CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA
ACTA
DIA: dimarts 15 de juliol de 2013
HORA: de 19 a 21 h.
LLOC: CIRD
NÚM. ORDRE: 2013 – 6
Judith Ibáñez Vives

Vicepresidenta del Consell Municipal de la Dona

Rocio García Pérez

Tinenta d’alcalde Politiques de Ciutadania

Margarita Artal i Serrat

Secretaria del Consell Municipal de la Dona

Nieves Simón Borbalà

Ass. de Fibromiàlgia de Cornellà – Delegada

Clara Avellàn Matas

Associació Familiars Alzheimer B.Ll.- Delegada

Montse Gironès García

Associació de Veïns Riera – Delegada

Ana Tomás Ferrete

DRECERA, S.C.C.L. Substituta

M. Carmen Llamas Varela

DRECERA, S.C.C.L- Delegada

Mati Gomez Gómez

Gent i Futur – Delegada

Joana Piñero Romera

PSC Delegada

Encarna Fernández Soria

Secretaria Dones C.C.O.O- Delegada.

Dolores Suria Lorenzo

Madres Adelante- Delegada

Amélia López López

Ass. Rosalia de Castro - Delegada

Conchita Rodríguez

Ass. Rosalia de Castro – Substituta

Maria Rosa Giner

Associació Familiars Alzheimer - Substituta

Irene Andreu Mor

A.A.V.V. La Miranda /Fibromialgia– Substituta

Aurora Mendo Sánchez

Associació Cornellà per les Dones – Substituta

Alba Lou Guillen

ICV-EUIA - Delegada

Lucia Folk Carmona

Cornellà per les Dones - Delegada

Carmen Linares

Ass. Rosalia de Castro – Substituta

Nuria Jiménez Garcia

Tècnica Polítiques d’igualtat CIRD

Assistents com a representants i invitades:
Conchi Alors

A.A.V.V .Gavarra - Representant

Teresa Viu

Gent i Futur – Representant

Lucinda Estruga Laporta

ARTEMIS – Representant

Angela Fernández Margarit

CIU- Representant

Montse García Martinez

CIU- Representant

M. Josep Hurtado

ÀRTEMIS – Representant

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Ana Trias López

NOVA DONA- Representant

Josefina Carretero

ESPAI DONA - Representant

Anna Salvia Hortal

Biblioteca Marta Mata – Delegada

Encarnación Planagumà

Àrtemis- Delegada

Isabel Pérez Espinosa

Partit Popular – Delegada

Teresa Moreno Cantero

Ass. de Dones amb Iniciativa de Cornellà Delegada

Dolores González

A.A.V.V. La Miranda –Delegada

Mª Carmen Espuña Cerezo Associació EURODONA - Delegada
Marta Perpiñà

Invitada

No van excusar:
Consuelo Rubio Velicia UGT – Delegada
Montse Simón Pablo

Ass. Cultural Juana de Arco- Delegada

Raquel Albiol i Gilabert ERC- Delegada
Consuelo Rubio Velicia

UGT - Delegada

CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA
S’inicia el Consell a les 19.00 h.

Prèvies a l’ordre del dia:
 S’informa del número de dones i menors, víctimes de la violència masclista.
 Des de la reunió del mes de juny del Consell de Dones de Cornellà hi ha hagut 5
dones mortes, això fa un total per aquest any 2013 de 41 dones, 4 menors, 4
persones víctimes indirectes.
 Es fa un minut de silenci per la mort de la representant del grup NOVA DONA, al
Consell Municipal de la Dona, Lilia Gil Ejarque.
 Es recorda que també se li va dedicar el Concert celebrat a la universitat d’Estiu de
la Dona de Cornellà.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova l’acta del mes de juny sense cap esmena.
2.-Xerrada a càrrec del Sr. Joaquin Daniel sobre la Dona i el Teatre. El Sr. Daniel, actor, fa una
xerrada sobre el paper de la dona en l’art escènica con actriu, com a autora, directora però
sempre en una situació d’invisibilitat molt palesa. Ell centra els seus arguments en aquesta
invisibilitat i en la necessitat de reivindicar la importància del paper de la dona en el mon del
teatre.
La xerrada anima un intens diàleg amb les dones assistents al Consell.
3. Valoració de la Universitat d’Estiu de les Dones 2013. La Sra. Judith Ibáñez demana una
valoració des del punt de vista personal i de les representants de les associacions. La valoració per
part de tothom és molt positiva, se’n destaquen els punts següents:
•

Les dades oficials de les enquestes encara no s’han pogut extreure, es presentaran al
proper Consell. Però s’avança que es van matricular 120 dones, es van donar 83 beques.
La participació en el taller de pastisseria Fondant va ser de 43 dones i al concert hi van
assistir 185 persones.

•

Els cursos van ser molt interessants, tot i que potser destaquen en les valoracions
personals, el curs de sexualitat.

•

El taller de rebosteria va ser molt interessant i es van treballar mes competències que les
pròpies de la cuina.

•

Les taules rodones van ser molt interessants i van tenir una participació important. Donant
noves visions, experiències i realitats dels diferents àmbits del mon de les dones rurals i de
la transsexualitat.

•

El professorat ha estat molt ben valorat.

•

Es proposa que alguns dels mòduls dels cursos es portin al Consell, per exemple el que va
tenir com a tema “ 50 sombras de Grey”.

•

Com a aspecte menys positiu, la Sra. Ibáñez exposa el fet de la impuntualitat d’algunes
assistents als cursos, i a les taules. Aquesta és una actitud poc respectuosa i a la que cal
posar límits. Aquest punt es debatrà a la comissió organitzadora de la propera edició de la
Universitat d’Estiu de la Dona de Cornellà.

4. Lliurament de la memòria del CIRD i Consell Municipal 2012. Es lliure la memòria per a ser
comentada a la propera sessió del Consell del mes de setembre.
5.- Altres:
1. La Sra. Judith Ibáñez recorda que el proper consell serà el dia 17 de setembre, ( tercer
dimarts de mes).
2. La Sra. Matilde Gómez informa sobre la seva presencia a la segona sessió del Consell de
Ciutat de Cornellà, es vam presentar els pressupostos municipals i els seus conceptes
d’aplicació. Cal recordar que Cornellà és el segon municipi d’Espanya sense deute i que els
pressupostos de l’Ajuntament continuen dedicats a la política social, educativa i de
seguretat; a mes s’han incrementat pressuposts per fomentar plans d’ocupació que
incloguin també persones amb discapacitat, ajuts a famílies amb problemes econòmics,
etc. A més s’estan preparant actes per portar a terme a la Setmana de la Dignitat i el
Civisme on es difondrà la botiga solidaria –Cornellà Solidari- que dona suport a 500
famílies de la ciutat.
3.

La Sra. Rosa Giner, recorda que l’acte “la Memòria està de Moda”, es farà el proper dia 6
d’octubre i com sempre agraeix anticipadament la col·laboració de tothom.

6.- Precs i preguntes:
La Sra. Montse Gironès proposa que des del Consell es demani als nous cinemes Barcelona que
obren el properament a Cornellà, que siguin sensibles a programar sessions cinematogràfiques
dedicades a les dones i les persones joves.
La Sra. Judith Ibáñez tanca el Consell anunciant que s’enviarà una carta de condol a la família de la
Sra. Lilia Gil.

S’aixeca la sessió a les 21 hores quedant emplaçades al proper Consell el dia 17 de setembre de
2013 i desitjant un bon estiu a tothom.

Margarita Artal Serrat
Secretària del Consell Municipal de la Dona
Cornellà juliol 2013

