CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA
ACTA
DIA: dimarts 10 de maig 2016
HORA: de 18,30 A 20,30 h.
LLOC: Espai CIRD
NÚM. ORDRE: 2016 –4
Rocío Garcia Pérez
Nuria Jiménez Garcia
Clara Avellan Matas
Conchi Alors Carmona
Mª Carmen Espuña Cerezo
Dolores Súria Lorenzo
Montse Gironès García
Montserrat Alvaro Tardio
Auxiliadora Mora Nuñez
Mati Gómez Gómez
Joana Piñero Romera
Nieves Simón Borbalà
Irene Andreu Mor
Josefina Lucio Peral
Lucia Folk Carmona
Carmen Villuendas Latorre
Conchita Rodríguez Vega
Aurora Mendo Sánchez
M. José Ruiz Tienda
Carmen Linares Àlvarez
Teresa Viu Sevilla
Encarnació Planagumà Soler
Anna Sàlvia Hortal
Amèlia López López
Esperanza Megias Roman

Vicepresidenta Consell Municipal de la Dona
Secretària Consell Municipal de la Dona
AFA. Baix Llobregat- Delegada
A.A.V.V. la Gavarra – Delegada
Associació EURODONA - Delegada
Madres Adelante- Delegada
Associació de Veïns Riera – Delegada
CEIP Gaudi- Delegada
Secretaría de la Dona CCOO- Delegada
Gent i Futur – Delegada
PSC- Delegada
Ass. de Fibromiàlgia de Cornellà – Delegada
AA.VV. La Miranda- Substituta
EURODONA- Substituta
Cornellà per les Dones- Delegada
Xarxa de dones emprenedores- Delegada
A.Cultural Gallega Rosalia de Castro- Delegada
Cornellà per les dones- Substituta
Cornellà en Comú Crida per Cornellà- Substituta
Ass. Rosalia de Castro – 2a Substituta
Gent i Futur – Substituta
ARTEMIS – Delegada
Biblioteca Marta Mata – Delegada
Ass. Rosalia de Castro – Delegada
Ass. C. Extremeña San Isidro Labrador
Delegada

ASSISTENTS COM A REPRESENTANTS I INVITADES:
Ana Trias López
Josefina Carretero
Carmen Salas Rodríguez

NOVA DONA- Representant
ESPAI DONA- Representant
PP- Representant

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Angeles Valero Navarrete
Rosa Giner Quiñonero
Dolores González César
Alba Lou Guillén

FAMPA- Delegada
AFA Baix Llobregat- Substituta
A.V.V. La Miranda – Delegada
ICV-EUiA-EP-E - Delegada

NO VAN EXCUSAR:
DRECERA
FAVCO
Associació del Càncer Cornellà de Llobregat- Delegada
CDC
ERC

S’inicia el Consell a les 18.30 h.
Prèvies a l’ordre del dia:
 Des del darrer Consell de les Dones del mes de març de 2016 hi han
hagut 6 dones assassinades per violència masclista. En total al llarg de
2016 ha estat de 21 dones i 1 menor.
Font: http://www.separadasydivorciadas.org/wordpress/

1.- Aprovació de l’acta / resum de la sessió anterior.
Queda aprovada l’acta/resum del mes d’abril
2.- Conferència “Caterina Albert - Víctor Català , poeta, narradora, novel·lista i
autora teatral” a càrrec d’ Eulàlia Lledó i Cunill, doctora en filologia romànica por la
Universitat de Barcelona.
La Sra. Eulàlia Lledó inicia la seva exposició donant les gràcies per la invitació,
comenta que ha estat molts anys a Cornellà com a professora al Joan Miró i que coneix
molt bé la ciutat.
La seva intervenció es centrarà en la vida de la Caterina Albert i la seva obra, destacant
sobre tot el que va ser capdavantera escrivint sobre temes com la violència de gènere i el
lesbianisme.
Va ser una novel·lista modernista per excel·lència, nascuda el dia 11 Setembre 1869 a
l’Escala. Autodidacta de família culta, escultora, dibuixant, va tenir una infància
rodejada d’art.
Als 14 anys ja escriu un conte “ parricidi” . La crítica la va maltractar dient que era una
dona que no havia sortit mai del poble, quant en realitat era una persona molt
intel·lectual, molt interessada en les novetats, va viatjar per Europa, li agradava
l’opera, el cinema i es va fer càrrec dels negocis de la família. Amb 30 anys es
presenta, amb el seu nom als jocs florals d’Olot amb l’obra “Infanticidi”. Va guanyar i
quan van saber que era una dona, va ser un gran escàndol, en aquest moment va ser
quant va decidir canviar-se el nom a masculí. Victor Català, que es el nom d’un
personatge de la seva novel·la.
A continuació la Sra. Eulàlia Lledó també explica les obres més destacades i fa breus
lectures de text.
Al final de la ponència s’obre un espai per comentar i es proposa fer una sessió però
amb lectura prèvia per aprofundir més en l’obra de l’aurora.
3.- S’avança el punt 4 d’Assumptes sobrevinguts i 5 de Precs i preguntes per
després deixar pas a la sessió de dinamització III pla Tranversal de Polítiques
d’Igualtat amb Nectu-my consultores.
La Sra. Rocío Garcia informa sobre les actes de la Setmana de la Dignitat a Cornellà a
on el CIRD hi participa amb una conferència sobre la prostitució avui, cap a on volem
anar i amb un acte de sensibilització juntament amb la Plataforma Ciutadana contra al
Violència Masclista.
Es convida a totes les delegades a participar.

També informa sobre la convocatòria per participar en el projecte de pressupostos
participatius 2017. Un mecanisme de participació i gestió de la ciutat a través del qual
la ciutadania podrà fer propostes i opinar sobre la destinació d’una part dels recursos
econòmics municipals.
S’enviarà aquesta informació ampliada per mail al Consell.
La Sra. Mª José Ruiz informa sobre una formació com a gents de pau i l’ofereix a les
diferents entitats i delegades del Consell
La Sra. carmen Villuendas informa sobre el proper Divendres i en xarxa que comptarà
amb la ponència de Monica Fernández , coach i membre de la Xarxa.
La Sra. Carme espuña informa de la sortida i viatge que realitzarà l’entitat com a
cloenda del curs.
La Sra. Rocío Garcia, informa de que es repartiran polseres en diferents espais del la
festa major amb l’eslògan Per unes festes igualitàries i lliures de sexisme.
La Sra. Mª José Ruiz informa sobre les festes alternatives i convida a les delegades a
participar. El lema d’aquestes festes serà Alliberament de gènere i masculinitats.
Al continuació la Sra. Rocío Garcia dona la benvinguda a la Sra. Yolanda Martin i
Mercedes Reguant, consultores de Nectu-my, que realitzaran la dinàmica del III Pla
Tranversal de Polítiques d’Igualtat.
S’explica l’estructura del Pla que queda validada per les integrants del Consell, i
seguidament s’inicia la dinàmica per grups per d’ on surten les propostes d’accions per a
realitzar a cadascunes de les línies proposades.
S’aixeca la sessió a les 21:45 hores quedant emplaçades al proper Consell del dimarts
dia 14 de juny de 2016.

Núria Jiménez
Secretària Consell de la Dona
Cornellà de Llobregat, 12 d’abril de 2016.

