CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA
ACTA
DIA: dimarts 9 de setembre 2014
HORA: de 19 a 21 h.
LLOC: CIRD
NÚM. ORDRE: 2014 – 7
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

Amélia López López

Ass. Rosalia de Castro - Delegada

Conchita Rodríguez Vega

Ass. Rosalia de Castro – Substituta

Isabel Pérez Espinosa

Partit Popular - 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

Ana Tomás Ferrete

DRECERA, S.C.C.L. Substituta

Joana Piñero Romera

PSC Delegada

Encarna Fernández Soria

Secretaria Dones C.C.O.O- Delegada

Mª Carmen Espuña Cerezo,

Associació EURODONA - Delegada

Dolores González César

A.A.V.V. La Miranda –Delegada

Amparo Centeno

Cornellà per les dones- Substituta

Irene Andreu Mor

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

Teresa Moreno Cantero

Ass. Dones amb Iniciativa Cornellà - Delegada

Nuria Jiménez Garcia

Tècnica Polítiques d’igualtat CIRD

ASSISTENTS COM A REPRESENTANTS I INVITADES:
Ana Trias López

NOVA DONA- Representant

Josefa Muñoz

Gent i Futur- Representant

Lucinda Estruga Laporta

ARTEMIS - Representant

Angeles Valero

FAMPA Representant

Josefina Lucio

EURODONA-Representant

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Rocio García Pérez

Tinenta d’Alcalde de Politiques de Ciutadania

Alba Lou Guillen

ICV-EUIA - Delegada

Joana Dalmau Requena

CIU- Delegada

Montse Gironès García

Associació de Veïns Riera – Delegada

Anna Sàlvia Hortal

Biblioteca Marta Mata – Delegada

Mati Gómez Gómez

Gent i Futur – Delegada

Teresa Viu

Gent i Futur – Substituta

Encarnació Planagumà Solé

ÀRTEMIS – Delegada

Montse Gironès García

AAVV Riera – Delegada

Conchi Alors

A.A.V.V. la Gavarra – Representant

Josefina Carretero

ESPAI DONA - Representant

Carmen Villuendas

Xarxa Dones Emprenedores- 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:
 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 14 dones mortes i dos menors. Des de que ha començat l’any 2014
46 dones i dos menors han mort per causa de la violència masclista.
 El Sr. Xavier Torres, President de la Federació Catalana de Vela, dona les gracies al
Consell de Cornellà per la rebuda i l’èxit que ha tingut el projecte pilot que han
portat a terme aquest passat mes d’agost amb mares i les seves criatures, víctimes
de la violència masclista. Aquest projecte forma part d’un pla que existeix a la
Federació sobre projectes socials i que te la determinació de tirar endavant. La
Sra. Judith Ibáñez agraeix també a la Federació Catalana de Vela la possibilitat
d’haver pogut participar en aquesta experiència.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova l’acta del mes de juliol de 2014 sense cap esmena.
2.-Trobada amb la Sra. Dolors Gordi Julià, Secretaria de Familia del Departament de Benestar
Social i Familia de la Generalitat de Catalunya. La Sra. Gordi, ve acompanyada de la Sra. Engràcia
Querol, responsable de tota l’Àrea de violència de família de la Secretaria.
Després de donar les gracies per poder donar les explicacions oportunes, la Secretaria de Familia
introdueix els motius que han portat al Departament de Família a reduir personal del CIE de Sant
Feliu de Llobregat.
L’any 2013 es fa una diagnosi inicial i s’observa que els CIES’s tenen un baix numero de dones
ateses i que les derivacions que s’han realitzat son poques respecte a la ratio que compara
professionals/ número de persones ateses . Amb les dades obtingudes es valora que és necessari
reorganitzar els equips buscant l’equilibri territorial, aquesta reorganització comporta l’obertura
de nous centres CIE ( a Mataró i a Tarragona) i el repartiment ajustat a les necessitats del personal.

La Sra. Secretaria insisteix en que totes les dones estan ateses, amb millors derivacions i més
efectives. A més, en aquests centres s’estan introduint uns protocols d’inserció laboral i de
coordinació amb la Secretaria d’habitatge.
És evident que per portar endavant aquesta reorganització, s’han hagut d’incrementar els
pressupostos.
A l’acabament de la seva introducció, s’obre un torn de preguntes per part de les dones assistents
al Consell que queden satisfetes de les explicacions manifestades per la Sra. Dolors Gordi Julià.
3.- Valoració del Projecte “Infància i Vela” amb la Sra. Milena de Murga. Tècnica dels projectes
socials de la Federació Catalana de Vela.
La Sra. De Murga, psicòloga de la Federació està acompanyada en aquesta explicació de la Sra.
Mar Álvarez, psiquiatra del CSMIJ, Sr. Fernando Lacasa director del CSMIJ i Anna Algaba educadora
del CIRD de Cornellà.
La Sra. De Murga explica els objectius i la metodologia portada a terme en el projecte que ha durat
una setmana, al mes d’agost, i en el que hi ha participat 18 dones (mares víctimes de violència
masclista) i els seus fills i filles. Els objectius principals han estat treballar el vincle mare-fills,
treballar l’autoestima, trobar nous espais de interacció i aconseguir l’empoderament de les dones.
El pla de treball es va desenvolupar en 5 dies al llarg dels que les dones participants i la seva
canalla han pogut aprendre l’ús del kayak i de petits vaixells de vela.
Las valoracions per part de totes les participants han estat molt positives. També ho han estat les
valoracions de les professionals que han pogut tenir altres punts de vista sobre la intervenció en
aquests tipus de problemàtica.
El Sr. Fernando Lacasa explica que des del CSMIJ es va fer un treball de selecció dintre del
programa de nenes i nens maltractats. La possibilitat de trobar-se en un espai nou, divertit, genera
canvis i el projecte va semblar una molt bona oportunitat que calia aprofitar.
La Sra., Mar Álvarez, afegeix que als països nòrdics existeixen uns programes d’aprenentatge a
través de la natura. Aquests projectes tenen la avantatge del contacte amb la natura i en el cas de

la vela, la metàfora d’ “agafar el timó com si agafessis el de la teva pròpia vida” és també molt
important per aquest perfil de dones víctimes de violència.
La Sra. Anna Algaba, valora molt positivament l’activitat i els resultats directes a les usuàries . Ella
ha pogut detectar nous aspectes en el comportament de les dones que en situació de teràpia
normal no han estat observades igual.
La Sra. Judith Ibáñez agraeix la col·laboració de tothom i el Consell aplaudeix la idea i l’empenta de
totes les persones que l’han pogut fer possible.
4.- Informacions i seguiment dels actes del Dia Internacional contra la violència masclista. La
Sra. Judith Ibáñez informa que totes les persones consultades per poder estar a la Plataforma
organitzada per aquest proper dia 25 de novembre, han respost afirmativament.
Respecte a la implicació dels cinemes Splau s’acorda que la pel·lícula que es veurà serà “En tierra
de hombres”.
5. Altres:
1. La Sra. Rosa Giner de l’Associació de Familiars de l’Alzheimer dona una invitació a totes les
integrants del Consell per la celebració que es portarà a terme el proper dia 20 de
setembre i a la que s’espera poder fer un homenatge als Ajuntaments i que han donat
suport a l’Associació al llarg de 20 anys. Hi haurà també una Xerrada de la Rosa Maria Calaf
que parlarà de com es tracta la vellesa a les diferents parts del món. A més es passarà la
pel·lícula “Un amigo para Frank”.
2. La Sra. Clara Avellan, recorda que es farà la desfilada el proper dia 19 d’octubre 2014.
3. La Sra. Judith Ibáñez informa que la Sra. Pilar Ripoll està ja a casa després d’un mes
complicat a nivell de salut.
4. Es farà convocatòria per la propera Comissió de treball per la organització dels actes del
proper dia 25 de novembre.
6.- Precs i preguntes:
.- La Sra. Lucia Folk pregunta si se sap alguna cosa del Proper Congrés de la Dona del Baix
Llobregat. La Sra. Nuria Jiménez donarà resposta al proper Consell.

S’aixeca la sessió a les 21 hores quedant emplaçades al proper Consell el dia 14 d’octubre de
2014.
Margarita Artal Serrat
Secretària del Consell Municipal de la Dona
Cornellà setembre 2014

