CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA

ACTA
DIA: dimarts 9 D’ABRIL de 2019
HORA: de 19 A 21 h.
LLOC: Espai CIRD
NÚM. ORDRE: 2019 –3
Rocío Garcia Pérez

Vicepresidenta Consell Municipal de la Dona

Nuria Jiménez Garcia

Secretària Consell Municipal de la Dona

Ana Tomas Farrete

Tècnica d’Igualtat CIRD

Carmen Espuña Cerezo

Eurodona- Delegada

Josefina Lucio Peral

Eurodona- Substituta

Clara Avellán Matas

AFA Baix Llobregat – Delegada

Carmen Marmaña

ARTEMIS- Representant

Irene Andreu Mor

A.A.V.V. La Miranda- Substituta

Conchita Rodríguez Vega

Ass. C. G. Rosalia de Castro- Delegada

Lucia Folk Carmona

Cornellà per les Dones- Delegada

Mercè Freixenet Mas

ANC Territorial de Cornellà Sectorial de la Dona Delegada

Irene Carreras Marion

ANC Territorial de Cornellà Sectorial de la Dona- Substituta

Raquel Albiol i Gilabert

ERC- Delegada

Leonor Abós Claver

Associació AECC Cornellà de Llobregat- Delegada

Carmen Villuendas de la Torre

Xarxa de dones emprenedores- Delegada

Auxi Mora Núñez

Secretaria de la Dona C.C.O.O.- Delegada

Anna Sàlvia Hortal

Biblioteca Marta Mata – Delegada

ASSISTENTS COM A REPRESENTANTS I INVITADES:
Josefina Carretero Jiménez

ESPAI DONA

Josefa Grueso

Associació Gent Gran

Dominga Serrano

Ass. C. Castilla la Mancha- Representant

Irene Vicuel

Ass. C. Castilla la Mancha- Representant

Montse Àlvarez Tardio

Escola Gaudi – Representat

Laura Ciudad Garrido

Escola Gaudi – Representat

Anabel Garcia Diaz

Escola Gaudi – Representat

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Vicky Martin Herreros

EUiA - Substituta

Victoria Corbacho

UGT - Delegada

Asensi Dominguez

UGT - Substituta

Felisa Muñoz

Peña Domino- Representant

Alba Lou Gillen

ICV-EPM - Delegada

Montse Curtó González

PSC - Delegada

Angeles Valero Navarrete

FAMPA - Delegada

Dolores González César

A.A.V.V. La Miranda- Delegada

Encarnació Planagumà Solé

Artemis – Delegada

Dolores Suria Lorenzo

Madres Adelante- Delegada

Montse Gironès García

A.A.V.V. Riera – Delegada

Ana Isabel Pérez Pizarro

Ass. Poetes de Cornellà- Delegada

Conchi Alors Carmona

A.A.VV. La Gavarra – Delegada

Dolores Cacabelos Rial

Ass. C. G. Rosalia de Castro- Delegada

Mati Gómez Gómez

Gent i Futur – Delegada

Nieves Simón Borbalá

Fibromialgia Cornellà- Delegada

Nélia Martinez Gallardo

PSC - Substituta

Prèvies a l’ordre del dia:
Des de l’últim Consell Municipal de la Dona del mes de febrer han estat 7 les dones assassinades per
violència masclista.
El nombre total de víctimes de 2019 és de 16.
Es fa un minut de silenci.
Font: http://feminicidio.net

1.- Aprovació de l’acta/resum de la sessió anterior.
S’aprova l’acta. No es fa cap esmena.

La Sra. Rocío García dona la benvinguda a totes i a tots i presenta al Sr. Enric Termens, Responsable
tècnic de l’Àrea de gestió de programes d’Alcaldia de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i la Sra.
Rosa M. Maristany, presidenta de Trans*Baix Power - Roses de Sant Feliu i la Sra. Fina Campas,
secretària de la mateixa entitat.
5.- Informació sobre el projecte de Pressupostos Participatius 2019.
El Sr. Enric Termens explica que s’han portat a terme altres edicions d’aquest projecte i que les
propostes que havien estat aprovades, s’han dut a terme. Explica que el projecte ofereix la
possibilitat a la ciutadania de proposar accions o activitats adreçades als barris. Existeix una web on
s’explicita tot: http://pressupostosparticipatius.cornella.cat/queson.aspx també hi ha díptics
informatius en diferents punts de la ciutat. En aquests moments ens trobem en la segona fase: del 1
al 30 d’abril que correspon al període de presentació de propostes. La presentació de propostes es
pot fer via telemàtica o en format paper.
La votació final si que és únicament telemàtica, tot i que existeixen a la ciutat punts informatius on es
pot rebre orientació i/o suport per realitzar la votació.
S’obre torn de preguntes:
 La Sra. Luci Folk (Cornellà per les dones) manifesta que fer la votació telemàtica pot ser una
dificultat per la gent gran i/o de determinats barris. El Sr. Enric Termens argumenta que en el
cas de Sant Ildefons, es podria fer a través del Centre Cívic, tot i que reconeix que és una
dificultat.
 Les representants de l’Escola Gaudí pregunta que quan triguen a fer-se efectives les
propostes? Ja que a l’escola Gaudi encara no s’han instal·lat els tendals que van ser
acceptats. El Sr. Enric Termens respon que normalment es fan efectius en el mateix exercici,
però que cal tenir en compte les condicions de la contractació pública. En aquest cas es
compromet a fer la consulta i traspassar la informació. També
si una proposta com ara vinils per les escoles seria acceptada en aquest projecte, ja que
degut al canvi climàtic cada cop més escoles estan suportant condicions climàtiques més
extremes. El Sr. Enric Termes comenta que sí, que seria considerat una inversió i podria ser
sol·licitat per aquesta via. També la Sra. Rocio García les convida a visitar escoles de nova
creació que ja han estat dissenyades i construïdes tenint en compte aquests aspectes.
2.- Trobada amb l’entitat Trans*Baix Power - Roses de Sant Feliu, entitat de la comarca que
defensa els drets de les persones trans i visibilitzen el col·lectiu, amb la presència de les
representants de l’entitat, Rosa Mª Maristany (presidenta) i Fina Campas (secretaria).
Les representants de Trans*Baix Power – Roses de Sant Feliu es presenten com a referents de la
comarca del Baix Llobregat tot i que es troben situades a Sant Feliu de Llobregat.
En primer lloc qüestionen en veu alta al Consell de la Dona com és que no hi ha cap associació
LGBTIQ a Cornellà, en un municipi de tants habitants (87.000 aprox. en aquests moments). La Sra.
Raquel Albiol contesta que s’ha preguntat a la població (arrel de la creació del SAI-DECOLORS i de la
Taula Consultiva sobre Diversitat sexual i afectiva) però no s’ha trobat cap associació. La Sra. Núria
Jiménez comenta que no hi ha cap associació però que creu que l’haurà més endavant, que la gent
del col·lectiu al llarg del temps han pres la ciutat de Barcelona com a referent (en aquest sentit tenir
el metro ha fet que això sigui més habitual).
La Sra. Rosa Mª Maristany qüestiona en obert que potser la gent del col·lectiu té por d’associar-se, o
potser som la resta de persones que tenim por de que aquesta gent faci una associació?
Ella explica com van ser els seus inicis, abans de formar l’associació a Sant Feliu, explica que es feia
visible pel centre del poble, que entrava a totes les botigues a presentar-se i que va adreçar-se a la
seva amiga Fina Campas (que vivia a Barcelona) per tal que anés a viure a Sant Feliu i l’ajudés en
iniciar l’associació. De seguida van contactar amb vàries regidores d’Igualtat del municipi i d’altres
municipis del Baix Llobregat, parlen de la importància de parlar dels conceptes de sexualitat no

normativa i de diversitat sexual. Després van fer xerrades a escoles on van detectar algun cas de
bullying lgbtiqfòbic.
La Sra. Fina Campas explica breument què vol dir ser trans, assenyala que de vegades en els
conceptes de Igualtat i de Diversitat no queda clara la definició i la importància del concepte trans.
 Volen presentar l’entitat com a un agent que facilita la vida a les persones per tal que
aquestes puguin “sortir de l’armari” o simplement fer la seva vida, com elles considerin.
Recorda que elles vetllen pels drets civils més bàsics que tenim les persones.
 Planteja la dificultat que existeix en el col·lectiu de gent gran trans a nivell legal, parla de les
lleis que fan referència a LGBTIQ com a lleis que parlen de la part punitiva però que no
arriben a la realitat de les problemàtiques amb que es troben les persones trans.
 Subratlla que elles “han hagut de demanar permís per ser dones”, que el seu espai és el món
del feminisme no la categoria LGBTIQ.
 Informa que elles SUMEN, no resten.
 Fa èmfasi en temes tant importants i vitals com el dret a l’habitatge, el dret a la feina…
 Parlen de que es calcula en general que en els municipis hi ha al voltant d’un 10% de població
LGBTIQ, i d’aquests un 0.03 es considera que és població trans.
 Sol·liciten que es compti amb elles a l’hora d’elaborar el PLA LGBTIQ municipal.
S’obre un torn de paraules. La Sra. Rocío García explica que no deu haver associacions per que
històricament han marxat a Barcelona, però que la Taula consultiva de Diversitat sexual i afectiva ja
s’ha reunit en diferents ocasions i que compta amb més de 15 persones en aquest moment. També
informa de tota la formació que s’ha impartit en temàtica LGBTIQ dins l’àmbit municipal (general a
l’any 2018 i al Departament d’Esports a l’any 2019).
La Sra. Núria Jiménez recorda que ja fa uns anys quan encara no s’havien implantat els SAIS la
Universitat d’Estiu de les Dones de Cornellà va dedicar un dels cursos a aquesta temàtica. També
explica que als grups de dones del CIRD s’ha impartit una sessió formativa adreçada a la
“deconstrucció del binarisme” on elles han explicitat ser coneixedores d’aquesta temàtica i fins i tot
conèixer casos de ben a prop (nets, germanes…).
 La Sra. Irene Carreres fa èmfasi en la importància de l’educació en les aules sobre respecte i
sexualitat.
 La Sra. Carmen Villuendas (XDEC) comenta que se sent el dolor del camí que han hagut de fer
en el seu trànsit i les agraeix la seva presencia encoratjant-les a continuar. La Sra. Rosa Mª
Maristany explica que estan fent xerrades en escoles i que les volen adreçar també als pares i
mares.
 La Sra. Luci Folk (Cornellà per les dones), diu que li han agradat les presentacions de les 2 i
que ella coneix més de 2 persones trans a Cornellà. També explica que quan es va saber que
el SAI-DECOLORS s’ubicaria al Centre Cívic de Sant Ildefons, algunes persones li van mostrar
el seu desacord.
 La Sra. Josefina Lucio mostra la seva emoció i desconeixement anterior envers aquest tema.
 La Sra. Raquel Albiol (ERC) pregunta com podem fer que la gent trans s’adreci a la Taula
Consultiva.
 La Sra. Fina Campas proposa que des dels Ajuntaments es contempli la possibilitat de
contractar persones trans en els PPOO.
 La Sra. Carmen Espuña (EURODONA) agraeix la intervenció i parla d’una pel·lícula emesa per
TV3 recentment sobre les persones trans.
 La Sra. Conchita Rodríguez proposa que pel 8 de març del 2020 Trans*Baix Power – Roses de
Sant Feliu puguin fer una xerrada multitudinària.
3.- Valoració dels actes en commemoració del Dia Internacional de la Dona Treballadora 2019.

Es fa una valoració general molt positiva dels 36 actes programats des del Consell de la Dona de
Cornellà i es presenta una presentació que inclou algunes de les imatges més representatives
d’alguns dels actes.
Es passa a la valoració dels actes per part de les integrants del Consell:
 La Sra. Raquel Albiol dóna l’enhorabona a la resta d’entitats i associacions pel ventall d’actes
commemoratius del 8 març i mostra la seva disconformitat en el desenvolupament de la Gala
en lo referent a que sigui l’Alcalde qui faci el discurs, amb el punt de llibre amb frase alcalde i
amb el continguts lletres, segons el seu criteri sexistes, de les àries d’òpera.
 La Sra. Irene Carreres també es mostra d’acord amb el que comenta la Sra. Raquel Albiol.
 La Sra. Núria Jiménez exposa que l’objectiu de la Gala era el d’oferir un recital de la Coral de
dones del CIRD on es visibilitzés el treball realitzat al llarg del temps i això es va aconseguir. El
contingut de la Gala va ser triat per les persones professionals que condueixen la Coral i les
integrants de la mateixa hi van estar d’acord. També fa una reflexió sobre com entendre
l’Òpera, la Lírica en el seu context històric i analitzant-la des d’una perspectiva de gènere i no
transportar-la als idearis actuals. Es recull la valoració i des de la comissió de treball del
Consell de la Dona es revisaran de cara a futures programacions.
4.- Assumptes sobrevinguts.
La Sra. Núria Jiménez comenta que s’està elaborant la programació d’actes commemoratius del Dia
Internacional Contra la LGBTIQFÒBIA (17 de maig) i que la informació serà enviada per correu
electrònic.
5.- Precs i preguntes.
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Cornellà de Llobregat, 9 d’abril de 2019.
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