CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA
ACTA
DIA: dimarts 11 de febrer de 2014
HORA: de 19 a 21 h.
LLOC: CIRD
NÚM. ORDRE: 2014 – 2

Judith Ibáñez Vives

Vicepresidenta del Consell Municipal de la Dona

Rocio García Pérez

Tinenta d’Alcalde de Politiques de Ciutadania

Margarita Artal Serrat

Secretaria del Consell Municipal de la Dona

Joana Piñero Romera

PSC Delegada

Alba Lou Guillen

ICV-EUIA - Delegada

Dolores González César

A.A.V.V. La Miranda –Delegada

Joana Dalmau Requena

CIU- Delegada

Encarna Fernández Soria

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

Amparo Centeno Prieto

Cornellà per les dones - Substituta

Lucia Folk Carmona

Cornellà per les Dones- Delegada

Mati Gomez Gómez

Gent i Futur – Delegada

Dolores Suria Lorenzo

Madres Adelante- Delegada

Amèlia 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

Associació Cornellà per les Dones – Substituta

Clara Avellàn Matas

Associació Familiars Alzheimer B.Ll.- Delegada

Mª Carmen Espuña Cerezo

Associació EURODONA - Delegada

Ana Tomás Ferrete

DRECERA, S.C.C.L. Substituta

Maria Rosa Giner

Associació Familiars Alzheimer - Substituta

Nieves Simón Borbalà

Ass. de Fibromiàlgia de Cornellà – Delegada

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

Josefina Lucio Peral

Eurodona – Representant

Teresa Viu

Gent i Futur- Representant

Mireia Miralles

Alumna en pràctiques Màster en Violència

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Montse Gironès García

Associació de Veïns Riera – Delegada

Anna Sàlvia Hortal

Biblioteca Marta Mata – Delegada

Blanca Mairal

Cru Roja – Delegada

Consuelo Rubio Velicia

UGT – Delegada

Teresa Moreno Cantero

Ass. Dones amb Iniciativa de Cornellà Delegada

No excusen:
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 criatures que han mort per
causa de la violència masclista. Des de del passat Consell de Dones de Cornellà hi
ha hagut 8 dones mortes. Des de que ha començat l’any 2014 10 dones han mort
per causa de la violència masclista.
 La Sra. Judith Ibáñez presenta a la Sra. Mirella Miralles, estudiant en pràctiques del
màster de violència de la UB.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova l’acta del mes de gener de 2014 sense cap esmena.
2.-Presentació de la Aplicació Seguridad Ciutadana a càrrec del Sr. José Antonio Gallego. El Sr.
Gallego agraeix la seva presencia al Consell per poder explicar la app de seguretat ciutadana,
pionera a tot l’Estat Espanyol. Aquesta aplicació que es pot instal·lar al mòbil de manera gratuïta,
permet la comunicació immediata entre la ciutadania de Cornellà i els cossos de seguretat. El Sr.
Gallego de la empresa Einsmer-Pacto Generacional, explica que aquesta és la primera vegada que
es desenvolupa un aplicatiu (app) en l’àmbit de la seguretat, que te la implicació dels diferents
cossos de seguretat i que permet la connexió immediata amb els seus serveis.
Es destaca que aquesta és una aplicació que neix de la demanda de la societat civil i que incorpora
la necessitat de seguretat que la ciutadania te. A més, un dels objectius és introduir la incidència
de la violència de gènere de manera que sigui molt fàcil per les dones que poden ser víctimes, el
seu us i la seva sensació de continua protecció.
A l’acabament de la seva exposició hi ha diverses preguntes i comentaris per part de les assistents
al Consell.

3. Presentació del Pressupost General de l’Ajuntament de Cornellà 2014, a càrrec de la Sra.
Emilia Briones, Tinenta d’Alcalde i Regidora Delegada de l’Àrea de Presidència. La Sra. Judith
Ibáñez agraeix la presencia de la Sra. Briones i ella inicia la seva explicació comentant l’interès que
hi ha des de l’Ajuntament per explicar les polítiques econòmiques, el detall de les quals es poden
trobar al web municipal www.cornella.cat. L’objectiu és que la ciutadania conegui en que es gasta
el seu Ajuntament els diners i el valor dels equipaments i accions municipals.
La Tinenta d’Alcalde explica que el pressupost global de l’Ajuntament es de 70 M€ que es
distribueixen en tres grans apartats:
1. Manteniment de la Política Social (aprox. 6 M€). En aquest apartat el pressupost de l’Àrea
d’igualtat te un pressupost de 197.000 euros. La Sra. Briones explica programes que
formen part de les polítiques socials municipals com poden ser la Botiga Solidaria, Quota
0, la Oficina de mediació hipotecaria, creació d’un nou viver per joves. També explica el
desenvolupament

de

polítiques

de

promoció

econòmica,

ocupació,

formació

emprenedora i comerç, el manteniment de polítiques igualitàries i polítiques de família i el
manteniment de polítiques de joventut i esports. Finalment destaca la política ocupacional
amb el manteniment de plans d’ocupació municipals.
2. Manteniment de la Política Educativa (aprox. 2,5 M€). Ressalta que les competències
d’educació no son municipals però que l’Ajuntament de Cornellà ha posat en marxa
iniciatives com per exemple el projecte Educar per créixer.
3. Evitar el risc de degradació de l’espai públic.(aprox. 18M€). Aquest és un àmbit molt
extens que inclou des del manteniment del mobiliari urbà, fins al cost de les biblioteques
municipals ( 1M€ cada biblioteca), mercats, edificis municipals, urbanització de la ciutat,
etc.
Després de diferents aclariments i respostes a les assistents al Consell, la Tinenta d’Alcalde
insisteix que el detall de tots els pressupostos per partides es pot trobar a la pagina web
mencionada però que ella també queda a la disposició de les ciutadanes de Cornellà per qualsevol
aclariment respecte al tema pressupostari.

4. Actes del dia Internacional de la dona 2014. La Sra. Nuria Jiménez llegeix la proposta del
Manifest que s’haurà de llegir el proper mes de març i que s’ha preparat a la Comissió. S’aprova la
proposta de text i que sigui la Sra. Elvira Méndez qui el llegeixi. Només queda pendent que la Sra.
Jiménez es posi en contacte amb la representat al Consell de CCOO per a recollir les aportacions
relacionades amb l’àmbit laboral per incloure al Manifest.
A continuació es repassa el programa d’activitats organitzades per les diferents Entitats i pel
Consell. El programa està ja finalitzat i comença el dia 5 de març amb la primera de les activitats i
acaba al voltant del 5 d’abril.
5.- Altres:
1. La Sra. Judith Ibáñez informa de la reunió que es va tenir amb la Directora del cinema
Splau on es va acordar que posaran les instal·lacions del cinema a disposició del Consell
durant tres moments de l’any, el dia 8 de març, per la Universitat i pel dia 25 de
novembre. Ja s’ha acordat que per la Universitat de la dona de Cornellà es passarà la
pel·lícula Cleòpatra per relacionar-la amb el tema de la dona a Egipte.
2. La Sra. Ibáñez felicita a la Sra. Encarna Fernández per la seva presencia a l tren de la
llibertat a Madrid i li demana que informi de com va viure ella la manifestació.
3. La Sra. Encarna informa de l’enorme èxit que va tenir la mobilització i de la satisfacció
personal de veure les ganes de reivindicació que es van percebre. Informa també de les
manifestacions que s’han fet i de les previstes, la propera el dia 14 davant del Govern Civil
de Barcelona.
4. La Sra. Dolores González, presidenta de l’associació Madres Adelante, fa arribar un regal al
Consell de part de l’Associació.
5. S’informa de que el proper mes de març no hi haurà Consell.
6. La Sra. Alba Lou, informa del projecte que iniciarà el proper 30 de març de ciclisme en
femení. Es tracta de trobar rutes abastables ( 20-25Km.) per la practica del ciclisme per
part de les dones. Farà arribar la informació per correu electrònic.

6.- Precs i preguntes:
.- La Sra. Lucia Folk demana que des del Consell es faci una queixa a la direcció del CAP on les
cues que s’organitzen a les visites ginecològiques son molt exagerades i això es per falta de
personal.

.- La Sra. Rocio Garcia, Tinenta d'Alcalde i Regidora Delegada de l'àrea de Polítiques de Ciutadania
demana venir al Consell a explicar el projecte Educar per créixer, una de les novetats d’aquest
projecte és que s’ha incorporat una acció especifica per animar a les nenes a la practica esportiva.
S’aixeca la sessió a les 21 hores quedant emplaçades al proper dia 8 abril de 2014.l

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

