CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA
ACTA
DIA: dimarts 13 de gener 2015
HORA: de 19 a 21 h.
LLOC: Espai CIRD
NÚM. ORDRE: 2015 –1
Judith Ibáñez Vives

Vicepresidenta Consell Municipal de la Dona

Rocío Garcia Pérez

Tinenta d’Alcalde de politiques de Ciutadania

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 Farrete

DRECERA, S.C.C.L. Substituta

Anna Sàlvia Hortal

Biblioteca Marta Mata – Delegada

Clara Avellàn Matas

Associació Familiars Alzheimer- Delegada

Maria Rosa Giner

Associació Familiars Alzheimer – Substituta

Nieves Simón Borbalà

Ass. de Fibromiàlgia de Cornellà – Delegada

Lucia Folk Carmona

Cornellà per les Dones- Delegada

Dolores Suria Lorenzo

Madres Adelante- Delegada

Conchita Rodríguez Vega

Ass. Rosalia de Castro – Substituta

Aurora Mendo Sánchez

Associació Cornellà per les Dones – Substituta

Carmen Linares Àlvarez

Ass.Rosalia de Castro – Substituta

Mª Carmen Espuña Cerezo,

Associació EURODONA - Delegada

Blanca Mairal Calvo

Creu Roja - 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

Irene Andreu Mor

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

Montserrat Alvaro

CEIP Gaudi- Delegada

Encarna Fernández Soria

Secretaria Dones C.C.O.O- Delegada

Angeles Valero

FAMPA Representant

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

Conchi Alors

A.A.V.V. la Gavarra – Representant

Antónia Arajol

Artemis- Representant

Maria Turruchel

P. P- Representant

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Alba Lou Guillen

ICV-EUIA - Delegada

Amélia López López

Ass. Rosalia de Castro - Delegada

Lucinda Estruga Laporta

ARTEMIS - Representant

Encarnació Planagumà Soler

ÀRTEMIS – Delegada

Joana Piñero Romera

PSC- 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

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 3 dones mortes, 1 el mes de
desembre i dues el mes de gener.
 La Sra. Judith Ibáñez dona la benvinguda a la Sra. Maria Turruchel que s’incorpora
al Consell en substitució de la Sra. Isabel Pérez Espinosa.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova l’acta de la darrera sessió del Consell del mes de desembre sense cap canvi.
2.- Trobada amb la Vice Rectora de la Universitat de Barcelona. Sra. Carmen Panchón Iglesias.
La Sra. Panchón agraeix la seva presencia al Consell i explica part de la seva trajectòria professional
relacionada sobretot amb el mon acadèmic però també relacionada amb l’estudi de conductes
violentes per part de les persones. L’enfoc que presenta te a veure amb la perspectiva de gènere,
és a dir amb la reflexió del paper de les noies i els nois al moment d’exercir violència. La Sra.
Panchón, introdueix la seva enorme preocupació per l’educació i per les eines que el sistema
educatiu

fa servir per evitar situacions de violència. També s’introdueixen conceptes com

l’abandonament escolar, els mitjans de comunicació, i la violència domèstica exercida cap el pares
i mares.
La xerrada de la Sra. Panchón provoca un llarg debat entre les assistents al Consell que es mostren
molt interessades per aquest tema i les seves conseqüències a la societat.
3.- Informacions sobre la propera Universitat d’Estiu de les dones. La Sra. Judith Ibáñez dona pas
a la representant de la Comissió que explica els avenços que s’han fet a la reunió.
La Sra. Encarna Fernández és la portantveu de la Comissió in informa que es a la Universitat de
Barcelona se li proposaran els temes ja informats en Consells anteriors i que son: La Dona a la
Bíblia: L’Antic Testament, L’altre Història: les Dones a la II Guerra Mundial. A més es

proposaran temes que tinguin a veure amb el món econòmic (per ex. La teoria del
Economia del Be Comú), per desenvolupar aquest àmbit es demanarà suport a la

professora Virginia Ferrer de la UB. El 4rt àmbit de la Universitat d’estiu de les Dones es
podrà dedicar a l’Art tal i com plantejava la UB.
La taula rodona, podria portar el títol de “Dones diverses” i estarà dedicada a escoltar la
veu de dones de diferents cultures.
Els tallers de la tarda estaran dedicats a la cuina de tapes.
No està decidit el contingut de l’acte de cloenda.
4.- Informacions per part de la Comissió de treball de l’Organització dels actes del dia 8 de març
2015.
La Sra. Encarna Fernández continua informant dels acords de la Comissió de treball :
 El proper mes de març de 2015 farà 20 anys de l’existència del Consell Municipal de la
Dona i per aquest motiu es farà una celebració al Citilab. L’acta tindrà la durada d’una
hora durant la que s’explicarà tot el que s’ha fet al llarg dels 20 anys d’història del Consell.
A la Comissió s’han apuntat diferents temes: els tallers Tamaia amb els centres educatius,
amb la Guàrdia urbana, la realització del Pla d’igualtat a l’Ajuntament, del Pla Transversal,
el treball amb la Universitat Politècnica de Catalunya i el Programa Dona per incentivar
noies cap el mon de les tecnologies, l’Observatori dels Mitjans de Comunicació, la
promoció del reconeixement de la violència psicològica com a tal a la Llei contra la
Violència i tantes activitats portades a terme al llarg d’aquests 20 anys que han significat
unes 220 reunions del Consell de la Dona.
 S’acorda que es repassaran les memòries de tots aquests anys i es recolliran les propostes,
testimonis, fotografies i tot allò que es cregui convenient explicar el dia de la celebració.
 Es farà un reconeixement a totes les dones de les Entitats i també a les dones que fa més
anys que participen al Consell, les Sres. Pura Velarde, Antonia Aràjol, Encarna Fernández,
Carme Romero, Isabel Espinosa, Adelina Cobos, Yolanda Piedra....i es convidarà a totes les
Presidentes de l’ICD que han donat suport sempre al Consell de la Dona de Cornellà.
Totes les dones del Consell visibilitzaran les accions que es destaquin.

5.- Altres:
 La Sra. Rocío Garcia, Tinent d'Alcalde i Regidora Delegada de l'àrea de Polítiques de
Ciutadania informa de les Jornades sobre pobresa que es faran a Cornellà els propers dies
23 i 24 de gener de 2015, aquestes jornades es faran a l’Auditori de Cornellà i la Sra.
Garcia demana que hi assisteixin especialment les dones per tal que puguin tenir veu i
presencia en aquestes jornades.
 La Sra. Nuria Jiménez informa del inici de les tertúlies el proper dia 21 de gener i del Cine
Fòrum el proper dia 14 de gener.
 La Sra. Judith Ibáñez informa de la resposta que s’ha fet a la carta enviada a la Regidoria de
Politiques de Ciutadania. És la mateixa Regidora, Sra. Rocío la que contesta al Consell
explicant que sempre s’ha tingut en compte la presencia de dones pallasses al Festival de
Pallassos de Cornellà, de fet aquest any han actuat Merche Ochoa, Duo Bonito, Zirocco,
Dudu & Cia que son dones pallasses. El problema és que hi ha molt poques dones que
estiguin actuant en aquest camp. La Sra. Garcia afirma que de fet Cornellà és l’únic festival
a Espanya que resisteix la crisis en aquest sector.
 La Sra. Mati Gómez de Gent i Futur informa que va anar al Consell extraordinari de Ciutat
el passat mes de desembre que va tenir l’objectiu d’organitzar les Jornades de Pobresa
informades ja per la Tinent d’Alcalde.

S’aixeca la sessió a les 21 hores quedant emplaçades al proper Consell el dia 10 de febrer.
16 de gener de 2015.
Margarita Artal Serrat
Secretaria del Consell de la Dona de Cornellà.

