CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA
ACTA
DIA: dimarts 14 de gener de 2014
HORA: de 19 a 21 h.
LLOC: CIRD
NÚM. ORDRE: 2014 – 1

Judith Ibáñez Vives

Vicepresidenta del Consell Municipal de la Dona

Rocio García Pérez

Tinenta d’Alcalde de Politiques de Ciutadania

Margarita Artal Serrat
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ICV-EUIA - Delegada

Dolores González César

A.A.V.V. La Miranda –Delegada

Joana Dalmau Requena

CIU- Delegada

Anna Sàlvia Hortal

Biblioteca Marta Mata – Delegada

Encarna Fernández Soria

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

Amparo Centeno Prieto

Cornellà per les dones - Substituta

Teresa Moreno Cantero

Ass. Dones amb Iniciativa de Cornellà Delegada

Montse Gironès García

Associació de Veïns Riera – Delegada

Mati Gomez Gómez

Gent i Futur – Delegada

Dolores Suria Lorenzo

Madres Adelante- Delegada

Amélia López López

Ass. Rosalia de Castro - Delegada

Conchita Rodríguez Vega

Ass. Rosalia de Castro – Substituta

Encarnació Planagumà Solé ÀRTEMIS - Delegada
Irene Andreu Mor

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

Aurora Mendo Sánchez
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Associació Familiars Alzheimer B.Ll.- Delegada

Ana Tomás Ferrete

DRECERA, S.C.C.L. Substituta

Maria Rosa Giner

Associació Familiars Alzheimer - Substituta

Carmen Flores

Gent i Futur – Substituta

Lucia Folk Carmona

Cornellà per les Dones- Delegada

Carmen Linares Àlvarez

Ass. Rosalia de Castro – Substituta

Nuria Jiménez Garcia

Tècnica Polítiques d’igualtat CIRD

Assistents com a representants i invitades:
Ana Trias López

NOVA DONA- Representant

Conchi Alors

A.A.V.V .Gavarra - Representant

Josefina Carretero

ESPAI DONA - Representant

Marta Perpiñà Puig

Invitada

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Nieves Simón Borbalà

Ass. de Fibromiàlgia de Cornellà – Delegada Blanca

Mairal

Creu Roja – Delegada

Consuelo Rubio Velicia

UGT – Delegada

No excusen:
Montse Simón Pablo

Ass. Cultural Juana de Arco- Delegada Raquel

Albiol i Gilabert

ERC- Delegada

Mª Carmen Espuña Cerezo

Associació EURODONA - 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 3 dones mortes, 1 del any 2013 i 2 de l’any 2014 que han mort per causa
de la violència masclista.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova l’acta del mes de desembre de 2013 sense cap esmena.
2.-Informacions sobre el Servei d’Atenció a Dones en casos de violència de gènere al CIRD. La
Sra. Anna Tomás, Tècnica d’atenció a la violència al CIRD, presenta les dades sobre dones ateses
per violència encara que no desglossades ja que s’estan treballant per la memòria anual.
Com a dades generals: les dones que arriben al CIRD o fan o be per que son derivades per altres
serveis o per que fan activitats al mateix CIRD. La violència mes habitual que pateixen es la
psicològica. Al llarg de l’any 2013 han passat 92 dones, totes han passat pel servei jurídic, 53 han
estat derivades al CSMA i 25 al CESMIJ amb els seus fills i filles.
La Sra. Anna Tomás insisteix en que el CIRD és referent en els temes de violència perquè existeix el
circuit i la coordinació amb els recursos de Cornellà que permeten la detecció i la posta en marxa
de mesures que pal·liïn les diferents situacions de violència.
3. Trobada amb el Sr. Joan Barrera, Síndic de Greuges de Cornellà. La Sra. Judith Ibáñez agraeix la
presencia del Síndic al Consell i el convida a formar part de la Comissió de Violència. El Sr. Barrera
accepta de forma immediata la invitació i inicia la seva intervenció explicant que l’objectiu de la
figura del Síndic és la de defensar les persones de Cornellà treballant i col·laborant amb Entitats
com el Consell de les Dones de Cornellà.
La feina de la Oficina del Síndic va començar el dia 1 de juny de 2013 i des de llavors no s’ha parat
de treballar per donar recolzament a totes les demandes de les persones del Municipi. EL Sr.

Barrera manifesta la seva preocupació per la situació actual que està afectament especialment les
dones però també a la resta de la ciutadania, i es pregunta fins a quin punt el dany psicològic que
la crisi està provocant, emergirà a mig termini i com quedaran els avenços aconseguits fins el
moment des del punt de vista social.
EL Síndic es posa a disposició del Consell i s’obre un torn de preguntes.
La Sra. Rosa Giner pregunta si en les preocupacions explicades pel Síndic estan també les persones
grans. El Sr. Barrera respon que està molt interessat i treballa per veure com es pot desenvolupar
la Llei de Dependència. Informa que el proper dia 29 de gener, a les 19 h. es farà una xerrada a la
Biblioteca Central per parlar d’aquest tema.
La Sra. Maite Moreno pregunta al Síndic quina és la seva força davant les institucions a la hora de
denunciar situacions injustes. El Sr. Barrera explica que la seva força és moral, no executiva, que és
independent i que el seu mandat ha de ser per 5 anys. La força del Síndic es basa en el
recolzament social que ha d’existir, la seva actuació pot ser d’ofici o per una denúncia i recorda
que la Sindicatura a nivell local no és una obligació dels municipis.
La Sra. Encarna Fernández, pregunta si son les dones les que fan mes denuncies. El Sr. Barrera diu
que son mes els homes i que des de la seva oficina moltes vegades, es sol·licita la presencia de les
dones com a denunciants directes de fets.
La Sra. Montse Gironès pregunta quina capacitat de fer estudis te la oficina del Síndic per
fonamentar opinions o dictàmens. EL Sr. Barrera respon que de moment, tots els informes que es
fan estan elaborats en col·laboració amb totes les oficines de Sindicatures de Catalunya.
S’acaba la intervenció del Síndic de Greuges de Cornellà amb el compromís de seguir en contacte
amb el Consell de les Dones.
4. Propostes de la Comissió de treball sobre els actes del 8 de març. La Sra. Joana Piñero fa de
portaveu de la Comissió:
Es proposa canviar la organització del sopar de les dones per un berenar al Citilab amb un concert
de Boleros i que acabaria amb un berenar a preu més econòmic + 1 euro solidari. Aquest berenar

es faria el dia 7 de març. Després d’un debat al Consell, s’acorda provar aquest any, el berenar a
l’espera que vinguin èpoques que permetin la major participació de dones als sopars.
•

Es proposa fer un acte central al Castell amb una conferencia de la Lidia Falcón el dimecres
5 de març. S’aprova.

•

Es proposa fer la Lectura del Manifest el dia 7 de març a les 12 del matí a la Plaça de la
Dona. El text del Manifest es centrarà en la proposta de Llei de l’avortament. La Sra. Elvira
Méndez donarà suport als arguments de l’escrit. S’aprova. El text es presentarà al Consell
del proper mes de febrer.

•

Els dies 14 i 15 de març es farà teatre al Patronat i es pagarà un euro solidari. S’aprova.

•

L`acte de cloenda amb el Concert d’Opera el dia 21 de Març a l’Auditori amb la
representació d’escenes de la opera la Fille du regiment de Donizzetti. S’aprova

•

En quant al treball amb els IES, a petició d’un alumne de l’Esteve Terrades, es farà un
concurs de curtmetratges de 4rt d’ESO amb el tema de la igualtat, i també un concurs de
punts de llibres amb diferents instituts.

•

Es proposa la presentació d’un llibre a la Biblioteca Marta Mata. S’aprova

•

Es proposa l’Exposició de “Les preses de Franco” a can Mercadé, acompanyada d’una
xerrada. S’aprova

•

I a més altres activitats encara per concretar per part de la Penya Espanyolista, l’Associació
contra el Càncer.

•

La Sra. Nuria Jiménez recorda que el dia 28 de gener el darrer dia per la presentació del
calendari d’activitats per part de les Entitats, per incloure al programa.

5.- Altres:
La Sra. Judith Ibáñez pregunta la valoració dels actes del mes de novembre. Tothom al Consell els
valora molt positivament.
1. La Sra. Judith Ibáñez informa de les activitats que es faran en el cicle Les tardes de les
Dones que començaran el proper dimecres 22 de gener al CIRD. Es reparteix un díptic
informatiu.
2. La Sra. Dolores González de la associació Madres Adelante, informa que s’exposaran al
CIRD unes figures treballades als tallers de l’Associació per recollir fondos.
3. La Sra. Mati Gómez i Montse Gironés , representant al Consell de Ciutat informa de la seva

participació a la darrera reunió en la que es va explicar el Projecte PAU de Cornellà ( referit
a la millora urbanística del municipi). Informa també que des de la seva Associació es
participa en la Xarxa Ciutat per ensenyar als alumnes dels instituts a cosir. Projecte Educar
per créixer.
6.- Precs i preguntes:
.- La Sra. Alba Lou, pregunta com va quedar el tema de la Grossa. La Sra. Judith Ibáñez respon que
es va fer un escrit a l’Observatori que han derivat a l’ICD.
.- La Sra. Mati Gómez demana que com a Consell es faci alguna cosa respecte a la situació en el
tema de l’avortament. La Sra. Judith Ibáñez respon que es farà un escrit dirigit a l’actual Ministre
de Justícia. La Sra. Maite Moreno informa que des d’Iniciativa es farà una xerrada al mes de març
per parlar del tema.
.- La Sra. Lucia Folk demana que vingui alguna persona responsable de l’Ajuntament a explicar els
pressupostos municipals. La Regidora Sra. Rocio Garcia, es compromet a preguntar qui podria
complir aquesta tasca.

S’aixeca la sessió a les 20,45 hores quedant emplaçades al proper Consell el dia 11 de febrer de
2014

Margarita Artal Serrat
Secretària del Consell Municipal de la Dona
Cornellà gener 2014

