CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA

ACTA
DIA: dimarts 8 d’octubre de 2013
HORA: de 19 a 21 h.
LLOC: CIRD
NÚM. ORDRE: 2013 – 9

Judith Ibáñez Vives

Vicepresidenta del Consell Municipal de la Dona

Rocio García Pérez

Tinenta d’alcalde Politiques de Ciutadania

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

Montse Gironès García

Associació de Veïns Riera – Delegada

Mati Gomez Gómez

Gent i Futur – Delegada

Teresa Moreno Cantero

Ass. Dones amb Iniciativa de Cornellà Delegada

Joana Piñero Romera

PSC 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 - Substituta

Alba Lou Guillen

ICV-EUIA - Delegada

Carmen Flores

Gent i Futur – 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

Antónia González

AFA Baix Ll. - Representant

Joana Dalmau

CIU- Representant

Josefina Lucio

EURODONA – Representant

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Margarita Artal

Secretària del Consell Municipal de la Dona

Anna Salvia Hortal

Biblioteca Marta Mata – Delegada

Ana Trias López

NOVA DONA- Representant

Encarna Fernández Soria

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

Nieves Simón Borbalà

Ass. de Fibromiàlgia de Cornellà – Delegada

Josefina Carretero

ESPAI DONA - Representant

Maria Rosa Giner

Associació Familiars Alzheimer - Substituta

Blanca Mairal

Creu Roja – Delegada

Encarnació Planagumà

ÀRTEMIS - Delegada

Lucia Folk Carmona

Cornellà per les Dones - Delegada

No van excusar:
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

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 menors que han mort
per causa de la violència masclista. Des de del passat Consell de Dones
de Cornellà hi ha hagut 5 dones mortes, això fa un total per aquest any
2013 de 52 dones, 4 menors i 2 víctimes indirectes

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova l’acta de la sessió del mes de juny sense cap esmena.

2.- Presentació de la Xarxa de Dones emprenedores de Cornellà
La Sra. Judith Ibáñez dona la benvinguda en nom del Consell i passa la paraula a la Sra.
Rosa Gracia membre del grup, que explica:
Al voltant del mes d'abril d'aquest any, la Tinent d'Alcalde Rocío Garcia i el seu equip
proposen a una sèrie de dones de la ciutat, entre les quals estàvem les aquí presents,
endegar una associació de dones emprenedores, empresàries i directives; en la línia del
que s'estava fent a d'altres ciutats. S’engresquen, comencem a reunir-se mensualment i
a hores d'ara estan en ple procés, presentant la iniciativa a altres dones i preparant la
presentació oficial, delimitant àrees de treball i el seu funcionament.
Explica que son un grup de dones emprenedores, empresàries i directives, vinculades al
món de l'empresa o l’emprenedoria que viuen o treballen a Cornellà, i que han creat un
espai de trobada per crear sinèrgies, fomentar la creació, consolidació i lideratge femení
impulsant iniciatives, projectes i empreses.

És pretén:
•

Fomentar des de la xarxa i recolzar l’actitud d’emprenedoria de la dona i el seu
lideratge a la societat.

•

Formació Empresarial

•

Tindre representació en diferents àmbits i administracions

•

Crear xarxa amb altres municipis com Esplugues

•

Agrupar emprenedores de Cornellà

•

Informar i assessorar a qui s’apropi a elles

•

Innovar, sostenibilitat ,productivitat,conciliació

•

Conferencies

Les integrants són:
•

Rosa García propietària de l’Acadèmia, centre d’idiomes a Cornellà

•

Carmen Villuendas, propietària de l’empresa Neteges LaTorre

•

Eva gris, propietària de l’Acadèmia de Dansa Eva Gris

•

Eva Rodríguez creadora de l’associació i espai artístic Une tu creatividad

•

Maria Rascón creadora de Ninekas, iniciativa artística que neix amb la voluntat
de recaptar fondos per a la investigació del càncer infantil.

Totes elles expliquen la seva experiència personal i Professional.

La Sra. Rocío García felicita pel treball conjunt del Consell i l’esforç de conciliar
empresa, més família, més associar-se, demana recolzament i difusió del projecte.
El torn de paraules serveix per a que des del Consell s’animi al grup a continuar, es
valori de forma molt positiva la iniciativa. La Sra. Joana Piñero del PSC anima a
proposar noves formes de gestionar el temps, la Sra. Alba d’ICV –EUIA comenta que
actualment les dones continuen tenint problemes a les empreses quan saben que estan
embarassades i que es demana que s’expliqui més com quedaria la xarxa per les dones
que no son empresàries.
La Sra. Judith Ibáñez, explica la diferència entre ser empresària i ser emprenedora, ja
que l’emprenedoria és una actitud ( dones amb idees noves, innovadores, be sigui per
a projectes socials, empresarials, etc).

3.- Informacions sobre la Marxa mancomunada contra la violència masclista i
l’acte a Cornellà.

S’informa sobre la Marxa Comarcal contra la violència oberta a tots els municipis de la
comarca. Es una caminada conjunta fins al Parca de Torreblanca.
Es realitzarà el diumenge 24 de novembre i la sortida des de Cornellà es realitzarà a les
10:00 hores a la Pl. Mary Santpere, es trobarà a Bon Viatge amb les participants de Sant
Joan Despí i es caminarà de forma conjunta fins al Parc de Torreblanca a on a les 12:00
es farà la lectura del manifest. Es lliuraran per part de Consell Comarcal mocadors liles
identificatius de la Marxa.
Fer la màxima difusió entre les entitats , cada municipi ha de portar unes 100
participants i està obert a tothom.

També s’informa de l’acte commemoratiu del Dia Internacional contra la violència
masclista a Cornellà
El dilluns dia 25 de novembre Es realitzarà l’homenatge a les dones mortes amb
l’encesa de llums i la lectura del manifest. Estem a l’espera de la confirmació de l’artista
Malú o l’actriu Mercedes Sampietro. L’Acte estarà amenitzat per un violoncel i es
comptarà amb la participació dels INS. de Cornellà que realitzaran la lectura
d’eslògans.
L’acte serà a la Pl. de la Dona (al costat de la Pl. Catalunya) a les 18.30h
(En cas de pluja l’acte es realitzarà a la sala del Centre Cultural García-Nieto. C/Mossèn
Andreu 11. 3a. Planta)

Per altra banda , el dia 28 es realitzarà l’obra de teatre La maté porque era mía de
Lapsus amb la participació de 250 alumnes i amb la realització de sessions prèvies per
part de CIRD.

4.- Informació de la comissió de treball sobre les propostes per a la propera edició
de la Universitat d’Estiu de les Dones.

La Sra. Joana Piñero explica els cursos que s’han proposta a la comissió de treball per a
la propera edició de la Universitat d’Estiu de les Dones:
-Dones Literatura
- En cos i ànima. La representació i del cos de la dona en diferents àmbits, a l’art,
a la salut, al mitjans de comunicació,
-Dona a l’antiguitat a Mitologia
-Dona i Ciència

Per altra banda es proposa una taula rodona amb dones dels sindicats i partits polítics.
Fer un taller de coaching i intel·ligència emocional
Una conferència inaugural sobre la coeducació amb la Consellera Irene Rigau.

5.- Altres

Es presenta per part de la comissió de treball formada per les representant dels partits
polítics al Consell de la moció amb motiu del Dia Internacional contra la violència
masclista que es presentarà a petició del Consell Municipal de la dona al ple de
l’Ajuntament.
Es fa una lectura en veu alta i s’aprova per totes les representats. La Sra. Rocío García,
la presentarà la setmana vinents a la Junta de portaveus. La Sra. Núria Jiménez
l’enviarà a totes per mail.

La Sra. Clara Avellan de l’associació de familiars de l’Alzhehimer valora molt
positivament la desfilada La Memòria està de moda i dona les gràcies a totes les
companyes. Informen que el dia 16 d’octubre es passarà pel cinema Splau la pel·lícula
la Dama Hierro, a on l’entrada de 5,00€ va destinada també al Centre Alois.

La Sra. Judith Ibáñez planteja a les membre del Consell que vagin pensant en una
alternativa al sopar de la dona del mes de març. Ja es va valorar després del l’últim
sopar, buscar una alternativa més econòmica .
-

A petició de la presidenta de l’Associació de Fibromialgia, Sra. Nieves Simón, es
reparteixen el fulletons amb la nova adreça de la seu: C/Bellaterra 2. Cantonada Avda.
Del Parc.

La Sra. Ana Tomàs de Drecera informa sobre la cursa de la dona a Barcelona sobre la
prevenció del Càncer de Mama.

La Sra. Carme Espunya de l’Associació Eurodona explica que ja estan preparant la nova
sortida cultura a la seva associació, un creuer pel Bàltic.

6.- Precs i preguntes

La Sra. Conxita Rodríguez de l’associació Rosalia de Castro planteja un tema que
preocupa molts las veïns del seu barri, les festivitats del Ramadan causen moltes
molèsties al veïnat, soroll, brutícia, comportaments incívics, incloent exhibicions per
part d’alguns homes a les dones. Demana que es tingui en consideració i es faci alguna
cosa perquès no torni a passar.
La Sra. Rocío Garcia, recull la queixa , sent que ho hagin passat tant malament i queda
emplaçada a poder parlar del tema en un altre fòrum i mirar de com solucionar-ho a
través de la plataforma a prop teu.

S’aixeca la sessió a les 21 hores menys 5 minuts quedant emplaçades al proper Consell
el dia 12 de novembre de 2012

Centre d’Informació i Recursos per a les Dones
Cornellà de Llobregat, 8 d’octubre de 2013.

