CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA
ACTA
DIA: dimarts 8 d’abril 2014
HORA: de 19 a 21 h.
LLOC: CIRD
NÚM. ORDRE: 2014 –3
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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 15 dones mortes. Des de que ha començat l’any 2014 25 dones han mort
per causa de la violència masclista.
 La Sra. Judith Ibáñez presenta a la Sra. Àngels Valero de la FAMPA i a la Sra.
Carmen Villuendas representant de la xarxa de dones emprenedores.
 El Sr. Jordi Martínez caporal de la Guàrdia Urbana i la Sra. Olga Ciordia caporal dels
Mossos d’Esquadra i membre del Grup d’Atenció a la Víctima, presenten al Consell
la idea que es portarà endavant de fer un calendari amb fotos de totes les Entitats
de Cornellà, aquesta acció solidaria tindrà un preu de 5 euros i aniran a la botiga
solidaria per adquirir aliments.
S’acorda que el proper dia de Consell de la Dona ( 13 de maig) es farà una foto al
Castell amb totes les dones assistents.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova l’acta del mes de febrer de 2014 sense cap esmena.
2.-Valoració dels actes del Dia Internacional de la Dona 2014. La Sra. Judith Ibáñez explica el que
ja s’ha parlat a la comissió de treball sobre el sopar del concert de Boleros del passat dia 7 de
març. L’acord en aquesta comissió va ser que no es tornarà a fer cap més activitat amb menjar
inclòs, i que es farà una carta de la Sra. Ibáñez demanant disculpes a les Entitats del Consell. En
aquesta carta es farà palès que el preu i el menjar servit no van estar a l’alçada de les expectatives.
Es fa una ronda de comentaris al Consell sobre la resta d’activitats i la valoració per part de tothom
és molt bona.

3.- Informació de la comissió de violència masclista i la nova edició del protocol d’actuació
municipal. La Sra. Nuria Jiménez informa del treball que s’ha portat a terme en la nova revisió del
protocol, cada institució ha fet una anàlisis dels seus processos i les valoracions de risc. La Sra.
Jiménez informa de les propostes de la Comissió tècnica per fer un programa de sensibilització a
les noies immigrants per a que al menys, acabin els seus estudis obligatoris i no siguin forçades a
casaments prematurs. Aquesta comissió està integrada per la Conselleria d’Interior, de Benestar
Social i el CIRD.
Es lliura al Protocol Municipal d’actuació contra la violència masclista a Cornellà de Llobregat a
totes les assistents al Consell.
4.- Altres:
1. La Sra. Judith Ibáñez informa de l’acte que s’ha organitzat a l’Inst. Esteve Tarradas amb els
alumnes de 4rt d’ESO que han fet un curtmetratge on es parla i escenifica el problema de la
violència de gènere. L’activitat ha estat molt ben organitzada i amb uns continguts
pedagògics molt interessants. S’ha lliurat a la Directora del Centre Olga Quesada, una
escultura de la Dona i a la Rosa Aznar, Coordinadora pedagògica un fermall de la Dona.
Aquesta activitat s’anirà a presentar a altres Entitats de Cornellà.
La Sra. Ibáñez informa que s’ha confirmat que la persona que coordinarà la taula de dones
periodistes reporteres de la Universitat de la Dona de Cornellà, serà el periodista Antoni
Basses.
2. La Sra. Matilde Gómez de Gent i Futur, informa de la seva presencia al Consell de Ciutat on
es va rebre informació per part de la Guardia Urbana sobre les incidències i el perfil de la
delinqüència a Cornellà. A continuació es va informar sobre el Programa de Cohesió i
Economia Fiscal i finalment sobre la Conferencia que en motiu de la Setmana de la Dignitat
farà el Sr. Francesc Torralba parlant sobre Valors.
3. La Sra. Alba Lou Informa sobre la curs de Ciclisme Femení que es farà el proper dia 27
d’abril.
4. La Sra. Conxita Rodriguez de la A. Cultural Rosalia de Castro, informa que el proper dia 12
d’abril a les 19 h. es representarà una obra de teatre.

5. La Sra. Anna Salvia de la Biblioteca Marta Mata, informa que el proper dia 6 de maig es
comentarà el llibre “El secret del meu turbant” de Nadia Ghulam.
6. La Sra. Carmen Villuendas de la Xarxa de Dones Emprenedores informa que es farà la
presentació de la xarxa el proper dia 22 de maig a les 19 h.
7. La representant d’Àrtemis, la Sra. Isabel Cuxart, lliura a les dones del Consell el llibre
guanyador del XIX Concurs de Narrativa de dones Àrtemis 2013.
8. La Sra. Clara Avellán de L’Associació Familiars d’Alzheimer recorda que el proper dia 27
d’abril s’organitza la Jordiada i tothom hi està convidat.
6.- Precs i preguntes:
.- La Sra. Alba Lou demana que es Consell de la Dona es digui de les Dones. Aquesta proposta es
valora positiva i tant la Sra. Rocio Garcia com la Sra. Judith Ibáñez, miraran que s’ha de fer per
portar endavant aquest canvi de nom.

.- La Sra. Judith Ibáñez, exposa que a la passada reunió de la Comissió de valoració dels actes del
mes de març, la Sra. Isabel Espinosa com a representant del PP, va presentar la seva
disconformitat amb el parlament de la Sra. Ibáñez previ al concert de Boleros. Concretament en
els arguments que va exposar en contra de la Llei de revisió sobre l’avortament de l’actual
Ministre de Justícia del Govern central.
La Sra. Ibáñez justifica la no lectura del Manifest per que ja es va llegir al mateix matí en un altre
acte i perquè així s’havia acordat a la Comissió de treball. També explica els motius que la van
portar a fer les manifestacions en contra de la possible nova Llei de l’avortament i que formen part
de la seva llarga lluita a favor del dret de les dones a poder prendre les seves decisions,
especialment les que tenen a veure amb el seu propi cos.
Tot i això la Sra. Ibáñez ressalta la capacitat de diàleg de les persones que integren el Consell i si en
alguna cosa va poder ofendre sensibilitats, demana disculpes en aquest sentit.
Acaba el Consell de les Dones de Cornellà amb una xerrada de la Professora Lourdes Bassols,
Llicenciada en Historia i Filologia Anglesa, Màster en Teoria de la Literatura i Literatura
Comparada. El tema de la seva xerrada: “Dona i literatura: la dona adúltera”.

S’aixeca la sessió a les 21 hores quedant emplaçades al proper Consell el dia 13 de maig
de 2014 al Castell de Cornellà.

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

