Persones assistents
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Gemma Badia, Regidora
d’Igualtat, Barris i
Activitats.
Lucía Jiménez. Acadèmia
Núria.
Bernat Peso. Club
d’Atletisme Gavà.
Maria Carme Metje. Banc
del Temps de Gavà.
Miguel Herrera. Gavà, Sí Se
Puede.
Victoria Corbacho. Dones
UGT Baix Llobregat.
Mònica Chaves. Tècnica del
Consell Comarcal de dones
del Baix Llobregat.
Dúnia Enseñat Céster. Cap
d’Unitat d’Igualtat i
Ciutadania.
Mercè Buxadé Hernanz.
Tècnica d’Igualtat.
S’excusen
Mari Carmen Monteagudo.
Veïna.
Carmen García. Ass.Dones
Clara Campoamor.
Núria Ruiz. Veïna. Escola
Salvador Lluch.

ACTA 02/2016
ACTA. COMISSIÓ VIOLETA PER LA IGUALTAT

ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.

•
•
•
•

Presentació/ Benvinguda.
Programació activitats de sensibilització.
Retorn de la Reunió del Circuit Local d’atenció a la violència masclista.
Consell Dones Baix Llobregat. Presentació Informe dades violència masclista 2015.
Altres, precs i preguntes.

Núm. de la reunió: 02/2016 ( 2ona reunió)
Data: 18/05/2016
Horari: De les 17 a les 18:30 h hores.
Lloc: Sala de juntes 2 a planta Ajuntament de Gavà

A la ciutat de Gavà, essent les 17:00 hores del dia 19 de maig i prèvia convocatòria per correu electrònic, es
reuneixen les persones ressenyades al marge.
1. Presentació/ Benvinguda.
Es fa ronda de presentacions de les persones assistents.
Es comenta que en l’anterior reunió es va parlar de crear una comissió / grup de treball en relació a la coeduació,
i que està previst engegar-la i posar-nos en contacte amb els diferents centres educatius/representants d’igualtat.
2. Programació activitats de sensibilització.
S’expliquen les jornades que s’estan realitzant sobre LGTBI.
Aquest any s’ha donat una empenta en aquestes i s’ha creat una programació dirigida a diferents públics.

Es comenten les diferents activitats i s’expliquen les activitat de sensibilització als instituts, on es constata el
desconeixement dels nois i noies sobre aquest tema, i la necessitat de seguir treballant en aquest sentit.
Es recorda que des de la Comissió Violeta es poden anar fent propostes de treball durant tot l’any en relació
aquestes jornades i d’altres accions.
Lucía Giménez, de l’Acadèmia Núria explica que a nivell de centre van fer una xerrada a càrrec de
l’associació Chrysallis (associació de famílies de menors transexuals) i ho recomana com a recurs.
Monica Chaves explica una acció de visibilització a Santa Coloma que ha consistit en pintar els pas de
vianants del color de l’arc de Sant Martí.
Es presenten també les activitats en relació a les Jornades de Salut de les Dones.
Es destaquen les xerrada de dijous 26 al Cap Gavà 1, a les 18 h, sobre Dones i Homes: Salut i diferències, i
la Projecció sobre la salut de les dones al RD del Congo a la Biblioteca Josep Soler Vidal el dimarts 31 de
maig.
3. Retorn de la Reunió del Circuit Local d’atenció a la violència masclista.
En aquest punt s’explica que el passat 18 de maig va tenir lloc la reunió del Circuit Local d’atenció al a
violència masclista, on van participar tots els agents que hi formen part.
Els agents que formen part del circuit local d’atenció a les dones víctimes de violència són:
Àmbit de la Salut: ABS 1 – ABS 2 – Hospital de Viladecans – Centre de Salut Mental
Àmbit Judicial: Jutjat de Violència de Gavà.
Cossos de seguretat: Policia municipal de Gavà i Mossos d’Esquadra.
Àmbit Social: Serveis Socials de l’Ajuntament de Gavà
Àmbit d’Igualtat: Departament d’Educació d’Igualtat i Ciutadania de Gavà de l’Ajuntament de Gavà –
Servei d’Informació i Atenció a les dones.
Àmbit Associatiu: Associació de Dones Progressistes Clara Campoamor.
Àmbit Interinstitucional: SIE del Baix Llobregat (Servei d’Intervenció Especialitzada).

Es destaca que hi ha la voluntat al marge de les reunions de tot el circuit de fer una comissió de casos.
També està previst validar aquest any i entre tots els agents, el Protocol d’abordatge de la violència masclista
a Gavà. A la reunió es va presentar un esborrany d’aquest.
4. Consell Dones Baix Llobregat. Presentació Informe dades violència masclista 2015.

Mònica Chaves tècnica del Consell Comarcal, explica breument que és el Consell de Dones del Baix
Llobregat i fa un resum de l’Informe violència contra les dones 2015 dels partits judicials.
Els informes de violència contra les dones fan una explotació de les dades de l’Observatorio contra la violencia
doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial per als partits judicials corresponents a la comarca
del Baix Llobregat
Tota la documentació està penjada a:
http://conselldones.elbaixllobregat.cat/%C3%A0mbit-viol%C3%A8ncia/informes-notes-informatives
Es destaca entre d’altres:
¾ dones que van patir violència masclista ho van explicar a persones properes.
El 53% de les ordes de protecció del Baix Llobregat van ser denegades. Aquest número és inferior a altres
anys però segueix sent un número superior a altres comarques.
S’ha observat un augment de sol·licituds d’atencions a serveis de violència de la comarca des de l’assassinat
d’una dona a Sant Feliu.
Es detecta una manca de recursos per donar atenció a fills/es que viuen situacions de violència masclista.
Es comenta la necessitat que el personal de justícia de violència domèstica estiguin formats en aquesta tema.

5. Altres, precs i preguntes.

S’informa que aquest any l’Audiència Educativa de la ciutat és sobre igualtat. Durant el mes de maig nois i
noies de 14 a 16 anys dels diferents centres educatius han estat elaborant reflexions i propostes d’actuació en
relació a la igualtat per incorporar en el document que es llegirà el proper 6 de juny a la sala de plens.
Es convocarà propera Comissió Violeta al mes de setembre.

