CENTRE D’INFORMACIÓ
I RECURSOS PER A LES
DONES 2016

CIRD
Centre d’Informació i Recursos per a les Dones

Creat al 1995, és un
espai d’informació,
assessorament,
formació i trobada per
a les dones del nostre
municipi, prioritzant
l’atenció
personalitzada quan
es troben en situació
d’especial dificultat.

3 línies de treball
1.- Atenció i Assessorament:
SERVEIS D’ATENCIÓ SOCIAL A DONES EN SITUACIONS DE VIOLÈNCIA
Al llarg de l'any 2016 al Centre d'Informació i recursos per les dones ha atès 86 dones
de violència masclista.
SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC
El Centre d’Informació i Recursos per a les Dones de l’Ajuntament de Cornellà, disposa
d’un servei d’assessorament jurídic gratuït, on una professional informa a les dones
del municipi dels seus drets en les diferents problemàtiques plantejades.
Aquest servei es realitza els divendres de 9:30 a 13:30 hores amb cita prèvia.
L’assessorament que es realitza a les dones del municipi és sobre:

Dret civil: separacions, divorcis, custòdies, etc.
Dret penal : violència masclista
Dret laboral: llei conciliació, acomiadaments, etc.
A l’any 2016 s’han atès a 126 dones per temes jurídics.

NOMBRE DE DONES ATESES PER VIOLÈNCIA MASCLISTA
(2012-2016).
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2.- Formació des de la perspectiva de gènere
El CIRD ofereix cada curs escolar un seguit de taller i cursos de formació per a dones de la ciutat
pensats des d’una perspectiva de gènere amb l’objectiu de millorar la seva autoestima, potenciar les
seves habilitats socials, visibilitzar a les dones que han fet història. Aquests cursos es desenvolupen
d’octubre a juny en horari de mati i tarda.
Curs 2016-2017 = 28 cursos = 520 participants
Mati: 9.30-12h
Autoestima i equilibri emocional
2 Cursos d’escriptura emocional
Taller de nutrició: Secrets per a dones
sanes.
3 Tallers de fisioteràpia per a dones: sol
pelvià i abdominals hipopressives
Taller especialització càncer de mama i
exercici físic
Eines de comunicació professional i
personal
Ciència i felicitat
Taller dona ansietat i estrés
Literatura: les dones al teatre de Lorca
Sexualitat

Tarda: 15.30-18.30.
Autoestima i equilibri emocional
Ciència i felicitat: la recerca del benestar
2 Tallers de creativitat femenina
2 Cursos d’ autonomia del pensament: filosofia en
femení
Història de la Música
Taller de Dona i sexualitat
3 Tallers experimentals en anglès para mares i els
seus fills i filles
Taller de Cant coral
Taller Ninekes
2 grups de teatre

Dimecres “les tardes de les dones “: Conferències, tertúlies, cinema: 22 activitats organitzades =
400 participants
2 grups d’autoajuda = 56 participants

3.- Desenvolupament de programes d’igualtat

Desenvolupament dels diferents programes destinats a
sensibilitzar, prevenir i treballar per aconseguir una ciutat més
igualitària i lliure de violència masclista:

•Tallers de prevenció de la violència masclista en parelles joves
curs 2016-2017
•Tallers de prevenció sobre el mite de l’amor romàntic. Curs 20162017
•Concurs punt de llibre sobre el Dia Internacional de la Dona
treballadora
•Accions puntuals als centres d’Ensenyament, gincames, tallers
sobre igualtat
•Formació al professorat de primària i secundària sobre prevenció i
actuació en situacions de violència de gènere
•Formació a personal sanitari, d’àmbit social, igualtat i joventut en
relació a la violència masclista i la diversitat sexuals amb joves
•Jornades sobre la violència masclista a personal d’àmbit social,
sanitari i policial

•Adhesió Campmany de l’entitat Ara és ara. Reforma Horària.
•Suport a la “Xarxa de dones emprenedores de Cornellà” per fomentar l’ocupació femenina des
d’una perspectiva de gènere.
•Formació específica sobre emprenedoria femenina i perspectiva de gènere
•Suport en la coordinació i espais de la Xarxa

•Reconeixement per la seva evolució
•Foment de la “Plataforma ciutadana contra la violència masclista”: Trobades al CIRD d’intercanvi
d’experiència i propostes per a la ciutadania.
•Adhesió xarxa de ciutats lliures de tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.
•Ampliació Protocols d’actuació en situacions de violència masclista: mutilació genital femenina i
matrimonis forçats
•Protocol de festes lliures de sexisme

Desenvolupament del III Pla Transversal de polítiques d’igualtat
Programa de prevenció de la violència amb joves: tallers i XAJI.
80 joves d’ESO. INS Esteve Terradas, INS Cornellà, INS Joan Miró,
INS Martí i Pol.

IX Universitat Estiu Dones = 120 participants
Observatori de les dones als mitjans de comunicació
Commemoració Dia internacional contra la violència a les dones
Commemoració Dia Internacional de la Dona Treballadora

Relació d’actuacions vers
la diversitat sexual fins el 2016
A l’inici de legislatura, des que l’Ajuntament va aprovar la Moció al Ple contra la Homofòbia, la
Transfòbia i l’Assetjament escolar al col·lectiu LGTBI es va comprometre a:
Adherir-se a les diades commemoratives del 17 maig, Dia Internacional contra LGTBIfòbia, i el 28 de juny,
Dia per l'alliberament lèsbic, gai, bisexual, trans i intersexual, i sempre que hi hagi consens, estudiar ubicar en
un equipament municipal la bandera amb els colors de l'arc de Sant Martí i donant suport a la manifestació
promoguda per la Comissió Unitària 28 de juny.
Impulsar la signatura d'un conveni de col·laboració amb l'Observatori Contra l'Homofòbia, per tal de fer
seguiment, a través de la Regidoria de Cultura i lgualtat, de les denúncies que arribin mitjançant aquest servei.
Dins de la Xarxa d'Agents pera la Igualtat de la nostra ciutat, incorporar agents amb la perspectiva LGBTI.

Continuar col· laborant amb els instituts de la ciutat en la realització d'activitats educatives adreçades a l'alumnat
de secundària per informar, assessorar, orientar, i denunciar, des d'una perspectiva coeducadora, sobre la salut
sexual i reproductiva i la diversitat.
Comprometre'ns a continuar treballant en la normalització social del col·lectiu de persones LGBTI i assegurar
que en els esdeveniments, campanyes i mitjans de comunicació municipals en que apareguin imatges gràfiques de
parelles o famílies, visualitzant així la diversitat de famílies.

L’Ajuntament concentra molt els esforços en els joves amb diferents activitats i serveis
De fet la Llei a nivell educatiu estableix dispositius: “S’ha de vetllar per la conscienciació i la prevenció de la violència
per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i oferir mecanismes als centres perquè detectin
situacions de discriminació o exclusió de qualsevol persona per les dites raons.” (article 12.6)

Serveis d’informació i orientació
CIRD: Centre d’Informació i recursos per a les Dones
Trailer, servei d’informació Jove
ASSIR, servei d’atenció a la salut sexual i reproductiva
Des del mes de setembre fa una “Tarda Jove” al mes al CRAJ, el darrer dijous de cada mes.

Actuacions el 2016

El 28 d’abril Cornellà va acollir la Xa Jornada Comarcal sobre els joves LGTBI i com s’ha de garantir
el dret a la igualtat i a la no discriminació per motius d’orientació sexual i identitat o expressió de
gènere.
Es va treballar quins projectes treballen les administracions públiques, entitats, empreses,
associacions, etc, que dia a dia s’impliquen per aconseguir que els joves de la comarca puguin viure
la diversitat sexual i afectiva en llibertat.
La jornada va acollir la conferència “Diversitat sexual i de gènere“ a càrrec de Gerard Coll-Planas,
director del Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere de la Universitat de Vic, donant pas a un
seguit d’experiències en els diferents àmbits de la cultura, el lleure, els dret, la defensa i les
persones.

La setmana del 17 al 20 de maig del 2016, agafant com a marc la Setmana de la Dignitat
de Cornellà, l’Ajuntament, entitats i col·lectius de joves de la ciutat organitzaren un
conjunt d’activitats per a celebrar el Dia Internacional contra l’Homofòbia, Lesfòbia,
Transfòbia i Bifòbia que és el 17 de maig.
17 de maig: 17 a 20 h.: Punt d’Informació sobre el Dia Internacional contra
l'Homofòbia, Lesfòbia, Transfòbia i Bifòbia. Col·locació de la bandera “Irisada” al C.
Cultural Joan N. García-Nieto
Lloc: Mossèn Andreu , 17 (davant del CRAJ)
Organitza: departament de Joventut

19 de maig: 18 a 20 h. : Curtmetratges sobre la diversitat sexual
Lloc: Biblioteca Sant Ildefons
Organitza: departament de Joventut i Serveis Socials (Projecte Jove Riera-Centre i
el Projecte Jove Sant Ildefons)

20 de maig: 17’30 a 21 h: Festa de la
Igualtat i la Diversitat. Celebració del
Dia Internacional contra l'Homofòbia,
Lesfòbia, Transfòbia i Bifòbia
On participaren: XAJI (Xarxa d’agents
joves per la igualtat), Observatori
Català contra l’Homofobia,
Pim Pam Perku,
Col·lectius de Joves, Suspiria,...
Lloc: Pl. Catalunya
Organitza: departament de Joventut
i CIRD

