CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA

ACTA/RESUM
DIA: dimarts 10 de novembre 2015
HORA: de 18.30 a 20.30 h.
LLOC: Espai CIRD
NÚM. ORDRE: 2015–11
Rocío Garcia Pérez
Nuria Jiménez Garcia
Mª Carmen Espuña Cerezo
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Maria Sánchez Barragan
M. Josefa Ruiz Tienda
Clara Avellan Matas
Conchi Alors Carmona
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Amparo Centeno Sánchez
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Montserrat Alvaro Tardio
Auxiliadora Gómez Nuñez
Concepción Velarde Cidoncha
Irene Andreu Mor
Teresa Viu Sevilla
Anna Sàlvia Hortal
Maria del Turruchel Alcantud Inarejos
Carmen Linares Àlvarez
Dolores Suria Lorenzo
Carmen Villuendas Latorre
Raquel Albiol i Gilabert
Pablo Heeralt

Vicepresidenta Consell Municipal de la Dona
Tècnica d’igualtat
Associació EURODONA - Delegada
EURODONA-Substituta
Cornellà en Comú- Delegada
Cornellà en Comú - Substituta
AFA. Baix Llobregat- Delegada
A.A.V.V. la Gavarra – Delegada
Ass. Rosalia de Castro –Substituta
Gent i Futur – Delegada
Associació de Veïns Riera – Delegada
Cornellà per les Dones- Delegada
Cornellà per les dones- Substituta
PSC - Substituta
Ass. de Fibromiàlgia de Cornellà – Delegada
CEIP Gaudi- Delegada
Secretaría de la Dona CCOO- Delegada
FAVCO- Delegada
A.A.V.V. La Miranda /Fibromiàlgia–Substituta
Gent i Futur – Substituta
Biblioteca Marta Mata – Delegada
PP- Substituta
Ass.Rosalia de Castro – 2a Substituta
Madres Adelante- Delegada
Xarxa Dones Emprenedores- Representant
ERC- Substituta
Ciutadans - Delegat

ASSISTENTS COM A REPRESENTANTS I INVITADES:
Ana Trias López
Lucinda Estruga Laporta
Antonia Àrajol i Mor

NOVA DONA- Representant
ÀRTEMIS – Representant
ÀRTEMIS- Representant

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Joana Piñero Romera
Joana Dalmau Requena
Amélia López López
Blanca Mairal Calvo
Aurora Mendo Sánchez
Ana Tomás Farrete
Encarnació Planagumà Soler
Alba Lou Guillen
Josefina Carretero Jiménez
Mari Carmen Llamas Varela
Angeles Valero Navarrete
Mari Crisostomo Moreno

PSC- Delegada
CDC- Delegada
Ass. Rosalia de Castro – Delegada
Creu Roja - Delegada
Associació Cornellà per les Dones – Substituta
DRECERA, S.C.C.L. Substituta
ÀRTEMIS – Delegada
ICV-EUIA – Delegada
ESPAI DONA – Representant
DRECERA- Delegada
FAMPA- Delegada
FAMPA- Substituta

CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA
S’inicia el Consell a les 18.30 h.
Prèvies a l’ordre del dia:
 Des del darrer Consell de les Dones del mes d’octubre hi han hagut 8 dones
assassinades per violència masclista. En total al llarg de 2015, hi ha hagut 49
dones assassinades i 8 menors. Es fa el minut de silenci.
Font:
1.- Aprovació de l’acta/resum de la sessió anterior.
1.- La Sra. Raquel Albiol d’ERC, vol aclarir que te el dubte si a la sessió anterior, en la proposta de
delegades representants al Consell de Dones del Baix Llobregat, es va anomenar a la Sra. Pura
Velarde com una de les proposades. Se li conforma que així va ser, i que es va anomenar com a
Sra. Concepción Velarde Cidoncha, tal i com va quedar reflectit a l’escrit de la secretària i a l’acta
resum.
2.- Esmenem que no va quedar reflectida l’excusa de la Sra. Joana Piñero. Delegada del PSC.

3.- Esmenem que no va quedar en acta l’assistència de la Sra. Amparo Centeno de Cornellà per la
Dones.

2.- Valoració del projecte “Infància i Vela” amb la Sra. Milena de Murga, tècnica de projectes
socials de la Federació Catalana de la Vela i el Sr. Fernando Lacasa, coordinador del CSMIJ
La Sra. Rocío García dona la benvinguda a la Sra. Milena de Murga , tècnica de projectes socials i al
Sr. Josep Seguen, Gerent de la Federació Catalana de Vela . Excusa al Sr. Fernando Lacasa ,
coordinador del CSMIJ i presenta a la Sra. Eva Ortiz , psicòloga del CSMIJ que ve en la seva
representació.
S’inicia fent una breu explicació del projecte Infància i Vela realitzat a Cornellà, adreçat a dones de
Cornellà víctimes de violència masclista i a les seves filles i fills, que actualment estant sent tractats
al Cap de Salut Mental i al Cap de Salut Mental Infantil i Juvenil de Cornellà. Durant una setmana al
mes d’agost les mares i menors han gaudit d’una activitat terapèutica, lúdica i esportiva que ha
servit per completar el treball de vincle mare i menors així com la seva autoestima.
L’objectiu és posar a l’abast un espai lúdic i interactiu per millorar la relació i empoderar a les
mares, tenint en compte que per les seves circumstàncies aquestes relacions estant bastant
malmeses.
A continuació s’explica les activitats i el desenvolupament de les accions al llarg de la setmana, a
on apart de les activitats esportives i terapèutiques també hi han espais de relació comunitària.
Des de la Federació Catalana valoren molt positivament l’ implicació del professionals de Cornellà
que han acompanyat al llarg de la setmana a mares i infants.
Des del CSMIJ la valoració es molt positiva perquè com a terapeutes permet veure les relacions
familiars . Pots veure realment qui porta el control de la família, si mares o fills i filles, i pots
treballar els rols. Desitgen que es pugui continuar fent aquest projecte perquè a part del benestar
que proporciona en el treball de salut els hi permet sortir durant uns dies de la seva realitat i
gaudir d’uns espais únics.
Des del CIRD es valora també fe forma molt positiva que els professionals hagin participat tota la
setmana perquè ha permet portar un treball més curós amb les dones i la valoració que tenim de
les dones és realment positiva.
S’obre un torn de paraules:
La Sra. Antònia Aràjol d’Artemis, com a mestre de professió, valora molt positivament aquestes
accions.
Es pregunta si aquest activitat es fa a més llocs i si amb l’horari establert es suficient per fer les
activitats. Aquest projecte es porta a terme a Barcelona i Calella de Palaflullel i la durada es
l’adequada a tipus d’activitats.
La Sra. Rocío Garcia dóna les gràcies i manifesta la voluntat de continuar el projecte.

Des de la Federació Catalana de Vela s’ofereix a organitzar una estada amb el d’un dia per
conèixer les instal·lacions .

2.- Manifest i actes del Dia Internacional contra la violència masclista.

Abans de començar amb el segon punt la Sra. Rocío Garcia proposa que es presentin les noves
incorporacions que no van assistir al consell passat .
Es presenta la Sra. Maria del Turruxel Alcantud del Partit Popular de Cornellà.
Es presenta el Sr. Pablo Heerdt de Ciudadanos . Explica que ha demanat ser substitut al Consell
Municipal de la Dona ja que a part de la seva preparació qualificada en temes de violència de
gènere i igualtat considera oportú trencar amb estereotips i pensa que és hora de que els homes
participin en els espais de dones.
La Sra. M. José Ruiz de CeC-CxC demana la paraula per comentar que tot i estar d’acord en que els
homes s’impliquin en temes d’igualtat també opina que es hora que donin un pas enrere i deixen
els espais d’empoderament i reflexió de les dones. També li sembla estrany que al seu partit no hi
hagi cap dona preparada o interessada en participar al Consell.
La Sra. Mati Gómez de Gent i Futur no està d’acord, creu que el Consell es l’espai de les dones,
molt preparades i menys preparades, que han treballat molt per tenir aquest espai i fer visibles a
les dones. Si que creu que com a professional pot venir a fer una xerrada.
La Sra. Lucinda Estruga d’Artemis està totalment d’acord amb les paraules de la Sra. Mati Gómez i
cometa que, preparades o no preparades, son dones conscienciades des de fa molts anys.
La Sra. Carme Espuña d’Eurodona manifesta que ella si que està d’acord en que hi participi un
home i es comencin implicar en els temes de dones.
La Sra. Maria Sánchez de CeC-CxC li convida millor, a participar a la Comissió Institucional sobre
violència masclista, que per la seva preparació creu que es un espai més adient i no el consell de la
dona que es l’espai d’empoderamemnt i reflexió de les dones de Cornellà.

El Sra. Palo Heerdt de Ciudadanos manifesta que ja suposava que generaria controvèrsia , que no
obstant ell és el substitut i que hi ha una delegada, però que també està interessat en participar
d’aquest empoderament de les dones i trencar amb els estereotips.
La Sra. Rocío García comenta que són lliures de decidir qui ve o no ve al Consell però que
majoritàriament la voluntat del Consell es que les representant siguin dones.
3.- Manifest i actes del Dia Internacional contra la violència masclista.
La Sra. Núria Jiménez informa de com han quedat tots els actes proposats i organitzats per
commemorar el Dia Internacional contra la Violència Masclista a Cornellà. Adjuntem Fulletó.
La Sra. Mª José Ruiz de CeC-CxC proposa que el dia 25 N i cada dia que una dona sigui assassinada
per violència masclista es tregui un símbol als balcons de la ciutat. Es proposa una roba lila i si es
vol afegir un llaç negre. S’acorda que des del CIRD s’enviarà un mail per avisar a les entitats.
A continuació es llegeix el manifest que presenta i ha treballat la comissió del Consell de la Dona.

S’aprova per les delegades del Consell i es demana que es posi a la web i al Cornellà Informa.

4.- Assumptes sobrevinguts
La Sra. Núria Jiménez informa que va assistir a la Marcha Estatal contra la Violencia Machista a
Madrid i destaca la importància del paper de les entitats de dones que són les que van organitzar i
mobilitzar la marxa amb gran èxit de participació.

5.- Precs i preguntes.
La Sra. Maria Sánchez de CeC-CxE informa que després de l’acte del 25 N, a l’inici de la Rambla
Anselm Clavé, els i les joves d’ARRANT (joves esquerra independent) realitzaran una performance
en contra de la violència masclista.

Es demana que a l’acte del 25 N es posin unes 50 cadires, per persones que no puguin estar de
peu.

S’aixeca la sessió a les 20.30 hores quedant emplaçades al proper Consell del dimarts dia 15 de
desembre de 2015. Ja que el segon dimarts de desembre és festa

Núria Jiménez
Secretària del Consell de la Dona de Cornellà de Llobregat
Cornellà de Llobregat, dimarts 10 de novembre de 2015.

