Convocatòria: JUNTA DE GOVERN
Dones Directives i Professionals de l’Acció Social
11.12.2012 | Seu social | 9.30-11.30h

| acta
assistència:

excusen:

Fina Rubio, Surt Fundació de Dones
Montse Franch, Fundació Intress
Gemma Altell, Fundació Salut i Comunitat
Sonia Fuertes, Fundació Salut i Comunitat
Teresa Crespo, ECAS
Núria Tresserras, ACIDH

Astrid Domènech
Agnès Felis

Ordre del dia / Acords presos:
1. Aprovació de l’acta. S’aprova l’acta de la darrera reunió (31.10.2012).

2.
Discussió i aprovació de la proposta de Bases del Premi a la trajectòria en
defensa de l’equitat de gènere
Teresa Crespo ens passa una proposta pel que fa les Bases del Premi per tal de posar-ho en
comú i fer les esmenes oportunes.
Quant a l’objectiu, acordem que el premi va dirigit a una persona que s’hagi fet evident en
accions, iniciatives, trajectòries personals i professionals, que hagin afavorit la igualtat de
gènere i hagin treballat en la defensa i reconeixement de l’apoderament de les dones.
Pel que fa a la presentació, potser una autocandidatura però també una o més persones
poden presentar un/a candidatura.
Per a la Presentació es proposa a més de l’escrit de 3000 paraules que contesti aquestes
preguntes:
- Perquè creus que et pots presentar a aquests premi…
- Explica quins han estat els teus èxits i els teus fracassos en aquest tema…..
- Algunes iniciatives o projectes que hagis participat a nivell professional o personal….
La persona guardonada rebrà com a premi una pintura original d’una pintora i sòcia d’honor
de DDiPAS.
El jurat estarà format per 7 membres, que poden canviar per a cada premi: 1 representat de
l’Observatori del Tercer Sector, 1 de DDiPAS, 1 d’ECAS, 1 de la Taula del Tercer Sector i tres
persones externes. El jurat avaluarà:
- El compromís personal o institucional.
- La qualitat de les iniciatives o accions empreses amb la defensa de l’equitat.
- L’impacte social
Calendari
- La publicació de les Bases del Premi : Finals de desembre.
- Termini de presentació de candidatures: 18 de Febrer.
- Resolució: S’atorgarà a la primera edició de les Jornades DDiPAS, el 19 o 20 de març.
La Teresa Crespo proposa fer un recull de les vivències de les dones que han treballat per
l’equitat de gènere. Ens reservem el dret de fer una publicació d’aquest recull si s’escau en
algun moment.
La Teresa Crespo es compromet a modificar aquest document.
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3.
Discussió i aprovació de la proposta per les I Jornades DDiPAS (informe i
pressupost a presentar a ICD i Ajuntament de Barcelona).
La Fina Rubio , ens presenta la proposta de les 1ers. Jornades de DDiPAS .
Títol: “Enfrontant la crisi amb una altra mirada. Són viables nous models econòmics basats en
l’equitat i la solidaritat?”.
Pel que fa als objectius:
Afegim un tercer objectiu: “L’aportació del valor afegit de les dones en una economia
sostenible amb equitat”.
Dates: 19 o 20 de març
Durada : Matinal. De 9.30 a 14.00 h.
Lloc: Teresa Crespo proposa l’hotel ARS, primera opció. La Teresa ens informarà si és
possible. La Fina per a la seva part, un cop descarta l’hotel ARS, reservarà LA CUINA – Espai
Francesca Bonnemaison.
Continguts – Organització
Acords :
- Inauguració. Obertura Jornades a les 9.30 h. A càrrec de la Presidenta d’ECAS
Presentacions. De la Taula del Tercer sector, ICD, Ajuntament, Adipo i “La Caixa” (si es creu
convenient).
- 9. 45 h. Presentació de la Xarxa DDIPAS. Fina Rubio
- 10 h. Taula de diàleg. “ connexió entre les dues tendències : economia feminista i el bé
comú”. Com a ponent per “Alternatives econòmiques des del feminisme” es proposa
Amaya Pérez Orozco i Carmen Castro si la primera no pot. Per l’economia del bé comú:
Lourdes Ribes
- 11.30 h. Diàleg. Fila 0. Constituïda per persones representatives del sector Social i també
institucions Públiques. Caldria preparar un llistat de preguntes per iniciar el debat, tal i com
ho varem fer en el primer diàleg.
- 12 - 12.30 h. Pausa / Cafè
- 12.30 h. Avenç dels resultats del l’anuari de l’Observatori del Tercer Sector. Gemma Altell
- 13 h. Atorgament i lliurament del Premi “…….”. Gemma Altell
- 13.30 h. Cloenda de la Jornada. Sonia Fuertes
Total del pressupost. 5.750 €
Queda pendent qui dinamitzarà el debat.
Proposem buscar una dinamitzadora/conductora del l’acte com la Gemma Nierga o Agnès
Marquès.
També queda aprovat fer un dinar amb el Jurat i la persona guardonada.
La Fina farà les modificacions pertinents en el document de les Jornades

4. Definició del reglament de la Junta de Govern i de les plenàries.
S’acorda buscar referències en el reglament d’ECAS i fer una proposta.

Debatuts tots els temes, s’acaba ala sessió a les 11.45 h.
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