CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA
ACTA
DIA: dimarts 14 d’octubre 2014
HORA: de 19 a 21 h.
LLOC: CIRD
NÚM. ORDRE: 2014 – 8
Judith Ibáñez Vives

Vicepresidenta 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

Maria Rosa Giner

Associació Familiars Alzheimer – Substituta

Aurora Mendo Sánchez

Associació Cornellà per les Dones – Substituta

Carmen Linares Àlvarez

Ass.Rosalia de Castro – Substituta

Alba Lou Guillen

ICV-EUIA - Delegada

Joana Piñero Romera

PSC 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

Mati Gómez Gómez

Gent i Futur – Delegada

Teresa Viu

Gent i Futur – Substituta

Encarnació Planagumà Solé

ÀRTEMIS – Delegada

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

Josefina Carretero

ESPAI DONA - Representant

Josefina Lucio

EURODONA-Representant

Carmen Villuendas

Xarxa Dones Emprenedores- Representant

Marta Perpiñà

Convidada

Conchi Alors

A.A.V.V. la Gavarra – Representant

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Margarita Artal Serrat

Secretaria del Consell Municipal de la Dona

Joana Dalmau Requena

CIU- Delegada

Montse Gironès García

Associació de Veïns Riera – Delegada

Ana Tomás Ferrete

DRECERA, S.C.C.L. Substituta

Anna Sàlvia Hortal

Biblioteca Marta Mata – Delegada

Montse Gironès García

AAVV Riera – Delegada

Lucinda Estruga Laporta

ARTEMIS - Representant

Angeles Valero

FAMPA Representant

M. Dolores Crisostomo

FAMPA Delegada

Encarna Fernández Soria

Secretaria Dones C.C.O.O- Delegada

No excusen:
Raquel Albiol i Gilabert

ERC- Delegada

Consuelo Rubio Velicia

UGT – Delegada

Montse Simón Pablo

Ass. Cultural Juana de Arco- Delegada

Isabel Pérez Espinosa

Partit Popular - Delegada

Irene Andreu Mor

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

CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA
S’inicia el Consell a les 19.00 h.
Prèvies a l’ordre del dia:
 S’excusa a la Sra. Margarita Artal.
 Al mes d’octubre no em de lamentar cap dona morta per violència masclista per lo
que no es fa el minut de silenci.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
La Sra. Maite Moreno fa una esmena de l’acte anterior ja que en nom de l’Associació Dones amb
Iniciativa no estan satisfetes amb les explicacions de la Sra. Dolors Gordi com consta a l’acte
anterior. La Sra. alba Lou representant d’Iniciativa per Catalunya manifesta que tot i no haver
assistit al passat Consell fa la mateixa apreciació.
2.-Trobada amb la Sra. Rosa Bruguera, Presidenta de l’Associació Amics de la UNESCO de
Barcelona.
La Sra. Judith Ibáñez dóna la benvinguda en nom del Consell ala Sra. Rosa Bruguera i agraeix la
seva participació tant a la Inauguració de la Universitat d’Estiu de les Dones com per la gestió del
concert de clausura que va realitzar l’orquestra Unesco Barcelona. Explica que l’objectiu d’aquesta
trobada es poder conèixer de primera mà els programes que desenvolupa la seva associació.
La Sr. Rosa Bruguera dóna les gràcies i explica els objectius així com els diferents programes que
porten a terme:
L’Associació es crea a l’any 1959 amb l’objectiu de fomentar la pau, l’educació i la cultura. La seva
constitució es fa en plena dictadura, amb moltes dificultats ja que en aquell moments estava
prohibit qualsevol reunió o manifestació encara que fos cultural.
La UNESCO es va constituir per la ONU amb d’intenció de mantenir la pau a Europa després de la II
Guerra Mundial. Els fonaments per arribar a societats en pau de la UNESCO són Educació, ciència i
cultura i aquest són els objectius que persegueix l’associació que presideix.
Educació: Formació a través de conferències, cursos, certàmens literaris i certàmens de cultures.

Educació musical per a mestres de l’escoles, diferents corals infantils i adultes i la Orquestra de
Cambra Amics de la UNESCO Barcelona, dirigida pel Gonçal Comellas, violinista molt reconegut
que actualment estan preparant per a la Fundació de l’Esclerosi Múltiple el Rèquiem de Mozart al
Teatre del Liceu. També s’ha arribat a un acord perquè sigui l’Orquestra resident de l’Església del
Pi i per aquest motiu interpretaran el Messies de Haendel el 20 de desembre.
Cultura: Donant a conèixer el Patrimoni de la Humanitat: edificis i monuments, manifestacions
culturals i reserves de la biosfera a través de cursos i viatges organitzats.
Aquest any està especialment dedicat a mostrar el Patrimoni de Catalunya, Illes Balears i País
Valencià, que continuarà amb Patrimoni d’Espanya i després d’Europa.
Projecte Connecta’t: Fan cursos dedicats a un país en concret per donar a conèixer la seva cultura
en totes les seves vessants, música i gastronomia.
També la celebració de totes les diades internacionals, per al mes de març que serà el dia
internacional de la dona i el dia internacional de l’aigua realitzaran una conferència sobre l’aigua
amb una dona experta en el tema.
Ciència: aqueta disciplina es la que tenen menys desenvolupada però comencen a fer cicles “Café
de la ciència” amb dones investigadores. La Sra. Rosa Bruguera comenta que hi ha moltes dones
preparades que només cal buscar-les, que per la seva experiència amb les dones s’arriben abans a
acords i ens ajudem entre nosaltres.
Finalment comenta que el finançament de l’entitat es de 30% aportacions socis i la resta a través
de les inscripcions als cursos, viatges i sortides culturals. No reben cap tipus de subvenció.
La seu està ubicada a C/Mallorca 2017, principal. Barcelona
S’obre torn de paraules:
La Sra. Carmen Villuendas pregunta si hi ha una web per informar-se de les activitats. Es facilita.
http://www.amicsunescobcn.cat/. També si estan en contacte amb països en conflicte, a lo que
respon que no, que són una entitat cultural però que si fan de mediadors amb persones que per
motius de conflictes bèl·lics arriben a al ciutat de Barcelona.
Especifica que no es una entitat política i no es toquen temes polítiques.

La Sra. Judith pregunta si s’han de pagar els cursos i la Sra. Rosa Bruguera informa que els socis no,
però per a la resta tenen un cost de 3€ , excepte els que organitza Sapiens que tenen preus més
cars. Els socis paguen 72 euros l’any.
La Sra. Conxita Rodríguez pregunta si sap que los Cañones del Sil i la Ribera Sacra s’ha proposat
com a patrimoni de la humanitat i es respon que es possible, però que s’ha de tenir en compte que
per presentar una candidatura s’ha de preparar una documentació molt exhaustiva i que
segurament molt llocs ho mereixen però no es presenten.
3.- Informacions per part de la comissió de treball sobre el seguiment dels actes del Dia

Internacional contra la Violència Masclista i la Plataforma ciutadana contra la violència
masclista
La Sra. Judith Ibáñez informa que s’ha realitzat la comissió de treball de seguiment del actes per
commemorar el 25 de novembre i els enumera:
Dimarts 11 de novembre de 2014
Xerrada: La prevenció de la violència a les parelles joves.
A càrrec de l’entitat Tamaia.
Lloc : Centre d’Informació i Recursos per a les Dones. C/ Mossèn Jacint Verdaguer 16-18.
Hora : 19
Diumenge 23 novembre de 2014
II Marxa “El Baix Llobregat contra la violència masclista”
Caminada conjunta dels municipis de la comarca
Informació: CIRD 934742841
Dimarts 25 novembre de 2014
Acte de sensibilització “Cornellà ciutat contra la violència masclista”
 Presentació de la Plataforma ciutadana contra la Violència Masclista a Cornellà.
 Lectura del manifest i homenatge a les Dones víctimes.
 Pilar contra la violència masclista a càrrec de Castellers de Cornellà
Lloc: Pl. Vallhonrat s/n
Hora: 18.30

Dimecres 26 novembre de 2014
Punt d’Informació contra la violència masclista
Flash Mob a càrrec del ballarí i coreògraf Lolo Paredes i l’Escola de Dansa Eva Gris a la Plaça de la
font del Centre Comercial Splau.
Lectura del manifest a càrrec d’una representant del Centre Comercial Splau (a confirmar)
Hora: 18.30
Cine Fòrum a càrrec de Drac Màgic.



Curtmetratge “A la meva pell” dels alumnes del INS Esteve Terradas
Pel·lícula “En tierra de Hombres” (Dir. Niki Caro)

Hora: 19
Lloc: Cines Full HD Centre Comercial Splau

S’acorda proposar al Sr. Jordi Évole i la Sra. Rosa Mª Aznar, coordinadora de coeducació de l’INS
Esteve Terrades a llegir el manifest.
A continuació s’informa de la reunió amb la Plataforma ciutadana contra la Violència Masclista que
es va realitzar la setmana anterior amb força afluència de participació i en la que ja van sorgir
moltes propostes per desenvolupar al llarg de l’any. La Plataforma es tornarà reunir la setmana
vinent per preparar el seu escrit de presentació així com els eslògans i missatges que volen dir a la
ciutadania , espacialment als joves.
4.- Lliurament de la Memòria del CIRD Curs 2013-2014.
La Sra. Judith Ibáñez lliure a totes les assistents la memòria del CIRD 2013 i la memòria del curs
de formació 2013-2014 per tal de mirar-la i comentar-la en un proper consell.
5. Altres:
1. La Sra. Núria Jiménez informa sobre el 4rt. Congrés de Dones del Baix Llobregat que es
celebrarà els dia 14 i 15 de novembre a Gavà, que Cornellà va participar com a subseu
presentant com a experiència la creació de la Xarxa de Dones Emprenedores de Cornellà i
recorda que les dones de les entitats han de fer les inscripcions al congrés. També informa
que com als darrers congressos el Departament d’Igualtat assumirà els cost de la inscripció.
Anima a totes els dones a participar.

2. La Sra. Núria Jiménez informa que el passat divendres es va celebrar al CIRD una reunió a
petició de l’Institut Català de les Dones com a centre de referència amb totes les tècniques
dels SIADS de la Comarca per tal de coordinat temes comuns sobre atencions a dones en
situació de violència.
3. El Consell acorda per unanimitat no realitzar el Sopar del Dia Internacional de la Dona
després de fer una valoració de tots els anys que s’ha realitzat. S’acorda fer un concert del
Dia Internacional de la Dona amb la lectura del manifest i el regal del mocador.
4. La Sra. Rosa Giner, informa de que la celebració del 20 aniversari de l’Associació de
Familiars de Malalts d’Alzehimer va anar molt bé i recorda que diumenge dia 19 d’octubre
es realitza la desfilada benèfica a l’Auditori de Cornellà.
5.

La Sra. Mati Gómez, informa que l’Associació Gent i Futur han iniciat el taller NINEKAS amb
molt d’èxit.

6. La Sra. Carme Espuña d’Eurodona informa que va assistir en lloc de la Sra. Mati Gómez com
a convidada al Consell de Ciutat en el que es va parlar del pressupost municipal y temes
relacionat amb obre i espai públic.
6.- Precs i preguntes:
La Sra. Carme Espuña d’Eurodona pregunta com està el tema dels calendaris que van proposar el
Mossos d’Esquadra?. La Sra. Joana Piñero, Regidora PSC comenta que encara estan realitzant
fotografies i que aviat estan enllestits.
S’aixeca la sessió a les 21 hores quedant emplaçades al proper Consell el dia 11 de novembre al
que assistirà l’Entitat Tamaia.

14 d’octubre de 2014.
Núria Jiménez
Tècnica Departament Igualtat.

