Convocatòria: Reunió periòdica ordinària
17.09.2012 | Seu ECAS | 15.30-17h

| acta
assistència:
Fina Rubio
Teresa Crespo
Sonia Fuertes
Núria Tresserras

excusen:
Gemma Altell
Montse Franch
Astrid Domènech
Agnès Felis

Àngels Cobo
Carme Laorden
Carme Calafat
Carme Ginestà

1.
Creixement de DDiPAS
Es proposarà directament a dones d’entitats d’ECAS que pensem que hi poden estar
interessades, s’establirà contacte amb altres xarxes afins (liderarà el tema Sonia Fuertes,
amb l’assistència d’Agnès Felis) i es farà una presentació de la xarxa DDiPAS a la Taula
(liderarà Teresa Crespo).
2.

Reunions institucionals
- Ajuntament de Barcelona / Francina Vila + Mª Rosa Pont + tècnica/assessora).
Van mostrar molt d’interès i ens van demanar que ens impliquéssim al Consell de
Dones de Barcelona (es va quedar que les dones que hi van en nom d’entitats
faran doble representació, però que el Consell ens informarà directament a
DDiPAS de les seves actuacions). D’altra banda, ens van convidar a fer
aportacions al Pla de Gènere (veure punt 3). Per a la I Jornada DDiPAS ens
donaran suport logístic i potser alguna subvenció.
- Observatori del Tercer Sector: s’ha demanat explotació específica de dades
amb perspectiva de gènere. La iniciativa va ser rebuda de manera satisfactòria,
sempre que no suposés cap cost i no fos gaire exhaustiva. Hem plantejat una
sèrie de possibles modificacions al qüestionari que se’ns va facilitar perquè el
tema gènere es reflecteixi més clarament i estem a l’espera de resposta. Teresa
Crespo i Fina Rubio es tornar a reunir amb Pau Vidal.

3.
Pla de Gènere. Pel que fa a les aportacions, Gemma Altell va redactar un
document de propostes que es va consensuar a la Junta de Govern. Podeu consultar
aquí l’esborrany del Pla i aquí els nostres comentaris.
4.
I Jornada DDiPAS i model de “l’“economia del bé comú”
DATA: es plantegen diverses dates. La idea seria fer-ho al voltant del 8 de març i
preferentment abans del dia per tenir més ressò mediàtic. Format matinal, model
‘Controvèrsies’ de l’ Ateneu Barcelonès (caldrà buscar un nom per les nostres: diàlegs,
intercanvis...?).
FORMAT: Possiblement, inclourà les aportacions d’un o dos ponents i una taula rodona
que aprofundirà en els aspectes més qüestionables de les idees exposades. A banda dels
ponents principals des dels dos punts de vista (gènere i bé comú), hi haurà una ‘fila zero’
d’experts i el públic també podrà fer preguntes, intervenir...
OBJECTIUS: 1) donar a conèixer la xarxa. 2) afavorir una visió de la perspectiva de gènere
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(i en concret la perspectiva econòmica) més integradora cercant punts de trobada amb
altes models com ara el de l’economia del bé comú.
Continguts de la Jornada (part protocol·lària + part de treball):
-

Presentació de DDiPAS/discurs presidenta, amb presència d’alguna representant
política que doni suport a la xarxa
Ponències/Debat
Entrega I Premi DDiPAS (veure punt 7 de l’acta)

Es demanaran trobades amb ICD i Ajuntament i se celebrarà una Junta extraordinària
per preparar-la.
5.
Diàlegs de la xarxa
El primer serà sobre ‘Lideratge femení’, el 24 d’octubre a les 18h, i les dues participants
estan confirmades: Sara Berbel i Sílvia Requena. Pendent de confirmar lloc:
Bonnemaison (‘La cuina’) o Museu Marítim. S’intentarà gravar en vídeo
El segon serà cap al maig-juny: es presentaran les dades de gènere i 3r sector facilitades
per l’Observatori/Anuari.
6.
Premi i ‘segell de qualitat’
A iniciativa del Observatori, es valora la idea d’establir un premi a una persona de
reconeguda trajectòria pel que fa a la promoció del talent femení. En aquest sentit, en
una propera reunió amb Pau Vidal es començaran a definir els criteris. La primera edició
es faria coincidir amb la Jornada del març. El tema del ‘segell de qualitat’ es deixa per
més endavant, quan la xarxa estigui més consolidada.
7.
Dinamització virtual
Ens plantegem nodrir el bloc amb articles d’interès. Els debats virtuals seran eines
puntuals que es poden utilitzar, però que sovint resulten complexes des de la vessant de
la dinamització. Ens podeu enviar els articles que considereu interessants a
donesdirectives@acciosocial.org. (Per anar escalfant motors de cara a la I Jornada,
començarem a recopilar textos sobre l‘economia del bé comú).
8.

Altres

- Comissió de Gènere d’ECAS: Fina Rubio i Teresa Crespo aniran a la propera reunió
per posar en comú els temes que s’estan treballant a cada espai i valorar possibilitats
de col·laboració.
- Articulació Junta de Govern – reunions plenàries: les reunions de Junta de Govern
són obertes, però sobretot s’intentarà incentivar la participació a les plenàries
(bimensuals). A la propera reunió es treballarà la dinàmica interna i es replantejarà el
model actual, ja que potser no és sostenible. Una idea podria ser diferir els plenaris i
fer-ne dos o tres anuals per tal de promoure una major participació (a banda de
convocar reunions per qüestions concretes).
Sense altre particular, s’aixeca la sessió a les 16.50h
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