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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 27 DE FEBRER DE 2018
En la Sala de Premsa, pati A, 2n pis de l'edifici de l'Antiga Fàbrica de Tabacs de la ciutat
de València, sent les quinze hores i deu minuts, del dia vint-i-set de febrer de dos mil setze.
Davall la presidència de la Sra. Isabel Lozano Lázaro, Regidora Delegada d'Igualtat i Polítiques
Inclusives, 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
Grup Municipal Socialista
Grup Municipal València en Comú

la Sra. Isaura Navarro Casillas.
la Sra. Anaïs Menguzzato García.
la Sra. Neus Fábregas Santana.
la Sra. Mª. Jesús Puchalt Farinós,
Grup Municipal Popular
s'incorpora en el punt 2.
la Sra. Eva Mª. Botella Bernad
Serv. d'Igualtat i de Polítiques Inclusives
i la Sra. Carmina Busó Cortés.
Sra. Cristina Martínez Alarcón,
Dir. Gral. de l'Institut Valencià de les Dones i per a la Igualtat de Gènere de la Conselleria de Igualtat i la
en susbstitució de la Sra. María Such
Politiques Inclusives
Palomares.
la
Sra.
Maite
Montaner
Soria,
Secretaria de la Dona d'U.G.T.
en substitució de la Sra. Pilar Mora
Martínez.
la Sra. Cándida Barroso Chuliá,
Secretaria de la Dona de CC.OO.
en substitució de la Sra. Cloti Iborra i
Alcaráz.
Sindicat STAS Intersindical Valenciana
la Sra. Julia Ramos García.
la Sra. Marisa Moreno González,
Central Sindical Indep. de Funcionarios CSIF
en substitució de la Sra. Lucía Grau Mestre.
la
Sra.
Teresa
Mayo
Barrado,
Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Vcia.
en substitució de la Sra. Amparo Cerezo
Calasanz.
la Sra. Mar Sánchez Marchori,
Asociación de Mujeres Empr. y Prof. Católicas A.P.E.C.
s'incorpora en el punt 2.
la
Sra.
Alba
Soriano
Gil,
Asociación de Mujeres con Discapacidad XARXA
en substitució de la Sra. Juana Andrés
Cambra.
Asociación de Empresarias y Profesionales E.V.A.P.
la Sra. Virginia de la Cuadra Galera.
Col·lectiu de lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals LAMBDA
la Sra. Mar Ortega Romero.
la Sra. Mónica Hernández Baldomero,
Unión sindical Obrera de la Comunidad Valenciana USO CV I DONES USO CV
en substitució de la Sra. Marina Fresneda
Segura.
F.A.V.I.D.E. Consellería de Justicia
el Sr. José María Pages Bosch.
Unitat d'Igualtat de la Universitat de València
la Sra. Amparo Mañés Barbé.
Unitat d'Igualtat de la Univ. Politécnica de València
la Sra. Mª. Rosa Cerdá Hernández.
Associació de Dones Antígona
la Sra. Mª. José Villegas Lozano.
Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues (A.M.I.T.)
la Sra. Ana Sánchez Torres.
Associació per la Coeducació
la Sra. Francisca Méndez Martínez.

Assistix també a la sessió la Sra. Sabina Navarro Cerdán, Directora de l'Espai Dones i
Igualtat, la Sra. Verónica Gisbert Gracia i el Sr. Joaquim Rius Ulldemolins, de la Universitat de
València per invitació de la Presidència. Actuant com a Secretari, el Sr. Hilario Llavador
Cisternes.
Excusa la seua assistència la Sra. Amparo Picó Peris, del Grup Municipal Ciutadans, la
Sra. Amalia Alba Tarazona, de la Federació de Dones Progressistes de la Comunitat Valenciana,

1
Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI
LA PRESIDENTA

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES
MARIA ISABEL LOZANO LAZARO

Data
19/09/2018
20/09/2018

Emissor cert
ACCVCA-120
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5003985127797108341
7222514208709098257

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: a2ST zp7C xuKo Kc1B 318B YRSM cto=

la Sra. Manuela Fernández Gutiérrez, de la Asociación Vivir como Antes, la Sra. Encarna
Hernández Yuste, del Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales C.A.V.A.S. i la
Sra. Josefa Moreno Fernández, de la Fundación del Secretariado Gitano.
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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1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 17 de novembre de 2017.
Pregunta la Sra. Presidenta si alguna persóna representant del Consell ha de formular
alguna observació a l'acta de la sessió del dia 17 de novembre de 2017, prèviament distribuïda
amb la convocatòria.
No havent-hi observació alguna, queda aprovada d'acord amb el prescrit en l'article 91 del
ROF.
2
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Donar compte dels assumptes tractats en la Comissió Especialitzada de Treball sobre les Falles.
DEBAT
La Sra. Presidenta assenyala que el passat dia 23 de gener, a proposta del Consell
Municipal de les Dones i per la Igualtat es va a constituir una Comissió especialitzada per a
valorar la questió de fer un treball més inténs en quant a igualtat en relació a la festa de les Falles.
A continuació comenta les conclussions d'aquesta reunió, la Sra. Presidenta va a expressar a
l'inici d'esa reunió la voluntat d'obrir un debat serè i participat entre el Consell de les Dones i per
la Igualtat i els diversos agents festius amb el objectiu de estudiar les Falles des de una
perspectiva de gènere i aprofitant també la capacitat de difusió que tenen les festes per a
potenciar precisament els valors de la igualtat, la diversitat, la convivència, etc., en la línia de
algunes coses que ja estem treballant des de la Regidoria d'Igualtat com des de la Regidoria de
Cultura Festiva. Algunes de les conclussions d'eixa reunió foren que donada la proximitat de les
Falles, a l'hora de fer participar als agents festius seria més interessant aplaçar la seua participació
a després de les festes, a partir d'abril, i que volíen tindre representació plural i diversa del món
faller per a què inevitablement poguerem, en col·laboració nostra també, arrivar a eixe dialeg
autèntic en el món faller de la participació el més ample possible i sense cap voluntat per part de
cap membre del Consell de generar polémica o de generar trinxeres o cap tipus de coses que no
es interessen per a res, malgrat altres interessos mediatics que podem estar ahí. Per part de
Cultura Festiva, va assistir el Regidor de Cultura Festiva el Sr. Pere Fuset, va agrair eixe to i eixa
voluntat de reconeiximent al món faller i evidenment posant en valor eixa capacitat d'agència i
que considerem al mon faller, es a dir, a eixes 380 comissions de falla com aliades i no d'una
altra manera per a treballar estos valors. Se va parlar també de l'oportunitat de proposar un estudi
diagnóstic per a saber evidenment de què estem parlant, de la situación d'igualtat en el món faller
i es va a plantejar també que la Universitat de València podia ser una institució independent
interessada de poder realitzar eixe estudi. També se comentaren algunes de les coses que ja
s'estaven fent en el mon festiu des de la Regidoria de Cultura Festiva, des de Junta Central
Fallera, com que ja s'estaven fent pasos i s'estaven fent canvis en este sentit, la participació de
mantenidores en els actes de l'exaltació, els actes de reconeixement a dones de la festa que es fa
entre Igualtat i Cultura Festiva, la setmana del 8 de març,l'interpretació de l'himne de València
per part d'una soprano, el tema de les dones pirotècniques que estan participant d'una manera més
intensa que fins ara, la entrada de bandes dirigides per una música, etc. També va a informar el
Regidor Pere Fuset que eixe mateix dia per la vesprada, mes tard tenía ell el Ple de la Junta
Central Fallera on va explicar i informar que s'adheriren al pacte de València contra la violencia
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de gènere i masclista i també va a explicar la proposta de què els jurats de les Falles foren mixtos,
que almenys se fera una reserva de tres persónes i que almenys una de eixes persónes fora dona.
Esta proposta va a ser rebutjada per l'Assemblea de Presidents i per tant es continua fent fins ara
un sorteig i eixe va a ser el resultat. També es va parlar de començar a plantejar l'estudi
diagnóstic per a estes Falles per a aprofitar el any que estem, i deixar pasar un any més per a fer
observacions, per a fer una anàlisi d'estes Falles 2018, i per últim també es va a destacar que
estem en un moment molt interessant en el que per primera vegada sentiem que el món feminista
i el món faller podiem començar a treballar d'una manera colaborativa per la igualtat de gènere,
per la lluita contra la violencia masclista i que era un moment que consideraven important.
Després de tot aixó, tinguerem contacte i una reunió amb la Universitat de València, i hui estàn
ací dos persónes que es plantejem com a investigadores d'eixe estudi diagnóstic, i són Verónica
Gisbert García i Joaquim Rius Ulldemolins, i els hem convidat ací, a esta reunió del Consell per a
que expliquem un poquet del plantejament d'eixe estudi diagnóstic i que l'agradaria escoltar
l'opinió de les persónes integrants del Consell, li sembla una proposta molt interessant i molt
solvent, i després de que l'expressen l'agradaria coneixer la opinió de les membres del Consell i si
tirem avant en esa contractació.
La Sra. Presidenta cedeix la paraula a la Sra. Verónica Gisbert García.
La Sra. Gisbert, agraeix al Consell de les Dones aquesta valenta decisió de dur endavant
una proposta d'estudi diagnòstic de les Falles des d'una perspectiva de genere, una perspectiva
feminista, perquè com sabeu, quan toquem festes, quan toquem tradicions, estem tocant més
enllà que un mer context social, estem tocant emocions, estem tocant identitat, estem tocant
moltes cosetes molt sensibles, molt que ixen de dins de les dones, nosaltres com a feministes
sabem molt lo que ix de dins de les dones i pensem que es molt valenta i agraeix per descomptat
a la Regidoría d'Igualtat i a la Sra. Lozano com Regidora d'Igualtat per haver contactar amb ells,
bé la Regidora d'Igualtat ha cridat a la Unitat de Igualtat, i la Unitat de Igualtat ha pensat amb
ells. La Sra. Gisbert presenta una proposta de recerca oberta, estan oberts i no tot aixó, sinó que
agrairia propostas de millora, propostes de cosetes que no havíem pensat nosaltres, per a poder
incloure, que açò es vostre, nosaltres anem a materialitzar-lo, però es la vostra idea, aleshores
sería com "muy chulo", que aci entre totes isquera el que realment ens avellisc en lo que havieu
pensat. Nosaltres proposem i a partir de ahí anem a construir entre totes. Lo que nosaltres vos
proposem es un estudi, un diagnòstic, un estat de la qüestió de les Falles, de la ciutat de València
que tindria com a objectiu principal avaluar fins a qui punt homes i dones participen en igualtat
dins de les falles, però no a soles al ritual, no a soles a el simbòlic, sinó també a l'organització i a
la gestió de la falla, de les Falles, de la festa. I nosaltres vos proposem no soles l'anàlisi dels actes
de les falles, perquè si sabeu les falles copen tot el calendari anual. Nosaltes podem saver quan
estem en cada moment per la calendaritzacio de les falles, es tot l'any, desde gener fins a
desembre, sempre tenim actes, tenim actes esportius, tenim actes religiosos, tenim actes.
Aleshores no soles vos proposen un estudi, un diagnòstic dels actes centrals, sinó també dels
actes satél·lits, anem a vore en què participen les dones, en què participen els homens, anem a
vore quina intensitat, quins rols. Hem estructurat l'estudi en dos parts molt diferenciades que
venen donades per dues qüestions, primer per temps i segón per metodologia. Hem dissenyat el
projecte amb una primera fase fins a juny, mes o menys, que començaria ja, perquè les Falles ja
han començat, el diumenge és la Crida, ja estem en Falles, ja ho va dir la Fallera Major el
diumenge. Aleshores per temps perquè tenim ja damunt les festes, aleshores anem a començar ja
a observar-les, anem a fer una observació participativa, anem a fer una anàlisis des d'una
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perspectiva feminista amb les nostres ulleres de les Falles, del monument faller, dels actes fallers,
anem a vore l'Ofrena, anem a vore la Cabalgada del Ninot, anem a vore com es desenvolupen,
com es relacionen les persónes dins de les comissions falleres durant les Falles, peró a mes a mes
en aquesta primera fase la nostra intenció, perquè les falles no són sol ritual sinó són també són
organització i gestió de les comissions i de la festa, es proposa una auditoria de gènere de les
Falles de València, i una auditoria de gènere significa contar, anem a quantificar, anem a fer una
part de metodologia quantitativa on tindrem dades estadístiques i a partir d'aci anem a vore
quantes dones, on estan les dones, quins rols desenvolupen les dones dins de la festa, dins de les
comissions, dins de les activitats que es desenvolupen al llarg de la festa però també de l'any.
Aquesta seria la primera part de la recerca, de la proposta que vos fem. I hauria una segona part
més participativa o totalment participativa on la metodologia canvia i de una metodologia
quantitativa pasem a una metodologia qualitativa, açi volem i necessitem la veu i la percepció i
les sensacions d'agents fallers, peró quan parle de agents fallers no sols estem parlant de les
persónes que estan dins de la comissió fallera sinó que estem parlant de les músiques, de les
persónes que fan la orfebreria, dels i de les artistes fallers, de les modistes i dels indumentaristes
que ja aci hi ha un sesge de génere, qui són les modistes i qui són els indumentaristes, el prestigi
del indumentarista i aci està la modista. Estem parlant de totes les persónes, totes les associacions
que se relacionen dins del entramat faller. Per aixó proposem entrevistes, entrevistes
semidirigides amb un guió de preguntes obertes que a partir d'aci depen de la persóna que tingam
davant anirem tirant cap a un costat o cap l'altre, no estan tancades, perquè així deixem espai i la
persóna se sentirà com a més cómoda. Així proposaríem al voltant d'unes deus entrevistes i ahí si
sols a persónes de dins de l'entramat faller, persónes que gestionen, una institució, com per
eixemple el president de la interagrupació, que pense que és una persóna clau en este espai o
presidentes de comissions o persónes del gremi del artista faller. Després una segona part on no
soles comptarem amb persónes que estiguen dins del mon de la festa sinó que també convidarem
a participar a agents socials i civils perquè pensem que la societat civil, que les entitats, les
associacions culturals, les associacions feministes, sindicats també tenen veu ací o han de tindre
veu ací. Ho faren de manera en què dissenyarem aquests grups de treball, de discussió de manera
que totes les persónes estiguen cómodes, és a dir, no es tracta de, per exemple si volem fer un
grup de treball sobre professionalització a la festa, a les Falles, doncs és ací on convidem a les
persónes dels sindicats. També em pensat en fer tant grups de discussió mixtos com grups de
discussió d'un sol sexe, perquè la meua experiència com investigadora d'allò social i com a
investigadora feminista és que no diem el mateix en un context on soles som dones que en un
context on estem homes i dones i a l'inrevés no compten el mateix en un context de sols homes
que si barrejem homes i dones. Aquesta seria la nostra proposta. El cronograma vindria també
marcat pels temps i per les metodologies, fariem com aquesta primera part, fins a maig o juny, on
tindriem uns primers resultats basant-se'n tota la investigació o en tota la metodologia
quantitativa i després començariem tota la part qualitativa i durant la tardor fariem tot l'anàlisi de
l'estat de qualitatives i esperariem a tindrem l'informe a finals de l'any més o menys. Açò en
general, si volem mes detallets l'equip de treball ha vingut per a respondre a les preguntes dels
membres del Consell.
La Sra. Gisbert es presenta com a professora associada de la Universitat de València, la
seua tesi doctoral és sobre dones i festes, ella va a estudiar conflictes socio-festius per raons de
gènere, com els Alardes de Fuenterrabía, Nova Muixeranga de Algemesí, Moros i Cristians
d'Alcoi, etc. Afig que li sembla una tonteria però a ella quan li pregunten que fa i contesta que
treballa en festes, la gent se sorpren i li diu en les coses tan importants que teniu les dones per a
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lluitar, ella contesta que és important perquè si no fora tan important ni tindriem els obstacles que
tenim: són espais de socialització, són eines de poder ideológic i de vehiculització de poder, i a
més a més estàn copades per agents, fins ara, perquè eren els agents dominats socials són
masculins, aleshores és vehiculització d'una ideología doncs sexista masclista i és molt difícil de
canviar perquè és una violencia simbólica la que s'exerceis a les festes, és la que nosaltres
creixem amb ella i fins i tot la defensem i aixó donarem dones falleres que defensen la
hegemonia fallera, i també trobarem fallers que defensem la ruptura i el trencament d'esta
hegemonía. Per aixó és tan important l'estudi de les festes i per aixó ho defensa com a feminista,
pensa que es un estudi d'espai de lluita pels drets de les dones que hem de col·lonitzar, que hem
de fer nostre, que hem de defensar-lo. Després ella mateixa coordinarà aquest treball amb el Sr.
Rius, que és a més del seu Director de tesis, ajudant Doctor de la Universitat de València, està
especialitzat en Polítiques Culturals i Gestió Cultural, després comptarán amb Elena Olcina, que
és professora de fotografía a la Universitat Politécnica de València i és feminista, i aleshores té
eixa lent violeta que necessitem a la càmera per a poder vore el que necessitem vore i també
tindrem Laura Martínez, encara que ella no sap res, que es professora associada de la Universitat
de València, especialitzada en metodologia participativa, en els darreres anys ha dissenyat i ha
dinamizat processos participatius a nivell tant d'ajuntaments com d'institucions autonómiques.
Estes són les persónes que conformen l'equip de treball, després comptarem amb col·laboradors
que ens ajudaran en el treball de camp perquè volem que siga un treball científic no objectiu, en
el sentit de l'objectivitat neutral, perquè estem posicionades de una manera clara, ja que venen
dels estudis feministes i des d'ací es posicionen i des d'ací miren. Però aixó no implica que les
seues recerques no siguen científiques i ella utilitza metodologies i eines científiques i sempre té
molt clar que ha de assegurar molt bé les seues recerques perquè si no tildar-le, i té molta cura a
l'hora de fer la recerca per a que siga molt científica, que siga molt consistent, amb molts
arguments i amb moltes eines desde la ciencia.
A continuació, la Sra. Presidenta obri un torn de valoracions, de reflexions o de fer els
comentaris que consideren al voltant de la proposta que s'ha fet.
La Sra. Cerdá, representant de la Universitat Politécnica de València, pregunta a la Sra.
Gisbert que al principio de su intervención cuando habla de la fase de entrevista dice que habrá
un primer turno de preguntas abiertas y que harán un total de diez entrevistas.
La Sra. Gisbert, contesta que proponen realizar alrededor de diez entrevistas, porque
después van a ampliar la muestra con los grupos de discusión y de trabajo.
La Sra. Barroso, representant de CC.OO., excusa a la Sra. Iborra que està en el Consell
Autonómic que s'està fent al mateix temps. Por parte de su sindicato ven un estudio oportuno y
necesario porque quieren incidir en todos los aspectos desde una perspectiva feminista en todos
los aspectos de la vida y les parece estupendo, aunque ella no conoce el equipo que lo va a
elaborar pero su compañera la Sra. Felipe sí que lo conoce y está contenta porque dice que són
persónas de la Sociología con prestigio reconocido. Pero se les plantean algunas dudas por lo que
estaban comentando, por una parte, la parte de observación que será hasta junio, bien se ha dicho
también que serán los monumentos, la Ofrenda, todas las actividades festivas que van a haber en
estos cinco o seis días condensados, aunque luego también hay otros aspectos que se analizarán,
creen que con más de trescientas fallas de distintas categorías, que dichas categorías van en
función del presupuesto de cada falla, creen que la parte de observación con las cuatro persónas
que forman parte del equipo sería insuficiente y que se podría enriquecer participando las
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distintas entidades del Consell con una dirección, una orientación del equipo de trabajo, porque la
oportunidad la tienen ahora porque van a ser Fallas, si el informe tiene que estar para finales de
año, no se tendrá oportunidad de visualizar y analizar lo que va a pasar en estos días, esto es una
propuesta, y se podría hacer después del día 8 de marzo, después de la huelga feminista y
organizarse quien estuviera dispuesta con unas orientaciones, se podría hacer una base de datos
más intensa de lo que la haría el equipo especializado y les parece correcto.
La Sra. Felipe, representant de CC.OO., añade que además de esa colaboración lo que
proponen es que las entidades que forman parte del Consell que estuvieran interesadas que
hicieran un pequeño informe de visión cualitativa después de las Fallas, diez días después, para
aportar cual es la visión que desde esa entidad ha tenido concretamente de las Fallas de 2018,
porque, como bien decía su compañera, no se volverá a tener otras fallas que observar en este
periodo de estudio, y se trataría de ver si desde las entidades podrían aportar esa otra visión
complementaria.
La Sra. Navarro, representant del Grup Municipal Compromís, felicita que tan rapidament
tinga este Consell una proposta de projecte perquè aixó esta molt bé, perquè fa no res estaven
debatint i les Falles ja estàn ahí, ja estaven quan tinguerem la reunió del grup de treball que s'ha
creat i que tinguem açi la presentació d'un projecte es fantàstic. Añade que al seu grup l'agradaría
coneixer un poquet més la proposta que es fa respecte a les persónes que van a formar l'equip de
treball, perquè les Falles de la Ciutat és molt de treball, és molt d'anàlisi i clar necessitareu un
equip de gent per a treballar, per analitzar i li agradaria coneixer la base de l'anàlisi que aneu a
fer, perqué segons com siga el resultat vindrán a escudrinyar, com s'ha fet, amb qui s'ha parlat,
etc., perquè les Falles sabem que generen molta sensibilitat, ja varem vore la proposta que se'n va
fer des d'aquest Consell de seguida tots els mitjans de comunicació estaven darrere, dient que
estaven criticant les Falles, que van a fer, que van a censurar els monuments. Doncs, anem a fer
una analisi objectiva amb gent totalment preparada peró creu que és interessant que es conega la
metodologia del treball, per a garantir la nostra protecció respecte al resultat que es puga traure. I
tambe destacar que la Sra. Gisbert ha parlat un poquet de l'objectiu, per a què fem esta anàlisi,
perquè quan arriba el 8 de març i tots els anys ixen totes les anàlisis i tots els mitjans de
comunicación que en la resta de l'any solen no parlar d'estes coses, però de repent la dona està
discriminada, la dona cobra menys diners, la dona tal i no passa res i fins l'any següent que tornen
una altra vegada les xifres que són més o menys les mateixes perquè avancen molt poquet. Doncs
el seu grup no vol una anàlisi que diga que la dona està discriminada també a les Falles, el que
tenim que tindre clar en este treball que anem a fer, també té que formar part del projecte per a
qué servisca este anàlisi, quin es l'objectiu, com podem canviar i millorar, aleshores estaria bé
que dintre d'aquest treball que aneu a fer d'anàlisi i estudi que n'haguerem propostes, que
n'haguera un pensament al respecte que ens ajude després a través d'este organisme i
especialment des de l'Ajuntament de com poder millorar la situació de la dona, en el cas de que
estiga discriminada en el àmbit festiu.
La Sra. Sánchez, representant de A.M.I.T., señala que su asociación también va en esta
dirección y quiere realizar preguntas metodológicas, y así yendo a la primera parte, la parte de
observación, le ha parecido muy bien lo que decía la Sra. Barroso y no sabe si lo tendrán pensado
y es si se acepta más observadoras participantes o no, quizás sería bueno diseñar una especie de
plantilla donde se ponga que se observa, qué se quiere observar porque no van a ir a ciegas con
un gran cuaderno. En la fase de las discusiones de grupos, también ve grandes problemas de
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diseño, precisamente por lo que ya se ha comentado, hay fallas que tienen una estructura social y
unos niveles que són muy distintos de otras fallas, supongo que habría que hacer ahí una especie
de selección para que entraran todos los tipos de voces marcadas por la clase, aunque ya no
hablemos de clase.
La Sra. Gisbert, agraeix les aportacions i contesta a la Sra. Barroso que li sembla una
proposta molt idónia, de fet el que nosaltres haviem pensat, perquè el nostre equip, contestant a la
Sra. Navarro, en principi som quatre persónes i sabem que són moltes falles distribuides per tota
la cartografía. Aleshores nosaltres allò que anaven a fer era que si Junta Central Fallera té dades
de les falles com composició, nivell, pressupost, i a partir d'aquesta informació anaven a fer el
cribat que la Sra. Sánchez proposava per a dissenyar, per a tindre barreja perquè segurament hi ha
falles més "progressistes" que falles més hegemòniques i aixó està "chulo" en els grups si
barrejem aquestes persónes segurament el discurs siga molt més enriquidor que si fem un grup de
discussió de les falles especials, si en el mateix grup de treball estem posant a què es relacionen,
a què compartisquen falles com Arracanpins, per eixemple, amb una falla de Na Jordana o amb
una falla que està fent un monument com la Falla Corona, aquest tipus diferents de falles en un
mateix espai el discurs que pot eixir és realment enriquidor. Per descomptat el disseny dels grups
de treball de discussió estarà superestudiat en este sentit, a l'hora de la barreja per a què pugan
eixir inclus veus dissónants, doncs aixó farà el diàleg, la reflexió, perquè posar a veus que totes
opinen el mateix, doncs entre elles es retroalimentaran i traurem res, lo interessant i lo que ells
plantejaven era la barreja.
La Sra. Sanchez, representant de A.M.I.T., pregunta por la plantilla para la primera fase de
observación.
La Sra. Gisbert contesta que aixó es superinteressat, que ells el que havien pensat en un
moment determinat perquè obviament quatre persónes no podem abastir la quantitat de falles, hi
havien pensat doncs fer de manera aleatòria, bé en principi haviem pensat soles fer un estudi de
les especials, peró em sembla com injust, és com criminalitzar i a més d'aixó les especials són
com les més visitades i aleshores jo crec, sense entrar, és una percepció d'abans, és l'hipótesi, jo
crec que aquestes falles que són més visitades seran més "políticament" correctes que tal vegada
les falles xicotetes de barri on ningú va. Després de haver fet aquesta reflexió, de primer ver
falles especials, anem als barris mes xicotets. Com ho fem? Anem a fer una selecció aleatòria,
peró si que es cert, que si les companyes del Consell s'unixen al grup de treball, doncs aquesta
selecció aleatòria farà falta para l'equip principal però després podem abastir molt més. Respecte
a la plantilla si vos avellisc participar en l'observació nosaltres ens comprometem a fer una
plantilla que vos acompanye l'observació, fem la plantilla pero crec que totes les persones que
estan en el Consell saben, no fa falta la plantilla, ja portem les ulleres, peró tot i aixó una plantilla
per a què siga tot més homogeni pensa que es una fantàstica idea. Després, contestant a la Sra.
Navarro, la metodologia es majoritariament qualitativa peró també hi haurà una part quantitativa
perquè a partir d'estes dades quantitatives fem camí, l'equip de treball són quatre persónes peró
benvigudes totes les persónes observadores que es avellisca introduir-se i per el que respecta a les
accions i polítiques en l'última pàgina de l'estudi pregunta : I que fem amb tot això? I que fem
amb els resultats? I a continuació llig: "Els resultats d'aquest estudi se'ns facilitarà per un futur
treball de disseny i planificació d'estratègies i accions que ens permetren una participació
igualitària i no discriminatòria. A més a més alograrà un document tan de prevenció ...". És a dir,
no s'ha acaba açí, açò és el principi de tot, el que passa es que per a poder continuar i per a poder
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possar accions polítiques necessitem saber des d'on partim, si no tenim aquesta base, no podem
planificar, no podem fer estrategies. Després el que li semblaria "molt xulo" es a partir de les
dades que es pot traure de l'estudi s'inicie un procés participatiu amb associacions feministes fins
i tot amb la gent de la festa on entre totes i tots decidir aquestes accions i estratègies, també el
que es pot fer; perquè no totes les falles estan al mateix nivell en quant a desigualtat o igualtat; és
visibilitzar quines falles estant fent camí i vore quines estratègies estant fent o que estant fent des
de dins de les falles per a fer este camí i pujar-lo i visibilitzar-les i a més de que estàs donat-li un
enriquiment social a aquestes falles que ja estan fent un treball sense que ningú vinga des d'una
institució a dir : "Chicos, chicas vamos a empezar a trabajar". A més d'aixó es podem servir per a
saber que és el que hem de fer, que és el que funciona, que és el que no. Però més enlla d'això,
pensa que és un document que no és el final, és el principi de tot o l'agradaria plantejar-lo como
el principi de tot.
La Sra. Presidenta remarca que este és el punt de partida, a partir d'este estudi diagnòstic,
podem plantejar-nos fer una presentació pública dels resultats i a partir d'ací o des de la comissió
de treball del Consell començar a fer propostes participades, es a dir, si els agents festius, socials,
... han participat en el propi estudi que continúen participant en les propostes i establir una serie
de idees, de mecanismes que puguem ser interessants per a posar en valor totes les coses que
volem promocionar, perquè no es tracta ni de sancionar ni de censurar ni de cap tipus de mesures
sinó d'incentivar més bé i posar en valor les coses que considerem positives i quins mecanismes
n'hi ha per hi avançar.
La Sra. Ortega, representant del Colectiu LAMBDA, le gustaría saber si dentro del análisis
que van a hacer entre la participación de mujeres y hombres dentro del mundo fallero si van a
tener en cuenta la intersexualidad para los diferentes tipos y si van a trabajar o a analizar la visión
que tienen de las Fallas los medios de comunicación.
La Sra. Gisbert, contesta que hi ha una part dins de la metodologia, que de fet és el primer
que es fa abans de començar una recerca que és una anàlisi d'un documental bibliogràfic no sols
dels estudis que s'han fent anteriorment, tot i que no siga des d'una perspectiva de gènere sinó
estudis fallers, però tambè llibres de falles i tot aixó s'analitzarà i per descomptat no sols mitjans
de comunicació com podem ser el mitjans més grans o generalistes sino que lo ideal i lo
interesant es vore la veu de la premsa fallera, que es quin es el discurs que es el que estàn
projectant, que es com es tractada, com se vehiculitza aquestes ideologíes hegemòniques de
gènere dins d'aquesta premsa mes especialitzada. Per al que respecta als cossos, es a dir, als
diferents cossos que ens pot trobar, no l'havien tingut en compte la intersexualitat.
La Sra. Ramos, representant del Sindicat S.T.A.S. Intersindical Valenciana, pregunta que
cuando se decidió crear el grupo de trabajo también se habló de entrar dentro del mundo del
gremio fallero, comentábamos incluso, que muchas veces los propios ninots, ... a las fallas les da
igual pero dentro del gremio, de quién trabaja esos ninots hay una perspectiva muy machista,
muy sexista porque en principio es lo que "tiene éxito" o lo que se supone que la gente espera.
Entonces la intervención dentro del gremio o el contacto con el gremio fallero, con artistas
falleros, ... entra en algún punto del estudio que van a realizar.
La Sra. Gisbert, contesta que si esta previst, de fet quan el Sr. Rius i ella proposen agents
fallers no parlen a soles de fallers i de falleres sino estan parlant de les persónes que estàn dins
d'una comissió, peró també estàn parlant de artistes fallers i de les artistes falleres i també estan
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parlant de les persónes que es dediquen a la pirotécnia, estàn parlant de les persónes que es
dediquen a orfebrería, estàn parlant de les músiques, estàn parlant de les persónes que es
dediquen a la indumentària, les persónes que cusen. Quan en el estudi parlem d'agents fallers
estan parlant en el sentit ample, de tots els agents, de totes les professions que podem trobar dins
de l'àmbit festiu, no soles de fallers i de falleres.
La Sra. Presidenta cedeix la paraula al Sr. Rius, que comenta una qüestió en relació a la
proposta que s'ha fet que li sembla molt interessant de col·lectius que volien participar en relació
a la participació, ho han d'acabar de pensar peró s'acudia que una metodologia que podriem fer es
similar a una metodologia que es diu Delphi, que pensa que també es interessant que participen
els aspers i els agents, es una metodologia Delphi que es pot articular amb unes enquestes obertes
o succesives onades de enquestes per tal d'anar diguem-nos i recollim aquestes opinions. Un altra
cosa que sería el que també proposava sería articular els questionaris i fer l'enquesta a través
d'internet. Aixó també habilitaría que haguessi una participació amplia per part dels agents, peró
es una cosa que estava dient improvissat mentre estava la reunió, en tot cas el tema de la mostra i
de la cientificitat, certament la cientificitat o la objectivitat es un aprés de posició, ells volen ser
objectius, volen treballar amb total respecte a tots el agents que participan, no es un estudi contra
ningú evidentment, es un estudi que intentá arribar a la comprensió i es un estudi que intenta anar
només al resultat sinó intenta anar a las causas. Aleshores evidentment l'intentaran i per això la
metodologia qualitativa s'entén combinada amb la quantitativa, peró la qualitativa intenta anar a
les causes que em deia estructurals o les causes profundas si voleu d'aquestas situacions de
desigualtat. Aleshores la metodologia sempre pot ser millor i millorable, i per aixó estan
totalment oberts. Però en un principi la metodologia també ve delimitada per un factor que es el
del recursos, peró bé este no es el pitjor sinó el recurs temps, aleshores com es un estudi que té
una idea de estar acabat en dues fases, ens volen comprometer acabar-ho en el temps que ens
hem compromés i per tant farien una mostra que ens diría raonada, no es una mostra estadística,
no sería posible que fora una mostra estadística perquè haurien de fer un estudi quantitatiu i no es
l'idea. Les mostres raonadas en base a diferents criteris, podríen haver-hi criteris de tipus més
d'orientació de la falla, de tipus de la falla de nivell que té, de la geografía de la que ocupa dins
de la ciutat, de la classe social, si voleu, o del nivell social que s'instala la falla i podríen triar com
quatre o cinc criteris que combinats es donaría el resultat d'igual no són deu, igual es veritat ho
hem d'ampliar a dotze, esperem que no gairé perquè el factor de temps que el treball qualitatiu es
un treball que s'aconsegueix aprofundir, peró es un treball més lent i més costós a nivell
d'inmersió dels temps.
La Sra. Presidenta assenyala el arreplegar la proposta de voluntat de participar com a
observadores en estes Falles i planteja el enviar un correu amb algún tipus de plantejament o
instruccions, o convocar una reunió, ...
La Sra. Gisbert contesta que el Sr. Rius i ella dissenyen la plantilla i la poden fer arribar a
la Concejalía i ella mateixa la distribuia, pero la Sra. Presidenta le pregunta si amb algun tipus de
criteris a l'hora de visitar falles. La Sra. Gisbert contesta que fará la plantilla homogeneitzada
peró que totes les dones que formen parte d'aquest Consell poden fer-lo sense plantilla tot i que
millor una plantilla per a homogeneitzar.
La Sra. Presidenta assenyala que se fará un enviament per correu per a fer a totes
participes.
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La Sra. Mañes, representant de la Unitat d'Igualtat de la Universitat de València, señala
que la Sra. Gisbert ha planteado es el problema metodológico que puede llevar a que la
extracción de las muestras sea no controlada sino que sea voluntad de que pilla el barrio cerca, ...
y eso haría peligrar el rigor del estudio, por tanto cree que se debe tomar la propuesta y ver que
parte de ella es aprovechable y entonces retornarnos lo que podemos aprovechar, es decir, dentro
de esa muestra necesitaríamos colaboración para hacer todo el dibujo de los cuadros falleros de
tales monumentos que hemos elegido dentro de esa muestra, que es lo que hay que analizar, que
datos necesitamos que nos mandéis para no perder tiempo en conocer en que zona està, qué tipo
de categoría tiene, ... De manera que facilitamos la información, pero no estorbamos al rigor
científico de la extracción de muestras, y de todo eso. Creo que era lo que decía el Sr. Rius y es
importante, que no es solo la ficha sino ver la ficha para que monumentos dentro de ese estudio
que se haga de una muestra representativa no estrictamente estadística en efecto, pero
representativa del mundo fallero, si no vamos con mucha voluntad y mucha colaboración pero
podemos estar estorbando el rigor científico del estudio. Serían esas dos cosas, que vosotros
viérais donde podemos colaborar y dentro de esa colaboración que nos dieráis una ficha
descriptiva de en qué y cómo tenemos que hacer esa colaboración, que no estorbe sino que
colabore.
La Sra. Presidenta assenyala que en totes estes aportacions i reflexions que en fet les
arreplegará el equip de treball i vos enviarem com un informe dels objectius, de la metodologia,
del cronograma que hem parlat i us farem arribar a les membres del Consell.
Per a finalitzar, la Sra. Presidenta agradeix a la Sra. Gisbert i al Sr. Rius la seua proposta.
3
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Donar compte del Programa Municipal d'Activitats per al dia 8 de març, Dia Internacional de
les Dones.
DEBAT
La Sra. Presidenta assenyala que concretament vol mostrar la campanya del 8 de març que
ha presentat aquest matí en roda de premsa.
A continuáció es mostra un video que es pot trobar en el següent enllaç
http://www.domes-tics.com
La Sra. Presidenta assenyala que esta campanya té el lema de "Canvien els domes-tics per
igualtat" esta composada per quatre cartells, el primer cartell explica que es un domes-tic, com a
tic, com a comportament que tracta d'expressar una involuntarietat, no una mala fe, ni una
culpabilitat a l'hora de estes questions pero sí de comportaments que estàn molt asentats, que
estàn molt interioritzats pero que tenen unes conseqüencies laborals, económiques, a nivell de
salut, a nivell de desenvolupament persónal en les dones, que no estem abordant de manera
correcta, com un problema social que tenim veritablement en el mon actual en quant a que passa
en el àmbit reproductiu, que passa en les cures de les persónes que tenen necessitat de cura i com
ens estén organitzant socialment perquè estem fallant, no estem creant una estructura ni un
sistema que puga atendre de manera correcta a la reproducció, a l'atenció a les persónes.
Aleshores, d'una manera una miqueta humorística en estes vinyetes, que es un humor agredolç,
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perquè té permet identificar-te i vore-te en la teua vida quotidiana, en quin rol estàs, en que paper
estàs i en eixes conductes involuntaries i repetitives que tenen efectes en la vida de les dones
fonamentalment. Eixa es la proposta, està el video, estàn els mupis ja per la ciutat que se posaren
la pasada nit i fonamentalment el programa d'activitats no el tenim ara açí, el tindrem el
divendres, estará en la página web que es: domes-tics.com i allí esta tota la información, està el
video i estará a partir del divendres la programació detallada, fonamentalment n'hi haurà quatre
actes que estàn vinculats directament amb la campanya "Canvien els domes-tics per igualtat",
que vos pase a detallar. Són quatres actes que anem a fer en abril perquè em decidit que el mes de
març en esta ciutat esta totalment saturat per la festa gran i per totes les activitats que fan multitut
d'organismes i de associacions, i per tant hem deixat el mes d'abril amb més tranquilitat i també
tindre com a més protagonisme de fer-ho en el mes d'abril. N'hi haurà una taula de dialec al
voltant de les maternitats i paternitats en el moment actual, quines dificultats, quins models, que
passa amb els homens i les dones jovens o en edat de criar, que passa en la maternitat tardía, en
fin totes estes coses que estem vivint en el moment actual. Després farem una jornada sobre
experiencies de bones practiques en conciliació de diferents ciutats de l'Estat espanyol, como
Madrid, Saragossa, Barcelona, València,..., la Consellería també estará present perquè ha fet
algunes coses en relació amb el tema dels horaris laborals i de eixes coses. També farem una
exposició col·lectiva amb il·lustradors i il·lustradores que en el seu treball han abordat este tema
de la igualtat de gènere, de les cures, de la maternitat i la paternitat, etc. I per últim, una
conferencia per una experta, molt reconoguda, com és Lina Gálvez, al voltant d'estes temes, els
repartiments dels temps i del treball productiu i reproductiu en funció del gènere i les seues
implicacions. El divendres tindreu tota la explicació, tot el detall, dies, hores i llocs.
Afig que no ha sigut premeditat explica que esta questió va a eixir fa un any en el Consell
també com una temática, no sap quina dels membres del Consell el va proposar, peró com una
temática de a treballar el tema de la conciliació i la corresponsabilitat en alguna de les campanyes
del 8 de març i ho tenía en ment, peró la actualitat fa que la convocatoria de vaga feminista del 8
de març incidix molt en esta temática entre altres i per tant també està d'actualitat el tema i està
damunt de la taula. Aprofitem i sumem també a eixa reflexió, sobretot volem obrir eixa reflexió a
la nostra ciutat, escoltar moltes veus, que la gent també ho se planteje perquè són comportaments
molt naturalitzats que si no fas eixa reflexió potser que no arribes mai a donar-te de les
conseqüencies i de les diferencies que n'hi ha ahí. Hi ha xapes, cartells, també s'han encarregat
uns abanicos per a que sobretot el 8 de març, en el balcó com està la celebració del 8 de març hi
repartirem que tindràn també el lema de la campanya.
A més, diu que l'acte que abans ha comentat, que ja hem fet dos anys, el 7 de març a les
12:00 que tindrem l'acte de reconeixement a quatre dones de la festa que busquem que sigan
d'àmbits molt diferents, del periodisme, de la pirotècnia, la primera presidenta de falla, ..., anar
destacant a dones que han sigut pioneres de alguna manera o han donat un pas endavant en algún
moment i han sigut referents. Encara no podem desvelar el nom de les guanyadores del
reconeixement d'enguany, pero será el dia 7 a les 12:00 en el Saló de Cristal quan es farà eixe
reconeixement a quatre dones de la festa. Si voleu vindre el dia 7 de març a la mascletà,
aprofitant que veniu a l'acte de reconeixement, podeu enviar un correu a ssmujer@valencia.es ,
per a que us tingau en compte.
La Sra. Sanchez, representant de la Asociación A.P.E.C., invita a las actividades que
realiza el Instituto Valenciano de Pedagogía Creativa, concretamente a la actividad que ella
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realiza con motivo de su tesis doctoral que es sobre el tema de la Mujer Invisible, y que ha hecho
con la Presidenta del Colegio de Médicos sobre la mujer que se cuida o que no se cuida, el tema
del autocuidado en la mujer y el tema de la culpabilidad cuando se cuida, para tratarlo van a
hacer un café-tertulia y coloquio en el Ateneo a las 15:30 el día 8 de marzo. En el coloquio el
tema para hablar es de nos cuidamos y si no nos cuidamos por qué no nos cuidamos, por qué aún
no nos cuidamos y por qué aún muchas mujeres, en la maternidad, en la paternidad aún tienen
este problema de que creen que esto de dedicarse tiempo a ellas mismas aún les crea la sensación
de autoculpabilidad.
La Sra. Barroso, representant del Sindicat CC.OO., contesta a la Sra. Sanchez diciéndole
que le parece muy interesante, pero lo que ocurre es que el día 8 lo van a tener un poco difícil
atender porque como se sabe que estàn de huelga feminista y ese día las actividades van a ser
más en la calle, huelga de consumo, huelga de cuidados, .... Si lo hubieran hecho en otra fecha,
pues a lo mejor se hubiera podido participar más y escucharles. De todas formas felicita a la Sra.
Sanchez. Le gustaría que reconsideraran la fecha. Con respecto al programa, hay una persóna que
no sabe si està definitiva en la xarrada del 5 de abril, aunque puede ser provisional, no sabe si ya
està cerrado, y que le ha llamado la atención, aunque sabe que por lo que ha visto que es el
programa de maternidades, paternidades, apoyo de familia y tal, a lo que se explicita de la
ponente Patricia Merino, precisamente le ha llamado la atención porque uno de los reclamos de la
huelga feminista y de todo el movimiento que hay, es la campaña para que se consiga la
reivindicación de la PINA, la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles por nacimiento y
adopción, y esta mujer parece ser, va a decir que esto es perverso, que va en contra de la
maternidad, de la igualdad de la mujer y demás. A ella le llama la atención, le ha impactado, no
la conocía y le ha impactado porque ella cree que ya en el mundo académico, en el mundo de los
estudios feministas està ya interiorizado que los permisos iguales e intransferibles por nacimiento
y adopción es una de la mejor manera de ayudar a la corresponsabilidad y evitar la
discriminación estadística que esto lo explican muy bien las de la PINA. A ella le preocupa que
estemos haciendo apología de lo que estamos todo el mundo feminista reclamando que ahora
"nos caiga los palos del sombrajo". Con respecto al día 8 de marzo que estamos todo el mundo
volcadas en que los paros sean efectivos, que las reivindicaciones del movimiento feminista cuaje
que cree que estamos llegando, que hay una revolución, los medios de comunicación, las
televisiones que parece que si no salimos en la televisión no existimos, està saliendo en la
televisión y animar a que se colabore cada una como pueda en nuestras organizaciones para que
consigamos que no nos maten, que tengamos igualdad real, que no haya discriminación en el
ámbito laboral y que compartamos los cuidados, resumido así en cuatro palabras.
La Sra. Navarro, representant del Grup Municipal Compromís, assenyala que com ha
comentat lo del 7 de març i que podien demanar vore la mascletà en l'Ajuntament pensava que si
el 8 de març es farà algo desde el balcó perquè es un espai de tan bona visibilitat, perquè n'hi ha
tant de gent ahí per a recordar-le a la gent que va a la mascletà, que es un día tan especial i
reivindicatiu, que si s'havía pensat algo, ficar o fer alguna simbología, alguna cosa per a aprofitar
tant de públic.
La Sra. Ortega, representant del Colectiu LAMBDA, señala que sin entrar en debate con la
Sra. Barroso en relación con la reinvindicación de la Plataforma de permisos igualitarios, que su
colectivo defiende y siempre han defendido, aunque tampoco es que sea la panacea, es decir, hay
también parte del movimiento feminista o parte de grupos de mujeres que estàn en otra línea de
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trabajo con respecto a los permisos por maternidad y demás, y paternidad y cree que también hay
que escuchar a todos los puntos de vista.
La Sra. Montaner, representant del Sindicat U.G.T., assenyala que en la linia de lo que
havía proposat la Sra. Navarro saver si desde la Regidoria hi havía previst alguna acció a mes del
tema de l'Ajuntament, al voltant del 8 de març, pero amb relació a la vaga, per eixemple alguna
roda de prensa, ... o simplement donar o participar de forma persónal, per si teniu alguna cosa
pensada.
La Sra. Presidenta contesta que en principi no tenen ningú acte pensat per a eixe dia, s'ha
decidit que per part de alguns grups de govern que les seues regidores faran vaga eixe dia i
estarem en el balcó, evidentment, no faren tasca de regidora sino la tasca vinculada amb la
reivindicació del dia, estará la pancarta posada de la campanya i tindrem els abanicos de la
campanya que repartirem a tot el món que estiga en el balcó. En relació a la vaga en concret, no
se té previst per una visibilització, mes enya d'haver declarat ja que les nostres regidores faran
vaga. La Sra. Montaner, pregunta si només les dones. La Sra. Presidenta contesta que si només
les regidores de govern. La Sra. Presidenta continúa diguent que en relació amb el que plantejava
la Sra. Barroso, diu que es posa un poquet en la linia que ha dit la Sra. Ortega, que es una persóna
que esta fent una reflexió al respecte, que pensem que ho fa amb sensateza i volem escoltar eixa
veu, volem que isca debat al voltant del tema i després que cadascuna traga les seues
conclussions, el seu possicionament o el que considere, peró ahí n'hi ha diverses veus que estant
reflexionant al voltant de la qüestió i em semblava que estiguerem en dialec.
També aprofitant este punt de la moció que se va a aprobar en el passat Ple per la igualtat
d'oportunitats entre hòmens i dones que pensa que pot ser interessant que vos la fem arribar a
totes les membres del Consell per a que tingau constància dels punts d'acord, en els quals se
donava support a la vaga, organitzat per el moviment feminista recolzant els seus objectius,
també se comprometiem a treballar per aconseguir uns pressupostos municipals amb perspectiva
de gènere, que evidentment es com la garantía del repartiment democrátic de recursos i que arriba
a tota la població, i saveu que estem treballant en eixe tema perquè anem a començar enguany un
itinerari formatiu en diversitat de competències i de nivells per a tot el persónal municipal, que
per primera vegada hi ha un itinerari formatiu d'este tipus a l'Ajuntament de València i que
evidentment un dels mòduls que se dona es el dels pressupostos i tenim molta esperança en eixe
itinerari formatiu. També ens comprometiem en intensificar les polítiques d'igualtat entre hòmens
i dones i per la eliminació de les violències masclistes, ampliants les accions i la dotació
pressupuestaria destinada especialment al programa educatiu, a les campanyes de sensibilització i
a totes aquelles accions de govern que promoguen les relacions afectives desde el bon tracte,
l'empoderament de les dones i les homes més enllà dels rols i esterotips de gènere, o l'atenció i
intervenció amb dones víctimes de violencia, els seus fills i filles, amb els seus agressors. La Sra.
Presidenta remarca que enviarà la moció sensera, es a dir, tot el text.
Per últim aprofita per a informar del programa "Elles Creen" que comença precisament
hui, i que la inauguració del primer acte es a les 19:00 hores, al que convida a que arrepleguem el
fullet de la programació de tres dies, i els cartells que són molt bonicos i que podem arreplegar
els que vulgau i simplement contar-vos que ho fem cada any perquè festejem l'aniversari de la
Universitat Popular cada any i enguany es fa el 115 aniversari i l'any passat ho ferem al voltant
del pensament feminista de "Elles pensen", com eixe pensament crític ha revolucionat i ha
transformat la societat i enguany ens centrem en les dones creadores, com també, des de l'art, des
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de la creativitat, pues se transforma el món i se pot dur endavant reivindicacions socials i
polítiques de molts tipus. Convida a vindre a alguna de les activitats perquè són molt interessants,
apunta que com en estos tres dies n'hi haurà pluja em canviat el recorreguts, els camins en
femeni, dones creadores valencianes que estava previst per al 27, 28 de febrer i 1 de març pels
dies 6 i 7 de març, es a dir, dimarts i dimecres que vé n'hi haurà dos itineraris cada dia, una a les
10:30 hores i un altra a les 16:00 hores, el lloc de trobada en eixos dos horaris será en la Porta
dels Serrans, si podeu també, apuntar-vos perquè es molt interessant.
4
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Donar compte del Programa d’Activitats de la primera part de l’any de l’Espai Dones i Igualtat
i de la Unitat d’Igualtat Marítim.
DEBAT
La Sra. Presidenta cedeix la paraula a la Sra. Navarro, representant de l'Espai Dones i
Igualtat.
La Sra. Navarro, presenta el programa de actividades, y dice que como saben, organizan en
dos bloques al año, uno antes del verano y otro después, tanto para el Espai Dones i Igualtat
como para la Unitat d'Igualtat del Marítim. Este programa de actividades surge en los dos
espacios tanto para potenciar, por una parte, las atenciones individuales que realizamos, como
para crear redes sociales y redes de apoyo entre las mujeres. Se trata de actividades que lo que
pretenden o el objetivo que pretenden sobre todo es el empoderamiento de las mujeres y también
alguna de ellas facilitar lo que llamamos como la empleabilidad o la búsqueda activa de empleo o
las capacidades para poder ponerse a buscar empleo. Los espacios no tienen empleos pero pueden
apoyar a las mujeres para que se encuentren mejor para que inicien ese camino. En ese sentido,
las actividades de esta primera parte del año que empezaron a mitad de febrero y se alargarán
hasta la mitad de junio, són dieciséis actividades en este programa, que se han enviado a todos
los integrantes de este Consell con la convocatoria, són dirigidas tanto a mujeres en general, a
público en general, como a profesionales de distintos ámbitos, tanto sociales, como de
asociaciones, sanitarios, educativos, como hay un taller dirigido exclusivamente a los hombres,
que trabajaremos sobre las nuevas masculinidades con un compañero que se llama Joan Sanfelix.
De las actividades que tenemos en el Espai deciros que estàn prácticamente todas llenas con lista
de espera, incluso, no va a nombrarlas porque como dice són dieciseis, y dentro de las que hay
dirigidas a las mujeres podemos dividir algunas que són propias, especificas para las mujeres
víctimas de violencia de género o que han sufrido alguna situación de violencia de género y
quiere especificar que hay un taller concreto con el que estàn iniciando ahora un grupo de trabajo
con chicas muy jóvenes que han pasado por alguna situación de violencia de género, bien sea de
pareja o por algún tipo de agresión sexual o violación, etc. En este momento hay diez chicas,
queremos que se amplíe y trabajar, le llamamos el taller "Quiérete sin miedo", està aquí, lo
podeís ver en toda la documentación que se os enviado, y si que pide que si tienen facilidad o
posibilidad de difundir este taller, porque es muy difícil llegar a estas chicas jóvenes. Es decir, el
otro día en Las Naves hablaban Elisa y ella de que pasa cuando se detecta una situación de un
chico que agrede o de una chica que sufre un tipo de violencia muy joven y no se sabe donde
mandar a esa chica, pues esta es una posibilidad que hay de tener en cuenta en este taller con una
psicoterapeuta que tiene experiencia en este tipo de trabajo y que funcionaba muy bien la
temporada anterior con seis chicas que tuvo y este año ha comenzado con diez. En cuanto a las
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actividades de la Unitat de Igualtat del Marítimo, Mª. José Sapena que es la técnica que en este
momento està organizando estas actividades, tiene ocho talleres en esta primera parte del año,
también hay talleres encaminados a mujeres, y luego a mujeres en concreto, algunos de esos
talleres además se van a superdescentralizar, porque se van a llevar a cabo en Nazaret, quiere
decir que a raíz del Marítimo, ella entró en contacto con barrios todavía más periféricos, como
puede ser Nazaret y alguno se va a desarrollar con un grupo de mujeres de Nazaret, y esta es la
intención con las Unidades de Igualdad, o sea, la intención es que las políticas de igualdad del
Ayuntamiento de Valencia desde la Concejalía e incluso desde el Espai Dones i Igualtat puedan
descentralizar el máximo posible a todos los barrios de la ciudad. Esta es la intención y es lo que
en principio se està haciendo con la Unidad de Igualdad del Marítimo y cree que se està haciendo
bastante bien e intentando llegar al máximo de población más dispersa posible. Hay también
alguna otra actividad que està programada y que quizá no nos dio tiempo a montarla en el
programa porque se ha concretado después, concretamente en el Espai Dones i Igualtat, vamos a
tener una actividad también muy específica, que es que hemos contactado o han contactado con
ellas una ginecóloga y una enfermera del IVO y van a hacer un taller sobre sexualidad para
mujeres que han padecido o han pasado por procesos de cáncer, o sea, de cáncer de mama, todas
las dificultades que tienen en el tema de la sexualidad, entonces se va a hacer un taller sobre
sexualidad, lo dice para que lo sepan los integrantes del Consell, por si conocen a alguien que le
pueda interesar que les llame y contacte con ellas por si no està en el programa. Y también en la
Unidad de Igualdad del Marítimo y tampoco està en el programa se va a hacer un taller de
sexualidad con la ginecóloga del Centro de Planificación Familiar de La Malvarrosa, que va a
llevar un taller concreto sobre salud sexual y reproductiva con mujeres, y les va a explicar los
métodos anticonceptivos, etc.
La Sra. Presidenta solicita la colaboració per a la difusió de la programació de les activitats
en les xarxes de les associacions.
5
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
SUGGERIMENTS I PROPOSTES
1. La Sra. Mañes, representant de la Universitat de València, invita al Dia Internacional de
la Dona que la Universidad lo ha traslado, obviamente, al día 7 de marzo a las 18:30 horas, en el
Aula Magna de La Nau, y habrá una conferencia que cree interesante porque es un tema oculto
en mujeres que es la sexualidad de las mujeres, la erótica y la libertad femenina en la madurez,
impartida la conferencia por Ana Freixas, autora del libro "Tan frescas", de "Abuelas, hijas y
nietas" y ahora presenta un libro y por eso viene a Valencia que se llama "Sin reglas", es un libro
muy visual de la sexualidad de las mujeres en la menopausia y a continuación, a las 20:00 horas,
se inaugurará una exposición de cerámica "En mans de dones, mirades diverses"
2. La Sra. de la Cuadra, representant de E.V.A.P., indica que ella siempre incide en los
horarios, hemos tenido algunos comentarios de hacer las reuniones del Consell por las mañanas o
por las tardes, y sugiere si se podrían utilizar los mediodías para poder conciliar un poco.
La Sra. Presidenta contesta que este debat ja lo han tingut en algú moment decidirem un
horari a primera hora de la vesprada, pero si voleu l'adelantem a les quatre. Manifesta que si
estem d'acord es pot plantejar un horari mes prompte a partir d'ara. Se debaten las diferentes
posiciones, pero al final se queda con el horario que se acordó, es decir, las diecisiete horas.
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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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