Acta de constitució del Consell Consultiu de Dones d’Alcanar
Dia i hora: dimarts 7 de novembre a les 18 h
Lloc: Sala de juntes de l’Ajuntament d’Alcanar
Convocants:

Ma

Carme

Navarro

Balada

(regidora

d’Acció

Social

i

Ciutadania) i Maria Fibla Miralles (tècnica del Pla local de dones d’Alcanar)
Assistents: Blanca Moreno Fèlix, Montserrat Aubalat Antonio, Remei Rivera
Barrera, Montserrat Redon Tena, Carla Esteller Sancho, Júlia Bel Bel, Anna
Pla Pérez, Ma Cinta Sancho Fibla, Liuba Buzuleac, Rajaà El Makhfaoui i
Moufida Boulfelfel.
Assumptes tractats
Propostes nomenclàtor
L’Ajuntament d’Alcanar es reunirà amb diferents veïns de diferents
carrers per proposar canviar el nom d’aquests. En aquest sentit, es
proposa al Consell Consultiu de Dones que facen propostes de noms
de carrers, tenint en compte que l’última paraula de canvi la tenen
els veïns i les veïnes dels carrers afectats.
Les propostes que van sortir del Consell (per ordre de prioritat) són
les següents:
-

Avinguda/Carrer 8 de març

-

Avinguda/Carrer de la Llibertat

-

Avinguda/Carrer de la Igualtat

-

Avinguda/Carrer d’Elna

-

Avinguda/Carrer Maria Mercè Marçal

Acte de commemoració del Dia internacional per a l’eliminació de la
violència de gènere
Es fa un repàs de les propostes d’activitats per commemorar el dia
internacional per a l’eliminació de la violència de gènere.
Ens hem ficat en contacte amb una companyia que duu a terme
teatre interactiu sobre la temàtica però no tenen disponibilitat

d’agenda. També hi ha una proposta de realitzar un cicle de
curtmetratges sobre la temàtica, però es desestima perquè és una
activitat que ja vam dur a terme.
Finalment es programa realitzar un mural reivindicatiu al Verger de la
Mestra Gual per tal de commemorar el dia i donat que el 25N
coincideix amb Santa Cecília i la Banda Municipal de Música d’Alcanar
realitza el seu concert, es llegirà el manifest institucional a la mitja
part del concert i es deixaran tantes cadires buides com víctimes de
la violència de gènere hi ha hagut a Catalunya durant el 2017.
Per una altra banda ens sumarem a la campanya #JoTambé
promocionant la participació de tot el municipi.
Una altra proposta resultant del Consell Consultiu és poder fer un
concurs d’instagram per extreure la imatge del cartell de les
activitats, però acordem guardar la proposta per a una altra ocasió.

