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CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA
S’inicia el Consell a les 19.00 h.
Prèvies a l’ordre del dia:
 Des del darrer Consell de les Dones hi ha hagut una dona víctima de violència de
gènere. En total a l’any 2014 han estat víctimes de la violència 48 dones i 2
menors.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova l’acta de la darrera sessió del Consell del mes d’octubre.
2.-Xerrada: La prevenció de la violència a les parelles joves a Cornellà. A càrrec de la Entitat
Tamaia.
La Sra. Judith Ibáñez dóna la benvinguda en nom del Consell ala Sra. Leticia Sánchez de l’Entitat
que fa anys que treballa en accions de prevenció als instituts de Cornellà. L’Entitat Tamaia fa mes
de 20 anys que treballa en temes de prevenció de la violència . L’objectiu de la xerrada d’avui al
Consell és explicar l’impacte de les accions portades a terme al llarg d’aquests anys.
Desprès de una xerrada exposant la importància de la prevenció per evitar la violència de gènere
entre les parelles adolescents, la Sra. Sánchez explica que a Cornellà s’han aconseguit reflexions i
un nivell de participació i sensibilitat superior al que s’ha percebut en altres territoris. Ella no
dubte que això és degut al treball que es porta fent al municipi des de l’any 2001.
Després de diferents aportacions per part de les integrants del Consell, la Sra. Judith Ibáñez
informa que es faran intervencions també en nivell educatius inferiors, es començarà a treballar a
primer i segon de l’ESO. D’aquesta manera es pretén intervenir en edats més prematures i
començar abans la sensibilització dels més joves.
En aquest punt, es presenta a la Sra. Montse Álvaro que forma part de la comissió de coeducació
del Col·legi Gaudi. La Sra. Álvaro ha escrit un llibre de contes per alumnes de primària amb els que
es farà educació preventiva de la violència de gènere en el marc del projecte coeducatiu del
Centre. L’objectiu és promoure aquests tipus d’activitats a altres centres de Primària de Cornellà.

3.- Lliurament dels actes de commemoració del Dia Internacional contra la violència masclista i
informació de les activitats de prevenció als Instituts de Cornellà i atenció sobre la violència
masclista al CIRD.

La Sra. Nuria Jiménez distribueix la informació impresa de les activitats contra la violència
masclista de novembre 2014. Aquestes començaran:
 Dimarts dia 11 de novembre amb la xerrada: la prevenció de la violència a les

parelles joves a Cornellà.
 Diumenge 23 de novembre II marxa “El Baix Llobregat contra la violència

masclista”.
 Dimarts 25 de novembre Acte commemoratiu: lectura del manifest i homenatge a

les Dones víctimes i representació d’un flash mob amb la participació de joves de
l’Institut Esteve Terradas.
 Dimecres 26 de novembre: Flash Mob i Cine Fòrum amb la representació del

curtmetratge A la meva pell dels alumnes de l’Ins Esteve Terradas
http://www.youtube.com/watch?v=TJHc-SDfTio i la pel·lícula En tierra de
Hombres. La Sra. Anna Sàlvia de la Biblioteca Marta Mata, intervé recordant que a
la Biblioteca hi ha un important fons documental cinematogràfic disponible per
qualsevol persona del municipi.
4.- Seguiment sobre el 4rt. Congrés de dones del Baix LLobregat.
La Sra. Nuria Jiménez repassa els temes logístics del Congrés: totes les persones inscrites, la
informació enviada a tothom amb els detalls del transport, el lloc, el programa i els seus temps. A
més, es reparteixen fotocòpies amb tota aquesta informació.
5. Altres:
 La Sra. Judith Ibáñez informa de la reunió amb la Plataforma ciutadana contra la Violència
masclista que s’ha realitzat amb un èxit total per la participació i pel nivell d’aportacions
que hi ha hagut per part de totes les persones de la Plataforma. Cal recordar que l’objectiu
és tirar endavant propostes per la violència 0 a Cornellà.

 La Sra. Nuria Jiménez intervé per informar que es tornarà a fer formació als centres de
Salud de Cornellà sobre els recursos del CIRD com ja es va fer fa uns anys. Aquesta és una
demanda dels propis centres de Salud que ho justifiquen pels canvis de personal sanitari
que hi ha hagut al llarg d’aquest temps.
 La Sra. Judith Ibáñez informa de la reunió que ha tingut la Comissió organitzada per
preparar la Universitat d’Estiu. Els temes que es plantejaran a la Universitat de Barcelona
son:
o Dones a l’Antic Testament
o El paper de les dones a la Segona Guerra Mundial
o L’esclavitud de les dones
o Lideratge Femení
o Taula rodona amb dones de diferents cultures
 La Sra. Nuria Jiménez fa la lectura del Manifest proposat pel proper dia 25 de Novembre.
El Manifest s’aprova.
 La Sra. Ibáñez informa que degut a l’increment tant important de dones que acudeixen al
CIRD per demanar ajut i consultoria en temes de violència s’ha hagut d’augmentar
l’assessorament legal en un dia més. Aquesta és una situació preocupant degut a aquest
important allau de sol-.licituds d’ajut legal per part de les dones del municipi. La Sra. Judith
Ibáñez explica que el CIRD compta amb pressupost assignat per resoldre aquesta situació.
 La Sra. Amparo Centeno informa de l’acte commemoratiu de la Associació Cornellà per les
dones que es farà el dia 22 de novembre al Centre Cívic de Sant Ildefons.
 La Sra. Clara Avellán informa de la Conferencia teatralitzada que es farà el proper dia 2 de
desembre a les 18,30 al Castell. Amor en tiempos de Crisis.
 La Sra. Conxita Rodriguez del Centre Rosalia de Castro, informa de la Presentació d’un CD
del cantautor Alfredo González amb gaiters, que es farà el dia 21 de novembre a les 19 h.
també informa que el proper dia 29 de novembre es farà el Certamen de Poesia Rosalia de
Castro.
 La Sra. Judith Ibáñez informa que s’ha fet una carta de condol del Consell a la Sra. Antonia
Aránjol pel traspàs de la seva mare.

6.- Precs i preguntes:
La Sra. Encarna Fernández demana que es redacti una carta a la organització del Festival de
Pallassos per reclamar que hi hagi també dones pallasses al Festival.

S’aixeca la sessió a les 21 hores quedant emplaçades al proper Consell el dia 9 de desembre.
15 de novembre de 2014.
Margarita Artal
Secretaria del Consell de la Dona de Cornellà.

