CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA

ACTA
DIA: dimarts 15 de juliol 2014
HORA: de 19 a 21 h.
LLOC: CIRD
NÚM. ORDRE: 2014 – 6
Judith Ibáñez Vives

Vicepresidenta Consell Municipal de la Dona

Margarita Artal Serrat

Secretaria del Consell Municipal de la Dona

Clara Avellàn Matas

Associació Familiars Alzheimer- Delegada

Nieves Simón Borbalà

Ass. de Fibromiàlgia de Cornellà – Delegada

Lucia Folk Carmona

Cornellà per les Dones- Delegada

Dolores Suria Lorenzo

Madres Adelante- Delegada

Mati Gomez Gómez

Gent i Futur – Delegada

Amélia López López

Ass. Rosalia de Castro - Delegada

Conchita Rodríguez Vega

Ass. Rosalia de Castro – Substituta

Isabel Pérez Espinosa

Partit Popular - Delegada

Montse Gironès García

Associació de Veïns Riera – Delegada

Maria Rosa Giner

Associació Familiars Alzheimer – Substituta

Aurora Mendo Sánchez

Associació Cornellà per les Dones – Substituta

Carmen Linares Àlvarez

Ass. Rosalia de Castro – Substituta

Anna Sàlvia Hortal

Biblioteca Marta Mata – Delegada

Ana Tomás Ferrete

DRECERA, S.C.C.L. Substituta

M. Carmen Llamas

DRECERA, S.C.C.L Delegada

Joana Piñero Romera

PSC Delegada

Nuria Jiménez Garcia

Tècnica Polítiques d’igualtat CIRD

ASSISTENTS COM A REPRESENTANTS I INVITADES:
Ana Trias López

NOVA DONA- Representant

Lucinda Estruga Laporta

ARTEMIS - Representant

Angeles Valero

FAMPA Representant

Carmen Villuendas

Xarxa Dones Emprenedores- Representant

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Rocio García Pérez

Tinenta d’Alcalde de Politiques de Ciutadania

Alba Lou Guillen

ICV-EUIA - Delegada

Encarnació Planagumà Solé

ÀRTEMIS - Delegada

Carmina Casanovas Martínez

Associació la Gavarra de Gent Gran - Delegada Aurora

Encarna Fernández Soria

Secretaria Dones C.C.O.O- Delegada

Mª Carmen Espuña Cerezo,

EURODONA - Delegada

Teresa Moreno Cantero

Ass. Dones amb Iniciativa Cornellà - Delegada

Joana Dalmau Requena

CIU- Delegada

Dolores González César

A.A.V.V. La Miranda –Delegada

Blanca Mairal Calvo

Cruz Roja – Delegada

Amparo Centeno

Cornellà per les dones- Substituta

Irene Andreu Mor

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

Conchi Alors

A.A.V.V. la Gavarra – Representant

Josefina Carretero

ESPAI DONA - Representant

Teresa Viu

Gent i Futur- Representant

No excusen:
Montse Simón Pablo

Ass. Cultural Juana de Arco- Delegada

Raquel Albiol i Gilabert

ERC- 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:
 Extraordinàriament, no es fa el minut de silenci en memòria de les dones i
criatures que han mort per causa de la violència masclista. Ho hi ha hagut cap
víctima des del passat Consell de Dones de Cornellà.
Des de que ha començat l’any 2014 hi ha hagut 32 dones i dos menors morts per
causa de la violència masclista.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova l’acta del mes de juny de 2014 sense cap esmena.
2.-Valoració de la Universitat d’estiu de les Dones de Cornellà. Les participants a la Universitat
que també formen part del Consell, fan una valoració molt alta i satisfactòria. La Sra. Nuria
Jiménez dona els primers resultats de l’avaluació feta a totes les participants ( 125 dones i 11
homes).
Els conceptes que es valoren a les enquestes de satisfacció son: El Continguts, la Metodologia, el
Professorat, i una Valoració global. Sobre un màxim de 5 la nota promig és de 4,5. Hi ha satisfacció
generalitzada per la feina feta, la coordinació, la metodologia en la impartició de les matèries. A
més, es considera un èxit que les dones de Cornellà hagin arribat a estar tant interessades per
temes de nivell elevat de coneixement com son els cursos que s’ofereixen a la Universitat d’Estiu.
Des de 8TV, l’equip de reporters va fer un programa de la Universitat, que va sortir al llarg de la
setmana de Curs .
Es recorda que els cursos de Dona i Literatura i de la Dona a Egipte han estat organitzats
directament pel CIRD, metre que les Dones enamorades del coneixement i Dones i Mitologia per la
UB.
Respecte a l’edició de l’any 2013, cal reconèixer que s’ha millorat molt en el tema dels retards i de
les absències a les classes que en aquest curs casi no s’han donat.
3.- Informació sobre el nou projecte de “Prevenció dels matrimonis forçats” La Sra. Alba
Alfageme, coordinadora de la Unitat de Suport a l’atenció a les Víctimes de la Direcció General
d’Administració de Seguretat de la Generalitat de Catalunya del Departament d’Interior, va fer la
proposta d’elaborar a Cornellà un Protocol per prevenir els matrimonis forçats. Aquest és un
problema molt difícil de resoldre i que cal començar a treballar a partir de xerrades de

sensibilització i conscienciació de pares i mares de nenes de diferents cultures: Musulmanes,
Hindús, Gitanes, etc,.
La Sra. Matilde Gómez, s’ofereix des de l’ Associació, Gent i Futur, per poder participar en el que
faci falta en aquest programa.
4.- Informació sobre el nou projecte amb menors testimonis i víctimes de violència masclista. La
Sra. Isabel Pérez Espinosa explica la proposta feta al CIRD per pal·liar situacions de risc amb fills de
dones víctimes de violència masclista.
Es tracta d’un Campus de Vela intensiu al llarg de dues setmanes. En aquesta activitat 11 mares i
11 fills d’entre 6 i 18 anys compartiran l’experiència de navegar a vela. Hi haurà el seguiment
d’una treballadora social i des del CSMIJ s’han valorat els joves que poden participar en aquest
campus.
Es portarà a terme al Port Olímpic i esta subvencionat per la Diputació i pel CIRD.
5. Activitats Inici de curs 2014-2015 al CIRD. La Sra. Nuria Jiménez informa del programa
d’activitats del 1er Trimestre.
El mes d’octubre començarà el cicle d’Òpera a càrrec de Marcel Gorgori i les tardes “saludables”
de la dona, amb dos apartats diferenciats, un dedicat a la Cirurgia plàstica i la Nutrició a càrrec del
Dr. Jacobo Garcia i l’altre sobre la Salut i l’Estètica Dental a càrrec del Dr. Enrique Gomis.
A més els cursos :
Autoestima
Bricolatge
Vitrall
Informàtica
Ajudant de cuina
Historia de l’Art i com interpretar les obres d’Art
Curs de Cant Coral que acabarà amb un Concert de Nadal
Continuaren també el nou curs 2014-2015 en el mes d’octubre el grup i el taller de teatre de
Dones Titan del CIRD, juntament amb els grups d’auto ajut i creixement personal de Nova Dona i
Espai Dona.
6. Altres:
1. La Sra. Judith Ibáñez excusa l’absència de la Sra. Rocío Garcia que desitja un bon estiu a
totes les integrants del Consell.
2. La Sra. Carmen Villuendas explica l’èxit que va tenir el Teatre de Dones amb las Hijas de
Lilit. Obra que ha tingut un llarg procés de treball entre les actrius que han escrit elles
mateixes els textos representats. La Sra. Judith Ibáñez proposa demanar a la UB la cessió
d’un espai per poder representar l’obra.

3. La Sra. Ibáñez informa que al proper Consell del mes de setembre, dia 9, assistirà la
Secretaria General de Benestar Social i Família per explicar la reorganització del serveis
socials a Sant Feliu, concretament el servei que dona cobertura a dones en situació de
violència.
4. La Sra. Nuria Jiménez informa que la segona edició dels tallers de Nineka. Es tracta de 3
tallers on les dones que s’hi inscriuen aprenen a fer Ninekes que serveixen per vendre i
d’aquesta manera donar suport a la Fundació de Sant Joan de Déu.
5. La Sra. Ibáñez informa de la carta enviada a la Delegació del Govern sobre les accions que
s’hagin pogut portar a terme per pal·liar la situació de les nenes segrestades a Nigèria.
S’està esperant resposta.
6. La Sra. Anna Sàlvia de la Biblioteca Marta Mata, informa sobre l’elaboració de guies de
lectures relacionades amb els temes que es fan a la Universitat d’estiu de les Dones de
Cornellà. També informa d’una exposició que es farà a la Biblioteca sobre novel-.la
romàntica.
7. La Sra. Rosa Giner, informa i convida a totes les integrants del Consell a l’acte que es farà el
proper dia 20 de setembre al XX Aniversari de l’Associació AFA Baix Llobregat.
8. La Sra. Isabel Pérez Espinosa informa que el dia 16 de juliol, a les 12 del matí a Sant
Ildefons, hi haurà una conferencia “temps de dones” per parlar de les dones i la política. A
la taula està convidada la Presidenta del PP a Catalunya Sra. Camacho.
9. La Sra. Lucinda Estruga informa que s’està preparant un llibre que sortirà als Nadals amb
autores i autors de Cornellà i que parlaran de Cornellà. La Sra. Judith Ibáñez sol·licita la
possibilitat que aquests autors puguin venir al Consell el proper mes d’octubre.
10. La Sra. Ibáñez informa que al Novembre en motiu del dia de la violència en contra de les
dones, es crearà una Plataforma de professionals que manifestaran la seva repulsió contra
la violència masclista.
La Sra. Judith Ibáñez no vol acabar el Consell sense informar que la Sra. Pilar Ripoll, psicòloga
del CAS, es troba en aquests moments ingressada al Clínic per motius greus de salut. El Consell
en Ple, desitja la recuperació lo més aviat possible de la Pilar.
6.- Precs i preguntes: No hi ha cap punt.
S’aixeca la sessió a les 21 hores quedant emplaçades al proper Consell el dia 9 de setembre de
2014,amb el desig d’un bon estiu per a tothom.

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

