Formentera fa «un pas endavant contra la violència de gènere»
dimarts, 24 de novembre de 2015 18:50

La consellera de Benestar Social, Vanessa Parellada i la tècnica de l'àrea Azuzena Carrasco,
han acompanyat a la presidenta d'Espai Dones, Vanessa Díaz en la presentació del cartell
d'activitats organitzades a Formentera amb motiu del dia contra la violència masclista que se
celebra demà 25 de novembre. La consellera ha destacat el suport «econòmic i logístic que la
institució dóna a Espai Dones perquè es puguin organitzar aquestes activitats», però ha
remarcat que el compromís del Consell en la lluita contra la violència masclista vol anar més
enllà i fer una especial incidència en «la prevenció a través de l'educació».

La presidenta d'Espai Dones ha agraït el suport que el Consell dóna a la seva associació.
Vanessa Díaz però ha lamentat que un any més «ens tinguem que manifestar
desgraciadament contra la violència de gènere». Demà dimecres a partir de les 18.00 hores es
muntarà una taula informativa a la plaça de la Constitució, i tot seguit a les 19.30 hores es
llegirà el manifest de condemna a la violència masclista, així mateix a les 20.00 hores
s'inaugurarà una mostra «Simone de Beauvoir, feminista i escriptora» a la sala d'Exposicions
de l'Ajuntament Vell. Vanessa Díaz ha fet una petició especial i ha demanat «que tots els que
puguin assisteixin a la lectura del manifest amb sabates vermelles».

Les activitats s'estendran fins al pròxim 12 de desembre quan es farà un sopar de germanor al
que estan convidades totes les dones de l'illa, el dia 27 de novembre hi haurà un festival de
curtmetratges, i el dia 1 de desembre un taller de pràctica de tècniques d'assertivitat. Durant
aquest any 18 dones han denunciat maltractament per part de les seves parelles davant els
serveis socials del Consell de Formentera.

1/1

