CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA

ACTA
DIA: dimarts 12 de maig 2015
HORA: de 19 a 21 h.
LLOC: Espai CIRD
NÚM. ORDRE: 2015 –4
Judith Ibáñez Vives

Vicepresidenta Consell Municipal de la Dona

Nuria Jiménez Garcia

Tècnica Polítiques d’igualtat

Encarnació Planagumà Soler

ÀRTEMIS – Delegada

Nieves Simón Borbalà

Ass. de Fibromiàlgia de Cornellà – Delegada

Encarna Fernández Soria

Secretaria Dones C.C.O.O- Delegada

Conchi Alors

A.A.V.V. la Gavarra – Representant

Conchita Rodríguez Vega

Ass. Rosalia de Castro – Substituta

Mati Gómez Gómez

Gent i Futur – Delegada

Teresa Viu

Gent i Futur – Substituta

Amparo Centeno

Cornellà per les dones- Substituta

Anna Sàlvia Hortal

Biblioteca Marta Mata – Delegada

Montserrat Alvaro

CEIP Gaudi- Delegada

Mª Carmen Espuña Cerezo,

Associació EURODONA - Delegada

Alba Lou Guillen

ICV-EUIA – Delegada

Irene Andreu Mor

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

Teresa Moreno Cantero

Ass. Dones amb Iniciativa Cornellà - Delegada

Carmen Linares Àlvarez

Ass.Rosalia de Castro – Substituta

Montse Gironès García

Associació de Veïns Riera – Delegada

Dolores Suria Lorenzo

Madres Adelante- Delegada

Ana Tomás Farrete

DRECERA, S.C.C.L. Substituta Margarita Artal Serrat

Josefina Lucio

EURODONA-Representant

Clara Avellan

AFA. Baix Llobregat

Ana Trias López

NOVA DONA- Representant

Josefina Carretero

ESPAI DONA – Representant

Carmen Villuendas

Xarxa Dones Emprenedores- Representant

Ariana Ruiz

Àrtemis - Membre

Luisa tolls

C.P. Dones

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:

Margarita Artal Serrat

Secretaria del Consell Municipal de la Dona

Rocío Garcia Pérez

Tinenta d’Alcalde de politiques de Ciutadania

Joana Piñero Romera

PSC- Delegada

Joana Dalmau Requena

CIU- Delegada

Amélia López López

Ass. Rosalia de Castro – Delegada

Blanca Mairal Calvo

Creu Roja - Delegada

Lucinda Estruga Laporta

ÀRTEMIS – Representan

Aurora Mendo Sánchez

Associació Cornellà per les Dones – Substituta

Ana Tomás Farrete

DRECERA, S.C.C.L. Substituta Margarita Artal Serrat

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 2 dones i un menor això fa un total per aquest any 2013
de 14 dones i 2 menor.
 La Sra. Ibáñez excusa a la Sra. Margarita Artal, Secretària del Consell que
per motius personals no podrà arribar a temps al Consell.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Rectificacions a l’acte Anterior:

La Sra. Maite Moreno de Dones amb Iniciativa manifesta que sí va donar la raó a la Sra.
Ibáñez amb el tema sobre qui havia de parlar en representació d’Àrtemis al vídeo dels 20
anys del Consell, la Sra. Antònia Aràjol.
Que a petició de les dos persones que van enviar el mails sobre aquesta qüestió, cometen
que ja que s’havien anomenat es tenien que haver llegit literals.
Manifesten que a l’acta no es reflecteix el debat sobre el tema de si la Consell es ve a fer
política , tal i com es va tractar al Consell.
La presidenta informa que no es un acta transcrita sinó que es fa un resum de la sessió, que
no es va anomenar qui havia enviat el mails, ja que eren personals i que sobretot va
demanar que s’apuntin a les comissions organitzadores dels actes
S’aprova l’acta a excepció de la representat de Dones amb Iniciativa i la representat
d ’IC-V

2.- Informació sobre els projectes de col·laboració amb dones i infants de la Fundació
Campaner a càrrec de Xisca Figuerola. Lliurament dels euros solidaris.
Fa 20 anys que tenen la delegació a Barcelona amb l’objectiu de curar i prevenir la malaltia
del NOMA a Níger que afecta principalment a les nenes.
Van iniciar el projecte formant a monitors de la que van pels pobles explicant a tots el
habitants que es el Noma, ja que moltes de les persones que les patien eren rebutjades.
Actualment treballen a la Fundació més de 30 persones, entre mestres, monitors i
monitores, personal sanitari, etc.
Tenen una escola gratuïta amb 540 nens i nenes escolaritzats i servis sanitaris el dia de
mercat a on assisteixen les dones dels diferents poblats, si existeix un MONA incipient els
hi posen la vacuna i ja no queden desfigurades.
Actualment també construeixen pous amb agua potable i estan donant microcrèdits a les
dones per sostenir-se.
Fa cinc anys pateixen els atacs de Boko Haram , més de 10.000 persones assassinades. Els
europeus van haver de marxar però com que la Fundació treballa amb personal natiu s’ha
pogut sostenir .Fa dos o tres mesos van tirar una bomba on estaven ells treballant ( Mar de
Nigèria ).Una dona va ser immolada a una escola i a una nena de 10 anys la van obligar a
immolar-se a un mercat. Allà a les nenes las fan servir con nenes bomba, esclaves de la llar
o esclaves sexuals i als nen com nens soldats.
Els ingressos que te l’associació CAMPANER, venen dels diners dels socis, a baixat
bastant amb la crisi i actualment no reben cap mena de subvenció.
La Fundació Campaner es va crear a partir d’una cridada a Radio Mallorca per que
acollissin a unes nenes que eren orfes. La primera nena que va ser acollida per la família
Campaner es deia Fàtima. I desprès d’això van crear aquesta ONG per poder ajudar a
moltes nenes més.
En mon de les delgades del Consell la Sra. Judith Ibáñez, lliura 1.180 euros solidaris
recollits als actes de març. També informa que es donarà la mateixa quantitat a KARUNA
que no ha pogut estar present a conseqüència dels terratrèmols que han patit.

3. Informació sobre la proposta Creació de la Xarxa d’Agents Joves per la Igualtat als
diferents instituts de la ciutat.
Una de les propostes que va sorgir a la Plataforma ciutadana contra la Violència masclista
va ser la crear la figura d’agents d’igualtat amb alumnes dels diferents instituts de Cornellà.
A part de fer els més de 39 tallers anuals, es proposa que alumnes voluntaris de cada centre
es formin com agents d’igualtat i violència de gènere per ser referents al seu centre
d’ensenyament i poder coordinar una acció de sensibilització contra la violència masclista
de forma conjunta a la ciutat.
Aquesta iniciativa s’ha portat a terme aquest curs a l’Institut Esteve Terrades amb una
valoració molt positiva i es vols expandir a altres centres de la ciutat.
Al mes de juny hi ha programada una reunió amb les direccions dels

instituts, la

Plataforma contra la violència masclista de Barcelona, que es qui farà la formació al agents,
i al Plataforma de Cornellà com impulsora.
4. Participació del CIRD a la III Setmana de la Dignitat.
Una any més el CIRD participa a la setmana de la Dignitat, en aquesta edició ha preparat
una gincama sobre la igualtat per alumnes de 1er. d’ESO.
La Gincama constarà de 8 proves sobre diferents temes relacionats amb els valors de la
igualtat, el respecte, la violència de gènere, el llenguatge no sexista , la sexualitat.
E realitzarà el dimecres dia 27 de maig al matí al Parc de Can Mercader. L’Institut Martí i
Pol participarà amb un total de 120 alumnes.

5.- Programació de la VIII Universitat d’Estiu de les Dones.
S’informa que s’obre el període d’inscripció el dilluns 18 de maig a les 9:00 hores al CIRD
Es lliura fulletó provisional a l’espera de rebre el definitiu de premsa.
Com a novetats , ja que es van tractar els temes al Consell anterior, s’informa que s’ha
convidat a la Sra. Pura Velarde, Presidenta de Cornellà Solidari a participar a la taula
rodona Creant Oportunitats : les dones i al cooperació internacional que participarà
juntament amb Fundació Vicens Ferrer, Calala fondo Mujeres, Karuna Social i Fundació
Campaner.
Respecte a les activitats complementàries que es realitzaran a les tardes s’acorda que es
recollirà un euro solidari al teatre “Constaça” i dos euros solidaris al concert de cloenda
“Duel de Reines”

6.- Altres
1.- S’informa de l’organització d’un concert solidari “Cornellà amb Nepal” en benefici de
les dones del Nepal després del terrible terratrèmol que han patit.
Es celebrarà el dijous 18 de juny a les 19.30 a l’Auditori del Citilab. El donatiu solidari és
de 5 euros que aniran integrament a l’Associació Karuna.
El concert constarà de dos part: la primera amb l’actuació del tenor Beñat Egiarte i el
pianista Josep Buforn i la segona part amb danses de Bollywood de la India.
S’acorda a proposta del Consell crear un fila cero i disposar d’una urna per qui vulgui fer
alguna aportació més.
El import es destinarà integrament a l’Associació Karuna que acull a les dones del Nepal
per donar-les treball , formació i una casa d’acolliment i que sempre ens proporcionen els
mocadors del mes de març. En aquest moment aquestes dones ajuden a cosir tendes de
campanya per repartir-les las poblats a on han quedat tot destruït.
Karuna muntarà un “ Mercadillo Solidari” amb productes realitzats per les dones de la casa
d’acolliment, el dia del concert al Citilab“.
Per adquirir i reservar les entrades: Centre d’Informació i Recursos per ales Dones .
934742841. (C/Mossèn Jacint Verdaguer 16-18. Cornellà)

2.- La Sra. Judith Ibáñez informa sobre el projecte de coeducació que s’ha portat a terme a
l’escola Gaudí i en el que el professorat de l’escola ha rebut una formació especialitzada
sobre estereotips de gènere , detecció i prevenció de la violència de gènere a càrrec de
l’entitat Tamaia
Des del Centre de Recursos Pedagògics s’ha valorat molt positivament el projecte , així
dons s’acreditarà aquesta formació per poder-la oferir a altres centres el proper curs,
3.- També s’informa de la campanya que volen posar en marxa mossos d’esquadra, guàrdia
urbana i policia nacional juntament amb les farmàcies de la ciutat. Es tracta de la realització
d’uns fulletons que estaran disponibles a les farmàcies sobre violència masclista , ja que les
són un lloc proper, de confiança i referència per a moltes ciutadanes.
Es proposa al mes de novembre realitzar una jornada sobre violència masclista amb els
diferents cossos de seguretat de Cornellà. També des de la Plataforma ciutadana contra la
violència es va proposar afegir alguns tema sobre els processos judicials .
4.- La presidenta de la Xarxa de Dones emprenedores informa de les trobada “divendres en
xarxa” que realitzen un divendres al mes . La proper es realitzarà el 22 de maig a les 9.30 a
la Cafeteria del Citilab i comptarà amb Maria Melchor que parlarà sobre marketing i
empresa.
5.- La Sra. Mati Gómez representat al Consell de Ciutat informa d’alguns aspectes de la
darrera sessió en la que es va parlar de Cornellà Natura i les Biblioteques.

S’informa que al mes de juny no hi haurà sessió i que es tindran que tornar a lliurar el
document de delegació al Consell Municipal de la Dona per part de cada entitat.

7.- Precs i preguntes:
No hi ha precs i preguntes.

S’aixeca la sessió a les 21 hores.

Núria Jiménez
Centre d’Informació i Recursos per a les Dones
Cornellà de Llobregat, 19 de maig de 2015.

