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ACTA - CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES I PER LA IGUALTAT

SESSIÓ ORDINÀRIA CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES I PER LA IGUALTAT
DEL DIA 25 DE FEBRER DE 2020
En l'Hemicicle de la Casa Consistorial, situat en la Plaça de l'Ajuntament de la ciutat de
València, sent les desset hores i deu minuts, del dia vint-i-cinc de febrer de dos mil vint. Davall
la presidència de la Sra. Lucía Beamud Villanueva, Regidora Delegada d'Igualtat i Polítiques de
Gènere, es va reunir en sessió ordinària, prèvia convocatòria a este efecte, el Consell Municipal
de les Dones i per la Igualtat amb l'assistència de les següents persones com a representants:
Grup Municipal Compromís

la Sra. Anna Perpinyà Saragossà.
la Sra. Mar Marín Capilla, s’absenta en el punt 7.

Grup Municipal Socialista
Grup Municipal Popular
Grup Municipal Ciutadans
Grup Municipal VOX
Serv. d'Igualtat i de Polítiques Inclusives
Secretaria de la Dona de CC.OO.
Sindicat STAS Intersindical Valenciana
Central Sindical Indep. de Funcionarios CSIF
Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Vcia.
Federació de Dones Progressistes de la Ctat. Vciana.
Asociación de Mujeres Empr. y Prof. Católicas A.P.E.C.
Asociación de Amas de Casa TYRIUS
Asociación de Mujeres con Discapacidad XARXA
Asociación de Empresarias y Profesionales E.V.A.P.
Col·lectiu de lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals LAMBDA
Centro de Asist. a Víct. de Agres. Sexuales C.A.V.A.S.
Unión sindical Obrera de la Comunidad Valenciana USO CV
DONES USO CV
Oficina d'Assistència a les Victimes del Delicte (O.A.V.D.)
Coordinadora de Discapacidad Física de la Comunidad Valenciana
Associació Por Ti Mujer
Unitat d'Igualtat de la Universitat de València
Associació de Dones Antígona
Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues (A.M.I.T.)
Escola Pensament Feminista Amèlia Valcárcel
Associació per la Coeducació
Asociación Rumiñahui
Asociación ALANNA

La Sra. Marina Gilabert Aguilar, en substitució de la Sra. Mar Marín Capilla,
s’incorpora en el punt 7.
la Sra. Marta Torrado de Castro.
la Sra. Mª. Rocío Gil Uncio.
el Sr. Francisco José Egea Monzó.
la Sra. Eva Mª. Botella Bernad i la Sra. Sabina Navarro Cerdán.
la Sra. Cándida Barroso Chuliá en substitució de la Sra. Cloti Iborra i Alcaráz.
la Sra. Julia Ramos García.
la Sra. Marisa Moreno González.
la Sra. Mª. José Salvador Sebastiá, en substitució de la Sra. Amparo Cerezo Calasanz.
la Sra. Julia Aparisi Sevilla, en substitució de la Sra. Amalia Alba Tarazona.
la Sra. Mar Sánchez Marchori, s’incorpora en el punt 7.
la Sra. Eugenia Garrigues Francés.
la Sra. Alba Soriano Gil, en substitució de la Sra. Juana Andrés Cambra.
la Sra. Virginia de la Cuadra Galera.
la Sra. Ana Belén López Ortíz, en substitució de la Sra. Mar Ortega Romero.
la Sra. Beatriz de Mergelina Alonso de Velasco, en substitució de la Sra. Encarna
Hernández Yuste.
I la Sra. Marina Fresneda Segura.
la Sra. Sofía Alberca Pérez.
la Sra. Fátima Tortosa Tortosa en substitució de la Sra. Mª. Nieves Arias Salgado.
la Sra. Lucy Polo Castello.
la Sra. Amparo Mañés Barbé.
la Sra. Mª. José Villegas Lozano.
la Sra. Ana Sánchez Torres.
la Sra. Chelo Sánchez Vivó, en substitució de la Sra. Ángela Escribano Martínez.
la Sra. Francisca Méndez Martínez.
la Sra. Claudia Estefanía Guayguacundo Quisphe.
la Sra. Virginia Sanchis Carpe, en substitució de la Sra. Xelo Álvarez Sanchis.

Assisteix també a la sessió, la Sra. Marisa Ibáñez Perelló, Directora Pla Marc d’Igualtat,
com invitada per la Presidència. Actuant com a Secretari, el Sr. José Vicente Ruano Vila.
Excusa la seua assistència la Sra. María Such Palomares, de la Direcció General de
l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, la Sra. Pilar Mora Martínez de la
Secretaria de la Dona d’U.G.T. i la Sra. Mª. Rosa Cerdá Hernández de la Unitat d’Igualtat de la
Universidad Politècnica de València.
Oberta la sessió per la Sra. Presidenta, s'examinen els assumptes que figuren en l'orde del
dia i s'adopten el següents acords.
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OBSERVACIÓ PRÈVIA I GENERAL: Les intervencions produïdes en els debats dels
assumptes es troben gravades en un CD que es custodia en la Secretària a la disposició de les
persones que integren el Consell.
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1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Aprovació, si és el cas, de l’acta de la Sessió anterior de data 18 de novembre de 2019.
Pregunta la Sra. Presidenta si alguna persona representant del Consell ha de formular
alguna observació a l’acta de la sessió del dia 18 de novembre de 2019, prèviament distribuïda
amb la convocatòria.
No havent-hi observació alguna, queda aprobada d’acord amb el prescrit en l’article 91 del
ROF.
2
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02230-2014-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 4
ASSUMPTE:
Proposar l'exclusió de l'Associació Vivir como Antes al Consell Municipal de les Dones i per la
Igualtat.
VOTACIÓ
Se sotmet la proposta d'exclusió de l'Associació Vivir como Antes al Consell a votació, i
per unanimitat, s'acorda excluir-la en aquest Consell.
ACORD
"HECHOS
ÚNICO. En fecha 30 de mayo de 2019 se ha recibido email de la entidad VIVIR COMO
ANTES, con CIF G96545090, comunicando el cese de la actividad a partir del 31 de mayo de
2019.
Por todo lo arriba informado, procede proponer al pleno del Consell de les Dones i per la
Igualtat de València la exclusión de la citada entidad, por haber cesado en su actividad.
A los anteriores hechos, resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO. El art. 15 del Reglamento del Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat,
aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Valencia en sesión celebrada la fecha 28
de abril de 2016 y publicado en el BOP el día 03 de agosto de 2016 , dispone que si una
asociación cesa su actividad, se propondrá su exclusión en la siguiente reunión del Consell.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
ÚNICO. EXCLUIR a la entidad VIVIR COMO ANTES, con CIF G96545090, de la
composición del Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat, al haber cesado la citada
entidad en su actividad."
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3
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Actuacions al voltant del dia 08 de març, Dia Internacional de les Dones.
4
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Informació "Punts Violeta".
5
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Informació de la data de reunió de la Comissió de treball per l'avaluació del Pla Marc.
DEBAT
Se recuerda en este punto respecto de la Comisión de Trabajo para la evaluación del Plan
Marco que aún puede participar la asociación que lo solicite por lo que la composición definitiva
se comunicará más adelante y por correo electrónico.
VOTACIÓ
Se sotmet la proposta de constitució de la Comissió de Treball per a l'avaluació del Plan
Marc de Igualtat a votació, i per unanimitat, s'acorda constituir-la.
ACORD
"En conseqüència, el Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat, de conformitat amb
allò que disposa l'article 14 del Reglament del Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat,
per unanimitat acorda:
Primer. Crear la Comissió de Treball per a l'avaluació del Plan Marc de Igualtat.
Segon. Invitar a les entitats membres del Consell a què s'inscriguen en aquesta Comissió de
Treball, remetent un correu electrònic a l'adreça: pmujer@valencia.es."
6
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Informació de les gestions al voltant del nou Espai Dones i Igualtat.
7
RESULTAT: APROVADA PROPOSTA ALTERNATIVA
ASSUMPTE:
Sol·licitut rebuda de la Associació Les Beatriu per a la Junta Central Fallera.
DEBAT
La Sra. Presidenta assenyala que des de l'Associació de Periodistes Les Beatrius les van
enviar un correu, que repartirán als components d'aquesta sessió per correu electrònic i que a
continuació s'adjunta:
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##ANEXO-1741312##
Criteris de gènere furat Falles 2020

Asunto: Criteris de gènere Jurat Falles 2020
De: lesbeatrius civera <lesbeatrius@gma il.com>
Fecha : 16 / Ot/2020 L8:27
Para : jserigualtat@va lencia. es
Bona vesprada,
En març de l'any 20t9la xarxa Les Beatrius de periodistes i fotoperiodistes feministes valencianes va impulsar un
jurat feminista per a avaluar les Falles de la secció especial de la ciutat de València, en resposta a la negativa de la
Junta Cæntral Fallera a corregir la falta de paritat en eljurat format exclusivament per homes. El nostre jurat feminista
es va formar convidant a diferents associacions feministes, atorgant un vot per cada associació, i amb I'elaboració
d'uns criteris objectius amb perspectiva de gènere sobre els que cada associació va puntuar els diferents monuments.
Els criteris objectius varen ser elaborats a partir del test de Bechdel creat per a la valoració amb perspectiva de
gènere en l'àmbit del cinema i de I'nforme de Análisis de las Fallas en València desde una perspectiva de género, de
Verònica Gisbert iJoaquim Rius.

Durant el procés d'observació i avaluació de les falles de la Secció Especial, varem tindre coneixement de la
inexistència en el sistema d'avaluació del jurat de la JCF d'uns criteris objectius específics puntuables per a la valoració
de cada monument, així com de criteris que permeteren la introducció de la perspectiva de gènere a l'avaluació de les
falles.
Per esta raó, els solicitem que tinguen a be considerar al Consell de les Dones de la ciutat de València la nostra
proposta d'exigir a la Junta Central Fallera:
1, Almenys paritat en la composició dels jurats fallers.
2, Criteris objectius puntuables per avaluació dels monuments, que siguen públics, tant els criteris com les
puntuacions rebudes per cada monument en relació a cada criteri.
3. La incorporació dels criteris de gènere del test de Bechdel faller el'laborat per Les Beatrius (que s'adjunta) en els
criteris d'avaluació de la JCF dels monuments fallers a partir de les falles 2020.
Moltes gràcies, atentament

Anna Gimeno
Les Beatrius
-- bechdel faller.jpg

25/02/2020 t4:29
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La Sra. Presidenta indica que aquesta associació no forma part d'aquest Consell però van
enviar un correu en el que s'interpelà al Consell per a que consideraren i votaren per a que la
formació del jurat de Junta Central Fallera fora paritaria, aleshores reparten el correu per a que
els components tingan el contingut del correu que van enviar aquesta Associació i la Sra.
Presidenta assenyala que en aquest Consell es deuría votar si están d'acord o no o abstenció i
sería per a enviar a Junta Central Fallera. A continuació la Sra. Presidenta llig la proposta que
presenta la Associació de Periodistes Les Beatrius cuyo tenor literal es el següent:
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Se discute, con motivo de la solicitud de la Asociación Les Beatrius, si se efectúa una
propuesta a la Junta Central Fallera para que la composición del jurado de Sección Especial sea
paritario. Se proponen algunas enmiendas al texto.
Entre las intervenciones cabe destacar la de la Sra. Torrado en la que le gustaría que el
Secretario informara, si no hay ningún inconveniente en votar este asunto porque lo que aparece
en el orden del día es la solicitud de esta entidad y entonces estamos votando otra cosa que no es
la solicitud exacta, sí que es verdad que le hemos cambiado una palabra, ella prefiere "instar" a
"exigir", pero bueno estamos modificando la solicitud que ha presentado esta entidad.
El Secretario contesta que entiende, como se ha planteado ya a lo largo del debate, que el
Pleno del Consejo que es soberano y tiene la facultad para poder, ante una solicitud de una
asociación. Proponiéndole una valoración al Consejo sobre una cuestión poder acotar, cambiar,
modificar o ajustarlo a lo que entendamos que se acopla más a la realidad como estaban
planteando y en la medida en que se cambia el término por "instar", que cree que es lo que
procede, cree que de esa manera se respeta el ámbito del competencias y funciones de la propia
Junta Central Fallera, que podrá llegar en estas actuaciones allí donde le permitan sus propias
funciones y competencias.
A continuació, la Sra. Presidenta somet a votació el canvi que es per unanimitat i després
voten el fet mateix de instar a Junta Central Fallera en el orde que Les Beatrius han fet adés el
suggeriment que es per unanimitat.
VOTACIÓ
Sotmesa a votació la proposta alternativa formulada per la Sra. Presidenta, resulta aprovada
per majoria, amb l'abstenció del Sr. Egea, decacaient la proposta plantejada inicialment per la
xarxa de periodistes i fotoperiodistes feministes valencianes Les Beatrius.
ACORD
"Instar a la Junta Central Fallera per a que valore:
1. Almenys paritat en la composició dels jurats fallers.
2. Criteris objectius puntuables per avaluació dels monuments, que siguen públics, tant els
criteris com les puntuacions rebudes per cada monument en relació a cada criteri.
3. La incorporació dels criteris de gènere dels test de BechdelFaller el·laborat per Les
Beatrius, que a continuació es transcriu, en els criteris d'avaluació de la Junta Central Fallera dels
monuments fallers a partir de les falles 2020.
TEST BechdelFaller
1= Masclista /10 = Feminista
Puntúa del l'1 al 10
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1. Utilitza llenguatge inclusiu i no sexista als texts?
2. La figura o figures protagonistas, són dones?
3. La figura principal, representa valors i rols sexistes?
4. En el conjunt del monument la representació de dones i homes es partitària?
5. El rol que representen es figures de dones, correspon a rols masclistes (estatus de
subordinació, complementarietat, inferioritat)?
6. Hi ha figures de dones que corresponen a imatges hipersexualitzades i cosificades?
7. Les figures de dones representen estereotips masclistes (en comportament, aspecto,
valors)?
8. La temática de la falla i el tractament que es fa, en general, contempla la perspectiva de
gènere o es androèntric?
9. Hi ha dones entre les autores del disseny o artistas de la falla?
10. La caracterització de les dones i xiquetes d'altres ètnies i cultures és sexista?
11. Està representada la diversitat de gènere, sexual, familiar, cultural, discapacitats?
12. Trobem representades altres masculinitats o feminitats més enllà de les hegemòmiques,
intersexualista, transsexualitat, cossos en transició?
13. Visibilitza i recolza reinvindicacions o denúncies feministes?"
8
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Informacións diverses.

I, com que no hi ha més assumptes a tractar, a les divuit hores i quaranta minuts, la
Presidència alça la sessió, de la qual s’estén la present acta que firma la Sra. Presidenta i que jo,
el Secretari, certifique.
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