CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA
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CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA
S’inicia el Consell a les 18.30 h.
Prèvies a l’ordre del dia:
 Des del darrer Consell de les Dones del mes de novembre hi han hagut 8 dones
assassinades per violència masclista. En total al llarg de 2015, hi ha hagut 57
dones assassinades i 8 menors. Es fa el minut de silenci.
Font: http://www.separadasydivorciadas.org/wordpress/
1.- Aprovació de l’acta/resum de la sessió anterior.
1.- La Sra. Auxiliadora Mora de CC.OO sol·licita corregir l’errada del seu cognom.
2.- La Sra. Rocío Garcia informa de la carta rebuda per part de la Sra. Anna-Clara Martínez del
Partit dels Ciutadans amb les esmenes al resum /acta de la sessió anterior, per corregir alguns
errors de transcripció en el nom del Sr. Pablo Heerdt i de traducció al català de Ciutadans.
A continuació es recorda a totes les delegades que es realitza un resum de la sessió i no acta
transcrita ni literal de les intervencions.
Queden rectificades les esmenes i s’aprova l’acta.
2.- Valoració i diagnòstic dels tallers de prevenció realitzats al llarg de l’any als INS de Cornellà a
càrrec de l’entitat Tamaia.
La Sra. Rocío García dona la benvinguda a la Sra. Beatriu Macià i Leticia Sánchez de l’Associació
Tamaia viure sense violència masclista.
S’inicia fent una breu explicació sobre Tamaia i els 18 anys de relació i col·laboració amb
l’Ajuntament de Cornellà. Comenten que molts abans de que existís una llei contra la violència o
de igualtat, l’Ajuntament de Cornellà ja va endegar el Centre d’Informació i Recursos per a les
Dones amb els serveis d’atenció a dones que pateixen violència masclista i com de forma conjunta
es van fer cursos de formació sobre aquesta matèria a diferents professionals de l’àmbit
municipal.

Expliquen els tallers de prevenció que es realitzen als diferents instituts de Cornellà:
El mite de l’amor romàntic per a 1er. i 2on d’ESO
Objectius:
* Identificar i descodificar els missatges sexistes entre iguals.
* Desenvolupar una postura personal crítica i activa envers l'abús i la violència en les relacions
afectives.
* Adquirir les eines suficients per desenvolupar accions de prevenció de VM entre adolescents en
l'àmbit de l'educació.
* Construir i compartir un model de prevenció de la violència masclista en la parella jove per al
disseny de tallers.
* Promocionar el respecte i la responsabilitat personal en les relacions.
La prevenció en parelles Joves a partir de 3er. d’ESO.
Objectius:
* Identificar la problemàtica de la violència domèstica i desvetllar els mites que dificulten la seva
identificació
* Reflexionar sobre els elements preventius bàsics.
* Identificar els comportaments abusius a les parelles joves
* Difondre els recursos adients
Al curs 2014-2015 es van realitzar 38 taller amb un total de 881 alumnes participants.
També informen de les noves actuacions amb el professorat de primària amb l’objectiu de que les
accions no siguin puntuals i que de forma continuada s’incorpori la perfectiva de gènere i la
coeducació.
3.- Valoració dels actes amb motiu del Dia Internacional contra la violència masclista
Per part de les diferents delegades del Consell de la Dona es valora molt positivament la
participació als diferents actes especialment la dels infants i joves els dia 25 de novembre.
4.- Assumptes sobrevinguts
La Sra. Núria Jiménez informa de les tertúlies a partir de gener de Les Tardes de les Dones, que
aquesta nova temporada serà un cicle de tertúlies en les que comptarem amb persones de
Cornellà que ens transmetran els seus sabers i coneixements
S’informa que es convocarà a la comissió del Consell de la Dona per treballar el 8 de març i la
Universitat d’Estiu de les dones.
I sense més temes a tractar la Sra. Rocío García presenta i dóna pas a les dones del Taller de Coral
que sota la direcció del Sr. Enric Gavaldà ofereixen un concert de Nadal.
S’aixeca la sessió a les 19.30 hores quedant emplaçades al proper Consell del dimarts dia 12 de
gener de 2016.

Núria Jiménez
Secretària del Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat
Cornellà de Llobregat, dimarts 15 de desembre de 2015.

