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REUNIÓ  
Transversal / Interna / Interinstitucional / Regidora / Grups de treball 

                                                                                               
 
 

Reunió ordinària del Consell de Dones  que tindrà lloc dijous 24 de setembre de 2015 a les 11h a la sala de 

juntes de govern de l’ Ajuntament. 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Benvinguda a l’Alcaldessa Sra. Camí Mendoza Mercè, al Regidor de Benestar Social, Esports, Salut i Drets 

Cívics, Sr. Alfredo Clua Baldellou i al Regidor Sr. Ivan Sanz Benito de l’Adc-E. 

2. Presentació per part de les diferents associacions que integren el Consell  de Dones. 

3. Breu presentació de les funcions del Consell de Dones.  

4. Donar compte de les renovacions de les membres del Consell de Dones 2015-2017.  

5. Disseny definitiu de les Jornades en contra de la violència masclista. 

6. Precs i preguntes 

 
 

President/a:  Sra. Camí Mendoza Mercè, Alcaldessa de Cambrils.-Assistent 

Vicepresident/a:  Sr. Alfredo Clua Baldellou, Regidor d’Esports, Benestar Social, Salut i Drets Cívics.-Assistent 

Vocals: 

Representant grup polític de l’oposició: Sr. Ivan Sanz Benito de l’Adc-E.-Assistent 

Representants de les associacions: 

- Assistent: M. Jesús Buñuel, representant de l’Associació de Dones Clara Campoamor 

- Absent: Amparo J. San Juan, representant de l’Associació de Dones Clara Campoamor 

- Assistent: Susana Jimenez Velasco, representant de l’Associació de Dones Clara Campoamor 

- Assistent: Victoria Ortega Begines, representant de l’Associació de Dones Amunt 

- Assistent: Ana Mª Morera, representant de l’Associació de Dones Amunt 

- Absent: Mª Angeles Macaide Sagosta, representant de l’Associació de Dones Amunt 

- Absent: Elisa Massagué Gavaldà, representant de l’Associació de Dones Amunt 

- Absent: Obdulia Boada, representant del Col·lectiu de Dones de Vilafortuny 

- Absent: Ana Rios Aragües, representant del Col·lectiu de Dones de Vilafortuny 

- Absent: Isabel Prats Sancho, representant del Col·lectiu de Dones de Vilafortuny 
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- Assistent: Manuela, representant del Col·lectiu de Dones de Vilafortuny 

- Assistent: Aicha Ennasri, representant de l’Associació Sociocultural Tarbia 

- Assistent: Fatiha Joudane, representant de l’Associació Sociocultural Tarbia 

- Assistent: Fatiha Kza, representant de l’Associació Sociocultural Tarbia 

- Assistent: Neus Ferreres Mico, representant de l’Associació Cultural Dones l’Alba 

- Absent: Isa Martín Carrasco, representant de l’Associació Cultural Dones l’Alba 

- Assistent: Teresa Jiménes Ruiz, representant de l’Associació Cultural Dones l’Alba 

- Absent: Maria Cinta Papaseit Molina, representant de l’Associació Cultural Dones l’Alba 

Secretària: Laura Sánchez Muñoz  
 

La tècnica municipal de Polítiques d’Igualtat Mònica Romano presenta i dóna la benvinguda al Consell a 
l’Alcaldessa i als/les regidors/es. L’Alcaldessa dóna el seu agraïment a les entitats per la seva tasca. 
Al Consell de Dones també hi assisteixen com a oients representants del grup polític de la oposició, la 
Sra. Cinta Ballesté de NMC i la Sra. Patricia de Miguel de C’s.  
 
 

Es fa una breu presentació de les representats de les diferents associacions que integren el Consell de 
Dones.  

 
 

La tècnica municipal de Polítiques d’Igualtat informa als/les nouvinguts/des al Consell de Dones de les 
diferents funcions i competències del mateix des dels seus inicis al 2009. S’informa de les diferents 
Jornades dissenyades des d’aquest òrgan en el marc de les Jornades en contra de les violències 
masclistes i Jornades de les Dones i la Salut i algunes accions concretes com el mural de rebuig a la 
violència masclista creat per les 5 entitats de dones, les formacions i la visita de la presidenta de l’Institut 
Català de les Dones que es va interessar pel funcionament del nostre Consell de Dones. Es fa un repàs de 
les dades sobre violència masclista a nivell de tot l’estat, nombre de dones assassinades, de denúncies, el 
nombre d’atencions realitzades al Servei d’Informació i Atenció a la Dona-SIAD de Cambrils, per tal de 
contextualitzar les Jornades en contra de les violències masclistes que es duran a terme al mes de 
novembre. 

 
Es dóna compte de les renovacions de les membres del Consell de Dones per als anys 2015-2017. 

 
La tècnica municipal de Polítiques d’Igualtat explica els diferents actes que conformaran el programa de 
les Jornades en contra de la violència masclista 2015. La finalitat sempre és la sensibilització i 
conscienciació a la ciutadania amb accions informatives i formatives.  
Es fa esment de les diverses àrees que hi col·laboren transversalment i fan possible la realització de les 
jornades:  
Des de l’IMEC coordinen amb els clubs esportius i es realitza un acte de rebuig contra la violència 
masclista el cap de setmana anterior a la celebració del dia internacional. Enguany també es farà una 
masterclass gratuïta sota el lema #EstimarÉsRespectar.  
Des de Joventut continuem treballant amb la campanya a Instagram de IgersCambrils enguany amb el 
títol #EstimarÉsRespectar donant un enfoc a les relacions saludables per reforçar les actituds i pilars 
saludables que aquestes han de tenir.   
Entre les exposicions virtuals hi ha la de #STOPVG, recopilació d’imatges participants a les campanyes 
d’Instagram d’anys anteriors. La de Digues la teva en contra la VG duta a terme a través de la web 
stripgeneration gràcies a l’Associació de Dones Clara Campoamor que va tenir aquesta iniciativa i hi 
participen internautes de tot el món. I les exposicions virtuals de l’ICD que es poden visualitzar a través 
de la nostra pàgina web. 

 
Des de l’àrea de Polítiques d’Igualtat i el servei psicològic del SIAD s’imparteixen tallers de coeducació 
adreçats a totes les escoles i tallers de prevenció contra la violència masclista als instituts del municipi. 
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Des de la biblioteca organitzen els clubs de lectura, espais de lectura i reflexió que durant el mes de 
novembre tractaran diferents obres relacionades amb l’àmbit de la violència adaptades al públic infantil 
i juvenil. 
Impulsat des de l’àrea de Polítiques d’Igualtat i el Consell de Dones el dia 25 de novembre es farà difusió 
mitjançant un missatge de WhatsApp entre tots els contactes. Com a novetat d’enguany penjarem una 
fotografia al perfil del WhatsApp cada cop que hi hagi una mort per violència de gènere com a 
complement del mural de condol i simbolitzant el nostre rebuig.  
Des de Joventut cercaran alguna imatge més encarada al públic jove per captar la seva atenció i 
sensibilitzar-conscienciar sobre aquesta problemàtica. 
 
A l’acte institucional es farà la lectura del manifest per part del regidor i com a actes centrals es proposa 
la col·locació d’espelmes de colors lila i blanc amb la forma del símbol de la dona i fent una crida amb tot 
el públic assistent DIGUES PROU! DIGUEM PROU! NO ESTÀS SOLA. També es fa la proposta de reproduir la 
cançó “Se acabo” de Maria Jiménez, amb un missatge fort i contundent i com a mostra que de la 
violència se’n pot sortir.  
 
Altres activitats proposades són: 
Les sessions formatives a professionals de les diferents àrees que aborden problemes de violència de 
gènere, directa o indirectament: treballadors/es i educadors/es socials, agents de la GAV-mossos 
d’esquadra, agents de la XAV-policia local, professionals del SIAD, personal social/sanitari de l’Hospital 
Lleuger i personal dels departaments de Joventut i Ensenyament. 
La projecció de la pel·lícula “La por” al Cinema Rambla, tracta la gravíssima problemàtica de la violència 
masclista en l’àmbit familiar des de la visió d’un adolescent que pateix a casa aquesta violència.  
Taller de benestar emocional a càrrec de l’Empar Xancó organitzat per l’associació de Dones l’Alba. 
Taller de defensa personal impartit per professionals de Club de Judo DOJO Cambrils. 
Dos tallers impulsats des de l’àrea de Polítiques d’Igualtat i Joventut i adreçats al públic jove per tractar 
la violència de gènere a través del còmic, amb el títol Boom al masclisme! i Dibuixem la igualtat! El còmic 
com una eina contra la violència masclista.  

 
La Sra. Ana Morera, representant de l’Associació de Dones Amunt, comenta que es podria fer la lectura 
del manifest institucional per part de varis homes de les diferents àrees, càrrecs electes, policia, ... 
Remarca que aquest dia “s’ha de fer soroll”.  
 
La proposta de la cançó no acaba d’agradar a la majoria dels assistents perquè troben que no és massa 
actual. La Sra. M. Jesús Buñuel, representant de l’Associació de Dones Clara Campoamor, proposa que es 
faci la lectura de la cançó llegida com un poema. Es proposa també que es podria cantar entre els 
assistents o buscar alguna altra cançó actual.  
 
La Sra.Teresa Jiménez, representant de l’Associació Cultural Dones l’Alba, remarca la importància de 
reforçar aquesta problemàtica amb el jovent, ja. Proposa involucrar algun grup de música cambrilenc 
perquè adapti alguna cançó per aquest dia. Planteja que es podria fer una crida als instituts, encara que 
sigui als més propers mitjançant una autorització dels/les pares i mares, per fer més partícip al jovent i a 
la vegada als pares i les mares. 
Proposen fer un acte commemoratiu de caire “més alegre” per captar l’atenció dels més joves, a través 
d’activitats musicals com algun concert en el marc del qual sensibilitzar  per tal de prevenir la violència.   
 
La tècnica d’igualtat exposa que hi ha la intenció de conformar un consell de coeducació amb membres 
dels diferents centres escolars i departaments vinculats en la matèria per abordar la prevenció de la 
violència masclista amb el jovent i aconseguir incidir més en ells/es des de totes les vessants. 
És important implicar al jovent, intentar incidir en la seva implicació  envers a la sensibilització i la 
prevenció través del departament de Joventut. 
 
El Sr. Ivan Sanz de l’Adc-E fa l’incís que els joves presenten molta atenció a les xarxes socials. Li sembla 
molt bona la idea de fer corre el missatge de WhatsApp i potser estendreu a twitter.. Proposa que es faci 
algun acte més lúdic, un concert.. 
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La Sra. Patricia De Miguel de C’s comenta que és molt difícil captar l’atenció del jovent. Proposa fer 
xerrades als instituts de prevenció dels problemes que poden causar les xarxes socials referent a la 
problemàtica de l’assetjament (quan no s’ha de penjar una foto, perquè no compartir la teva ubicació...) 

 
La Sra. Cinta Ballesté de NMC opina que l’acte commemoratiu queda una mica trist i proposa que es faci 
alguna campanya-concurs (de fotografia, pintura..) sobre VM als centres escolars amb premis o exposició 
dels treballs participants per implicar més als joves. 

La Sra. Victòria Ortega, representant de l’Associació de Dones Amunt, també proposa que algun grup 
cambrilenc toqui alguna cançó vital-enèrgica el dia 25N.  
 
L’associació de Dones Clara Campoamor plantegen que se li podria fer la proposta a la cantant Bali Cejas, 
artista cambrilenca que té alguna cançó que podria estar vinculada amb la violència masclista. És una 
idea que li sembla bé als/les assistents, per tant es tira endavant la proposta de l’actuació musical per part 
de la Sra. Bali Cejas i la col·locació del símbol de la dona o bé una llaçada amb les espelmes LED o bé fent 
la forma amb les persones presents a l’acte.  

 
 

Essent les 13 hores, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 


