a la promoció de l’espai virtual, un suggeriment de millora podria ser
sol·licitar el twitter a les persones adherides i “seguir-les”.
5. Diàlegs octubre: posada al dia de novetats. Queda pendent confirmar data amb
les dos ponents (Sara Berbel i Sílvia Requena). Pendent també establir ubicació
(Francesca Bonnemaison, Caixafòrum...). Una modalitat que podria ser interessant
és la de les conversacions del Banc de Sabadell, https://www.bancsabadell.com/cs/
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Satellite/SabAtl/Conversaciones-sobre-el-futuro/1191359489993/es/. En tot cas,
pensem en uns diàlegs de caire dinàmic (potser sense moderació, amb sofà...).
6. Assignació de tasques
6.1. Creixement. Aquest aspecte el liderarà Sonia Fuertes, amb el suport d’Agnès Felis,
des d’una doble vessant: dones adherides a la xarxa i possibilitat de “xarxes
amigues”.

6.2. Taula del Tercer Sector. Teresa Crespo plantejarà la presentació de la xarxa a la
Taula.

6.3. Observatori del Tercer Sector Fina Rubio i Teresa Crespo faran seguiment de com
queda l’Anuari.

6.4. Pla de Gènere. Gemma Altell revisarà si hi ha algun aspecte vinculat a dones
directives.

6.5. Model de l’”economia del bé comú”/UOC- Ments Obertes. Gemma Altell intentarà
recopilar informació al respecte.

6.6. Debats. Fina Rubio i Núria Tresserras acabaran de definir els aspectes relatius al
proper debat.

PROPERA REUNIÓ: 17 DE SETEMBRE, A LES 14H DINAR DE JUNTA DE GOVERN [AL
RESTAURANT TERRA] I A LES 15.30H REUNIÓ DE LA XARXA.

TEMES PENDENTS:
-

NIF,

-

SEGELL DE QUALITAT I PREMI (criteris),

-

JORNADES (contingut).
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