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CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA
S’inicia el Consell a les 19.00 h.
Prèvies a l’ordre del dia:
 Des del darrer Consell de les Dones hi ha hagut 3 dones mortes, en total 5 dones
aquest any 2015

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
No es pot aprovar l’acta perque no ha arribat a totes les components. Queda pendent de la
propera sessió del Consell.

2.- Presentació del Llibre “Tratamiento grupal de regulació emocional e interpersonal para niños
y adolescentes” de Fernando Lacasa, sorgit de la pràctica clínica al programa de Testimonis de
Violència TEVI.
La Sra. Judith Ibáñez dona la benvinguda al Sr. Fernando Lacasa que presenta la seva experiència i
la relaciona estretament amb la seva vinculació amb la Comissió de Violència com a representant
del CSMIJ.
El llibre que avui es presenta és un manual de teràpia per professionals que treballen amb nens i
nenes traumatitzades per l’exposició a violència que veuen a casa. 1 de cada 5 pacients que son
atesos al CSMIJ, són fills de parelles on s’exerceix la violència i que no apareixen al centre per
aquest motiu si no per altres relacionats amb la conducta. D’aquests, 2 de cada 3 nens o nenes
tenen símptomes d’alteracions mentals. Aquests casos son difícils de detectar pels professionals
de la pediatria.
El programa TEVI que està sent un programa de referència per altres CSMIJ, pren un model
importat dels serveis psiquiàtrics de la ciutat de New York pel tractament de joves i criatures que
pateixen violència masclista i violència interparental. La proposta és la de tractar-los en grup en un
context ambulatori. El grup respecte al tractament individualitzat dona seguretat i ajuda amb la
regulació de problemes emocionals. El tractament a través del mètode TEVI te l’objectiu d’enfortir
la personalitat, recuperar la autoconfiança i d’aquesta manera regular les emocions bàsiques (la
ira, l’avorriment, la tristesa, la por i la sorpresa). S’insisteix molt en la detecció precoç que pot
estalviar casos cada cop més somàtics.
El Sr. Fernando Lacasa explica que hi ha unes certes diferencies de gènere en les
simptomatologies, les nenes son més inhibides i els nens més violents.
El Sr. Lacasa acaba la seva explicació fent una referència als anys de treball portats a terme amb el
CIRD per part de l’equip del CESMIJ.
S’inicia un torn de preguntes al voltant de la explicació sobre aquest mètode.

3.- Informació per part de la Comissió de treball de l’Organització de l’acte 20 anys del Consell
Municipal de la Dona i resta d’actes del dia 8 de març de 2015.
La Sra. Aurora Mendo com a portant veu de la Comissió informa que el proper mes de març de
2015 farà 20 anys de l’existència del Consell Municipal de la Dona i per aquest motiu es farà una
celebració al Citilab. L’acta tindrà la durada d’una hora durant la que s’explicarà tot el que s’ha fet
al llarg dels 20 anys d’història del Consell per això s’ha acordat que es treballaran 20 àmbits dels
que s’explicaran diferents accions de cadascun. Aquests àmbits son:
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A més, s’ha convidat a totes les Presidentes de l’ICD que ho han estat al llarg d’aquests 20 anys, a
l’exalcalde José Montilla, a l’alcalde actual Sr. Balmón, s’ha convidat a les dones que han format
part del Consell especialment les seves iniciadores i tota una sèrie de persones convidades que
han estat a prop del desenvolupament i la historia del Consell de la Dona de Cornellà.
Respecte a la resta d’actes que es portaran a terme per celebrar el dia Internacional de la dona la
Sra. Nuria Jiménez explica el programa del que s’adjunta copia a aquesta acta.
La Sra. Nuria Jiménez també informa del Manifest que es llegirà i per tal que sigui aprovat per
tothom es passarà per correu electrònic a totes les components del Consell. S’aprova convidar a la
Sra. Pilar Pons, a la lectura del manifest,el concert de gala es proposa a XDEC.
4. Informació sobre la propera Universitat d’Estiu de les Dones
La Sra. Judith Ibáñez informa que serà la Professora Virginia Ferrer qui prepararà l’àmbit acordat
sobre la Economia del Be Comú.
El taller de les tardes estarà dedicat a aprendre a fer tapes i l’acte final inclourà un concert dedicat
a la veu femenina “Duel de reines” .
La conferència inaugural anirà a càrrec de Mario Sabán, filòsof i escriptor. (en aquesta taula s’ha
intentat que hi assistís la Sra. Anna Ferrer, vídua de Vicenç Ferrer, però donat el llarg viatge i
també l’estat de salut de la Sra. Ferrer, a la taula hi assistirà el Delegat a Catalunya de la Fundació).
A la taula inaugural a part de les institucions, s’ha convidat a la Sra. Maria Serrat, Directora del
Conservatori del Liceu.

5.- Participació del CIRD a l’informe d’Avaluació dels Serveis d’Informació i Atenció a les Dones
de Catalunya.
La Sra. Nuria Jiménez informa que arrel de la Llei d’eradicació de la Violència contra la dona es van
crear a Catalunya diversos centres SIAD’S. En aquests moments, la Generalitat està fent l’avaluació
d’aquests centres i el CIRD de Cornellà hi participa com a Centre referent del model que ha pogut
desenvolupar i que pot ser incorporat en altres SIAD’s de Catalunya. És evident que a llarg de les
legislatures que s’han viscut a Catalunya, Cornellà ha tingut un paper molt important pel
desenvolupament de polítiques a favor de les dones.
5.- Altres:
 La Sra. Nuria Jiménez demana que es contesti quant abans la valoració que s’ha enviat per
correu electrònic sobre el 4rt Congrés del Baix Llobregat.
 La Sra. Judith Ibáñez proposa enviar un email com a Consell, en contra de l’avantprojecte
de llei del Partit Popular, que contempla que sigui el jutge o jutgessa qui pugui atorgar el
règim de visites a un progenitor condemnat amb sentència ferma per violència de gènere.
S’acorda enviar aquest email
 La Sra. Nuria Jiménez proposa signar una carta oberta a Alexis Tsipras, nou President de
Grècia, per la falta de presencia de dones en el seu Govern. S’aprova signar aquesta carta.


La Sra. Judith Ibáñez recorda la Segona Edició del Projecte Solidari Nineka que es portarà a
terme al Castell de Cornellà els dies 17 de febrer al 15 de març. Recorda que aquest és un
projecte per ajudar a obtenir fons econòmics per la recerca del càncer infantil que es porta
a terme a l’Obra Social de Sant Joan de Déu.

 La Sra. Mª Carmen Espuña Delegada de l’ Associació Eurodona, informa de diferents actes
de tipus cultural que es portaran a terme a la Associació els propers mesos.
 La Sra. Clara Avellán Delegada de l’ Associació Familiars Alzheimer, informa de diferents
actes de tipus cultural que es faran a l’Associació els propers mesos.
 La Sra. Mati Gómez Delegada de l’Associació Gent i Futur, informa que acaba de
començar el projecte Educar per créixer amb nenes i nens petits del Centre Aurèlia
Capmany als que se’ls ensenya a cosir. Com a detall explica que en aquesta edició hi ha 6
nens i 5 nenes. Aprofita per explicar també diferents actes cultural que es portaran a
terme a l’Associació.
 La Sra. Judith Ibáñez informa que la Sra. Montse Àlvaro i el Director del Centre de Primaria
Gaudí ja posaran en marxa el projecte de Prevenció de violència als centres de Primària de
Cornellà.
 La Sra. Ibáñez informa que el proper Consell serà en una data extraordinària per la
preparació del dia 20 de Març i que per tant no hi haurà la reunió del mes de març.
Properament es convocarà per aquesta data de preparació.
S’aixeca la sessió a les 21 hores quedant emplaçades al proper Consell amb data extraordinària.
13 de febrer 2015.
Margarita Artal Serrat
Secretaria del Consell de la Dona de Cornellà.

