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| acta
assistència:

excusen:

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

Agnès Felis, ECAS

Ordre del dia / Acords presos:
1. Valoració del primer Diàleg DDiPAS realitzat
En primer lloc es fa una valoració del primer Diàleg DDiPAS, celebrat el dia 23 d’octubre. En
general, l’opinió de totes les assistents és positiva. Es constata que hi havia força audiència: 42
persones, tot i la poca presència d’entitats de la Junta directiva. Es remarca que aquesta
presència era únicament femenina, la qual cosa va generar un debat sobre la conveniència, de
cara a properes edicions, d’aconseguir una major participació de les entitats d’ECAS; cal
transmetre que no és un tema exclusiu de dones i, per tant, s’hauria d’estudiar com es convida
a la participació masculina. Es valora molt positivament el contingut de les dues ponències i es
considera que és un format molt vàlid que podem instaurar per a propers actes. S’acorda que
es penjarà el contingut al blog perquè pugui ser consultat.
També es comenten algunes coses a millorar, com és controlar el temps del debat, que es va
allargar massa, i fer la difusió amb major antelació.

2. Proposta de convocatòria de Premi a la trajectòria en defensa de l’equitat de
gènere
Teresa Crespo informa que hem tingut converses amb en Pau Vidal de l’Observatori del Tercer
Sector per avançar sobre el Premi que es voldria donar en les primeres jornades DDiPAS, que
es celebraran al mes de març de 2013. Hi ha acord en tirar endavant el mateix i es presenta un
primer esborrany de Bases del Premi per tal de que la Junta valori les línies i el caràcter de la
proposta. En una proper reunió amb Pau Vidal s’ultimaran les bases i es definiran els membres
del Jurat i altres qüestions per poder fer pública la convocatòria abans de finalitzar aquest any
2012. Fina Rubio i Teresa Crespo són les encarregades de tirar endavant aquest tema.

3. Reunió amb l’Ajuntament de Barcelona
S’informa de la reunió realitzada amb l’Ajuntament de Barcelona, en la qual es van plantejar
les jornades a celebrar al mes de març; van tenir una molt bona rebuda i l’Ajuntament ha
expressat la seva voluntat de recolzar-les pel que fa a facilitar local, fer difusió i contribuir
econòmicament. En raó del pressupost i de la proposta que els fem arribar, miraran de
finançar alguna despesa concreta que ells puguin contractar i pagar directament. L’acord a què
vàrem arribar es que hauríem d’enviar una proposta escrita sobre el contingut i els ponents de
la jornada, així com un pressupost orientatiu de la mateixa, i que mantindríem el contacte per
anar consensuant els temes.
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4. Invitació a dues membres de DDiPAS a que participin en la Junta de Govern
En l’anterior reunió s’havia acordat que, degut a que som una Junta de Govern reduïda i a que
hi ha dues persones que assisteixen regularment a les reunions plenàries de DDiPAS (obertes a
totes les membres), seria més ric i més àgil convidar-les a que s’incorporessin a la Junta de
Govern. En aplicació d’aquest acord, s’han fet les gestions corresponents i hem rebut la
resposta afirmativa de totes dues: Montse Franch (INTRESS) i Astrid Domènech (Iniciatives
Solidàries), que a partir de la propera reunió formaran part d’aquest òrgan directiu.

5. Visita de les representants de TEDxBarcelonaWomen
Rebem la visita de dues representants del TEDxWomen, que ens expliquen que estan
organitzant voluntàriament el primer TEDxWomen de l'estat espanyol: el
TEDxBarcelonaWomen, l'1 de desembre d'enguany, en col·laboració amb l'Oficina de
Polítiques d'Igualtat Dona-Home. La sessió es realitzarà a l'Espai Francesca Bonnemaison,
coincidint amb un centenar més de TEDxWomen arreu del món.
Ens conviden a participar, ens ofereixen invitacions i ens demanen que fem divulgació entre les
nostres entitats, la qual cosa ens sembla molt interessant. Acordem col·laborar en la trobada.

Per últim, acordem trobar-nos de nou el dia 11 de desembre de 9.30 a 11.30 hores.
I sense res més a tractar, finalitza la reunió. Actua com a secretaria: Teresa Crespo
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