CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA
RESUM
DIA: dilluns 19 d’octubre 2015
HORA: de 18 a 20 h.
LLOC: Espai CIRD
NÚM. ORDRE: 2015 –10
Rocío Garcia
Clara Avellan Matas
Nieves Simón Borbalà
Lucia Folk Carmona
Dolores Suria Lorenzo
Amélia López López
Conchita Rodríguez Vega
Carmen Linares Álvarez
Montse Gironés
Joana Dalmau
Auxiliadora Mora
Saida Ehliluch
Raquel Albiol
Maria Sánchez
Mª José Ruiz
Alba Lou Guillen
Dolores López
Mª Carmen Espuña Cerezo,
Josefina Lucio
Dolores González César
Luci Folk
Mati Gómez Gómez
Teresa Viu
Encarnació Planagumà Soler
Maria Llamas
Nuria Jiménez Garcia

Vice presidenta del Consell Municipal de la Dona
Associació Familiars Alzheimer- Delegada
Ass. de Fibromiàlgia de Cornellà – Delegada
Cornellà per les Dones- Delegada
Madres Adelante- Delegada
Ass. Rosalia de Castro - Delegada
Ass. Rosalia de Castro – Substituta
Ass. Rosalia de Castro – Substituta
AVV. Riera- Delegada
CDC- Delegada
CC.OO – Delegada
CC. OO – Substituta
ERC- Substituta
Cornellà en Comú Crida per Cornellà- Delegada
Cornellà en Comú Crida per Cornellà- Substituta
ICV-EUIA - Delegada
PSC- Substituta
Associació EURODONA - Delegada
Associació EURODONA - Substituta
A.A.V.V. La Miranda –Delegada
Cornellà per les dones- Delegada
Gent i Futur – Delegada
Gent i Futur – Substituta
ÀRTEMIS – Delegada
Xarxa Dones Emprenedores Tècnica Polítiques d’igualtat CIRD

ASSISTENTS COM A REPRESENTANTS I INVITADES:
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CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA
S’inicia el Consell a les 18.00 h.
Prèvies a l’ordre del dia:
 Des del darrer Consell de les Dones del mes de maig hi ha hagut 20 dones mortes i
5 menors. En total al llarg de 2015, hi ha hagut 41 dones mortes per violència de
gènere i 8 menors.


Presideix el Consell la Tinenta d’Alcalde i Regidora Delegada de la Àrea de Cultura
i Igualtat, Sra. Rocío García Pérez que explica que aquest Consell és el primer que
es constitueix després de les eleccions i que no s’ha pogut fer anteriorment degut
als nous nomenaments. La Sra. García també insisteix que aquest Consell es fa de
manera excepcional en un dilluns i que es recuperarà el calendari habitual a partir
del mes de novembre, el segon dimarts de cada mes.

1.- Presentació i benvinguda dels nous nomenaments i representants. La Sra. Rocío García,
demana que tothom es presenti, d’aquesta manera s’introdueix a les noves representants al
Consell.

2.- Projecte Xarxa Joventut per la Igualtat 2015-2016 (XAJI). La Sra. Nuria Jiménez explica el
projecte que te per objectiu dinamitzar una xarxa d’agents contra la violència de gènere als
centres de secundària. Aquesta xarxa està integrada per petits grups de joves dels Centres
educatius de Cornellà: Ins. Esteve Terrades, Ins. Joan Miró, Ins. Cornellà, Ins. Martí i Pol.
El projecte desenvolupa una funció preventiva perquè l’alumnat que s’hi apunti tindrà un paper
actiu en la identificació i definició d’actuacions de socialització preventiva en el seu centre en
relació a la violència de gènere i les relacions igualitàries.
S’impartirà una formació bàsica de 5 sessions temàtiques referides a aspectes de gènere. Hi ha
diverses entitats que formen part del programa i que reben assessorament extern.
S’ha treballat en una primera part de sensibilització que ha estat tingut molt èxit i també es
connectarà amb altres xarxes de Barcelona que estan treballant amb els mateixos objectius.
S’especifica que en el Ins. Maria Aurèlia Campmany, el projecte pren una connotació especial,
perquè es treballaran temes relacionats amb la diversitat sexual. El tema de la violència es deixa
per més endavant.
S’acorda que s’enviarà per correu electrònic més informació sobre la XAJI Joves i que es seguirà
informant en propers Consells.

3.- Organització dels actes de sensibilització contra la violència masclista 25N.
La Sra. Rocío García, informa que es crearà una Comissió per treballar l’organització dels actes i
algunes propostes que ja estan elaborades:
1. Tercera marxa Comarcal contra la violència que organitza el Consell Comarcal. La Sra. Alba
Lou pregunta si hi haurà mocadors liles. Es respon que els mocadors van ser fets pel
Consell Comarcal a la primera marxa i que es preguntarà si es tornaran a fer.

2. S’informa sobre la taula rodona que s’organitzarà amb els cossos de seguretat de Cornellà
a on s’explicaran el models d’intervenció policial en cossos de violència masclista així com
les respostes jurídiques. S’acorda que sigui una taula rodona oberta a la ciutadania i no
només per a professionals.

3. A la Comissió es decidiran els temes que s’han de fer des del Consell pel dia 25 de
novembre. Un dels temes que cal decidir és la participació del periodista Carles Francino
per participar en un acte amb els joves de la Xarxa Joves. S’acorda que el que decideixi la
Comissió es portarà endavant i que s’enviarà un correu electrònic a totes les representats
per si cal fer alguna esmena al respecte. La convocatòria de la comissió és pel dia 22
d’octubre a les 17. Al CIRD.

4.- Aprovació de la representant del Consell de la Dona al Consell de Ciutat de Cornellà. S’aprova
que sigui la Sra. Lucia Folk Carmona.

5.- Aprovació de les representants del Consell de la Dona de Cornellà al Consell de la Dona del
baix Llobregat. La Secretària del Consell llegeix els noms de les dones proposades i que són les
següents: Sra. Matilde Gómez, Sra. Concepción Velarde i la Sra. Montserrat Gironés. La Sra. Carme
Espuña demana poder incorporar-se i es proposa com a substituta. Es torna a llegir els noms de les
proposades i s’aprova per unanimitat.

6.- Altres:
A l’apartat d’informacions:
 La Sra. Rocío García informa de la marxa contra la violència masclista que es farà a Madrid
el proper dia 7 de novembre. Es va demanar des del Consell Comarcal que es podia
organitzar conjuntament amb els municipis de la comarca però no ha hagut prou resposta.
La Sra. Alba Lou informa que a Ca la Dona s’han organitzat autocars amb bitllets a 37€
 Es reparteix material entre les entitats sobre el “cicle de cinema d’autores” que ha
organitzat el CIRD i sobre altres informacions.
 La Sra. Maria Llamas en representació de la Xarxa de Dones Emprenedores , informa que el
proper dia 30 d’octubre es farà una formació sobre la igualtat a les petites i mitjanes
empreses al CIRD.
 La Sra. Encarnació Planagumà de l’Associació Dones Artemis informa d’una excursió
literària a Figueres que es portarà a terme properament. El motiu de l’activitat és la
historia de ‘Or que va sortir d’Espanya durant la Guerra Civil”.
 La Sra. Matilde Gómez de l’Associació Gent i Futur informa sobre el projecte per les dones
migrades que aprenen a cosir. En aquests moments hi ha algunes baixes i la Sra. Gómez
recorda la possibilitat de que hi pugui haver alguna dona interessada des de les diferents
Entitats representants al Consell.

A l’apartat de precs i preguntes.
 La Sra. Maria Sánchez del Grup Municipal del Partit Cornellà en Comú-Crida per Cornellà
(CEC-CPC). Es mostra molt interessada pel projecte que s’està fent a l’Ins. Maria Aurèlia
Capmany sobre la Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat-XAJI- i demana que s’informi
sobre el que s’està treballant sobre diversitat sexual.
 La Sra. Carme Espuña pregunta per la absència de la Sra. Judith Ibáñez, i la Sra. Rocío
Garcia li respon que degut a temes de tipus contractuals, la Sra. Ibáñez ha hagut de deixar
el seu lloc com a Delegada de l’Alcalde en temes d’igualtat.

La Sra. Rocío Garcia dona la paraula a la Secretaria del Consell que llegeix una carta
d’acomiadament escrita per la Sra. Ibáñez dirigida a les integrants del Consell.
A continuació la Secretaria del Consell, informa que ja abans de l’estiu havia manifestat la seva
voluntat de deixar el seu càrrec com a secretària per motius laborals i personals, que just a
coincidit amb la marxa de Judith, però que era una decisió presa abans i agraeix els anys de treball
al Consell .

S’aixeca la sessió a les 20 hores quedant emplaçades al proper Consell el proper dia 10 de
novembre.

19 d’octubre de 2015.
Margarita Artal Serrat
Secretaria del Consell de la Dona de Cornellà.

