CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA
ACTA
DIA: dimarts 17 de setembre de 2013
HORA: de 19 a 21 h.
LLOC: CIRD
NÚM. ORDRE: 2013 – 8
Judith Ibáñez Vives

Vicepresidenta del Consell Municipal de la Dona

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

Dolores González

A.A.V.V. La Miranda –Delegada

Mª Carmen Espuña Cerezo Associació EURODONA - Delegada
Ana Tomás Ferrete

DRECERA, S.C.C.L. Substituta

Mati Gomez Gómez

Gent i Futur – Delegada

Joana Piñero Romera

PSC Delegada

Anna Salvia Hortal

Biblioteca Marta Mata – 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

Irene Andreu Mor

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

Aurora Mendo Sánchez

Associació Cornellà per les Dones – Substituta

Amparo Centeno

Cornellà per les dones - Substiuta

Encarnación Planagumà

Àrtemis- Delegada

Alba Lou Guillen

ICV-EUIA - Delegada

Lucia Folk Carmona

Cornellà per les Dones - Delegada

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

Antónia González

AFA Baix Ll. - Representant

Joana Dalmau

CIU- Representant

Ana Trias López

NOVA DONA- Representant

Marta Perpiñà

Invitada

Faitha Ben Hdoou

Invitada

Malika Jourdan

Invitada

Hafida Zekoui

Invitada

Aicha Regui

Invitada

Jahira Paredes

Invitada

Mirta Cardenas Pérez

Invitada

Luisa Gallego

Invitada

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Rocio García Pérez

Tinenta d’alcalde Politiques de Ciutadania

Josefina Carretero

ESPAI DONA - Representant

Maria Rosa Giner

Associació Familiars Alzheimer - Substituta

Blanca Mairal

Creu Roja – Delegada

Carmen Flores

Gent i Futur – Substituta

No van excusar:
Montse Gironès García

Associació de Veïns Riera – Delegada

Isabel Pérez Espinosa

Partit Popular – Delegada

Consuelo Rubio Velicia

UGT – Delegada

Montse Simón Pablo

Ass. Cultural Juana de Arco- Delegada

Raquel Albiol i Gilabert

ERC- Delegada

Teresa Moreno Cantero

Ass. de Dones amb Iniciativa de Cornellà 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:
 Es fa un minut de silenci en memòria de les dones i criatures que han mort per
causa de la violència masclista. Des de del passat Consell de Dones de Cornellà hi
ha hagut 6 dones mortes, això fa un total per aquest any 2013 de 47 dones, 4
menors, 4 persones relacionades familiarment i una parella,.
 La Sra. Judith Ibáñez dona la benvinguda a la Sra. Joana Dalmau com a Delegada de
CIU al Consell. També dona la benvinguda a les alumnes del Taller d’Introducció a
la Moda de l’Associació de Gent i Futur. Aquestes dones porten al Consell unes
menges típiques dels seus països que ens oferiran a l’acabament, per aquesta raó
la sessió acabarà uns minuts abans.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova l’acta del mes de juliol sense cap esmena.
2.-Aprovació de la Memòria 2012-2013 del Consell Municipal de la Dona. Es fa especial incidència
en algunes de les dades del document:
•

S’ha atès jurídicament a 141 dones

•

S’ha assessorat laboralment a 47 dones

•

S’ha atès per violència masclista a 70 dones

•

S’han fet 17 tallers de prevenció als IES amb una participació de 400 alumnes

•

S’han realitzat 19 cursos de formació per a 313 dones

•

S’han portat a terme 2 grups d’autoajut , Nova Dona i Espai Dona amb el suport d’una
dinamitzadora i una psicòloga

•

S’han realitzat 12 tertúlies i 9 sines fòrum a les sessions de les “tardes de les dones”

Per part de les participants al Consell, es fan algunes preguntes d’aclariment i s’aprova la Memòria
2012-2013.

3. Informació resultats qüestionaris valoració Universitat d’Estiu de les Dones 2013. La Sra. Nuria
Jiménez informa i reparteix un document que recull la valoració quantitativa y qualitativa de la
celebració de la VI Universitat d’Estiu. La valoració és molt positiva i el promig de notes assignades
per les alumnes participants està sobre el 4 en una puntuació màxima de 5.
S’acorda que a finals del mes d’octubre s’organitzarà una comissió de treball per preparar la
organització i els continguts de la propera edició.
4. Presentació del projecte “Taller d’Introducció a la Moda”. De Gent i Futur a càrrec d’alumnes
del curs de portaran un piscolabis amb productes típics dels seus països. La Sra. Matilde Gómez,
presenta el projecte del taller que incorpora dones autòctones i dones immigrades per aprendre
les nocions bàsiques de la costura. També explica l’èxit de demanda d’aquest taller i l’èxit en la
realització dels objectius perseguits. Proba d’això, la possibilitat que després del Consell es pugui
fer un tast dels àpats oferts.
5. Altres:
1. La Sra. Ibáñez informa que s’ha fet la carta als Cines Full HD, centre SPLAU per tal que
puguin preveure una sala on es potenciï el cinema amb perspectiva de gènere. S’aprova el
contingut de la carta després de la lectura per part de la Sra. Jiménez.
2.

La Sra. Clara Avellán de La Associació Familiars de l’Alzheimer, informa de la desfilada
que s’està preparant pel proper dia 6 d’octubre. La Sra. Avellán demana a la resta de

3. integrants del Consell, que es comprometin i ajudin a que hi hagi participació i assistència
de públic . La Sra. Avellán també informa dels actes que s’organitzaran pel dia Mundial de
l’Alzheimer que serà el proper dia 21 de setembre.
4. La Sra. Carme Espuña de la Associació Eurodona informa de la activitat realitzada el passat
mes de juny, una sortida amb creuer que va ser molt exitosa.
5. La Sra. Matilde Gómez de Gent i Futur informa de la sortida a Londres que es va fer amb
molt èxit de participació.
6. La Sra. Anna Sàlvia de la Biblioteca Marta Mata, informa sobre el club de lectura que es
porta a terme a la Biblioteca i també dels cicles de pel·lícules en versió original
subtitulades.

7. La Sra. Nuria Jiménez informa dels cursos que es faran aquest mes de setembre al CIRD. El
títols dels cursos fan referencia a temes relacionats amb l’economia, la informàtica , el
bricolatge, els treballs manuals i la Literatura centrada en les heroïnes literàries.
8. La Sra. Aurora Mendo informa de les resolucions que han pres les integrants de la
Comissió per la organització del dia 25 de novembre: L’acte es planteja per a ser visible al
carrer, es farà a la Plaça Catalunya, i es preveu que cada cop que s’anomeni a una dona
assassinada s’encendrà un llum d’un cablejat que rodejarà la plaça. Quant a la lectura del
Manifest, aquest any s’escriurà des del Consell De Dones de Cornellà i es llegirà
públicament a la Plaça Catalunya. Sobre la persona que l’haurà de llegir hi ha diverses
propostes com son la cantant Malú o l’actriu Mercedes Sampietro. El Consell aprova la
proposta de la Comissió.

6.- Precs i preguntes:
No hi ha precs i preguntes.

S’aixeca la sessió a les 21 hores després d’haver tastat el piscolabis ofert per les alumnes del Taller
d’Introducció a la Moda. Quedant emplaçades al proper Consell el dia 7 d’octubre de 2013

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

