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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL MUNICIPAL DE LES 
DONES EL DIA 30 DE JUNY DE L'ANY 2016 A LES 19 HORES 
 
 
Al Saló de Plens de l’Ajuntament, el dia 30 de juny de 2016, a les 19 hores, es reuneix el 
Consell Municipal de les Dones, en sessió ordinària, sota la presidència de la Sra. Pilar Díaz, 
alcaldessa i regidora presidenta del Consell Municipal de les Dones, i actua com a secretària 
del Consell, la Sra. Carme Manzanal, tècnica d’atenció social i igualtat. 
 
Hi assisteixen les següents representants d’entitats i  particulars: 
  

 
 M. Dolors Alguè 
 Carmen Lahoz 
 Carmen Capitán, presidenta  
   Associació Dones “El Taller”  
 M. Glòria Font 
 Pilar Valderrábano 
 R. Vendrell 
 Laura Benito, regidona no 

adscrita 
 Esther Soler, informadora CIRD 
 Assumpta Pastor, agent d’Igualtat 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Excusen la seva absència: 
 

 Carme Gené             
 María Domínguez, presidenta Associació de  Dones del Gall 
 M. Carme Dragó, presidenta Associació de Dones de la Plana 
 Maite González 
 M. Teresa López 

 
 
Havent obert la sessió per part de la presidenta, a continuació es passa a examen i debat dels 
assumptes relacionats en l’ordre del dia: 
 
 
1. Aprovació de l’acta corresponent a la sessió anterior, de data 21 de gener de 2016.  El 
Consell dóna la seva conformitat, per unanimitat, a l’acta de la sessió anterior, ordinària de 
data 21 de gener de 2016. 
 
 
2. Valoració actes 8 de març 
 
L’alcaldessa recorda els actes que es van desenvolupar durant el mes del març, vinculats a la 
commemoració del Dia Internacional de les Dones i la participació que hi va haver: 
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 Del 23 de febrer al 16 de març, Exposició IMATGES PER PENSAR en la 

representació de les dones als mitjans de comunicació (Observatori de les Dones 
en els Mitjans de Comunicació - ODMC), als equipaments següents:   
 
-  Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues (vestíbul), del 23 de febrer al 7 de març. 

      -  CIRD Vil·la Pepita, del 8 al 16 de març.  
 

 Dimecres 2 de març a les 19 h, presentació de l’exposició IMATGES PER PENSAR, 
a càrrec de Marta Selva, ODMC, Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues. (18 dones i 4 
homes) 

 
 Dijous 3 de març,  a les 17 h, cinefòrum sobre la pel·lícula “Dios mío, ¿pero qué te 

hemos hecho?”, a l’Associació de Dones de la Plana, entitat organitzadora de l’acte.  
(20 dones) 

  
 Dijous 3 març, a les 19 h, conferència sobre “Els Drets de les Dones”, a càrrec de 

Maria Cañadas, presidenta d’Amnistia Internacional de Catalunya. Organitzada pel  
Grup Pla del Llobregat  - Amnistia Internacional de Catalunya i l’Associació de 
Ceramistes de Catalunya,  Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues. (28 dones i 7 homes) 

 
 Dijous 3 març, a les 20 h,  inauguració de l’exposició “Dones – Mares de la Terra”  

Associació de Ceramistes de Catalunya i Grup Pla del Llobregat -  Amnistia 
Internacional de Catalunya.  L’exposició va estar oberta fins al 30 de març, a les sales 
d’exposicions del Casal de Cultura Robert Brillas. A la inauguració hi van assistir 
aproximadament 50 persones i van visitar l’exposició 198 persones. 

 
 Divendres 4 de març, a les 18 h, conferència sobre els beneficis del ball i la música,  

al Centre Sociocultural Molí-Cadí. Organitzada per l’ Associació de Dones “El Taller” de 
Can Vidalet. (120 dones) 

 
 Diumenge 6 de març, a les 11 i a les 13 h, visites guiades semiteatralitzades al 

recinte de l’antiga fàbrica Pujol i Bausis amb les dones treballadores com a 
protagonistes.  (20 homes i 28 dones) 

 
 Dilluns 7 de març, a les 17.30 h, masterclass de zumba, a l’Associació de Dones del 

Gall, entitat organitzadora de l’acte. (30 dones)  
 

 Dimarts 8 de març, a les 12 h, lectura del manifest commemoratiu del Dia 
Internacional de les Dones, davant l’Ajuntament. (95 persones aproximadament). 

 
 Dimarts 8 de març, Dia Internacional de les Dones, a les 19 h, programa El Balcó - 

Cadena SER Catalunya, en directe des del Centre d’Informació i Recursos per a 
Dones d’Esplugues.  Hi van participar Pilar Díaz, alcaldessa i regidora de polítiques de 
dones i presidenta de l’ODMC; Adela Sánchez, emprenedora (expresidenta de la Xarxa 
de Dones Emprenedores d’Esplugues); Rosa Guillén (psicòloga del CIRD); una dona 
que ha patit violència masclista (membre d’una entitat de dones); Laura Roig, cap 
d’Estudis de l’Institut Joanot Martorell, i una representant de l’Associació de Dones 
Juristes de Catalunya. 
 
 



             

Pàg.  3 de 4 

 Dimecres 9 de març a les 17 h, projecció de la pel·lícula “El Gran Hotel Marigold”, a  
l’Associació de Dones del Gall, entitat organitzadora de l’acte.  (18 dones)   

 
 Dijous 10 de març, a les 19 h, taula rodona “Treballadores de la Cultura”, a La 

Masoveria de Can Tinturé.  Diàleg sobre el paper que juga el factor de gènere en el 
món de la cultura. A la taula, moderada per Pilar Díaz, hi van participar: Mireia Freixa, 
M. Luz Retuerta, Carme Cluselles i Pilar Parcerisas. (12 dones i 8 homes) 

 
 Divendres 11 de març, a les 20 h, actuació d’Elena Gadel,  cantant i actriu, amb 

temes del seu disc “Delicada”, CEM Les Moreres, entrada gratuïta. Hi van assistir 
aproximadament 700 persones. 

 
 Divendres 11 de març, a les 21.30 h, Sopar de les dones d’Esplugues, CEM Les 

Moreres. Preu: 16 euros.  Hi van participar 568 dones. 
 

 Dimecres 6 d’abril, de 16 a 19 h, 9a edició del taller d’autoprotecció i defensa 
personal per a dones, a càrrec del Servei de Policia Local, gimnàs de l'Escola Eugeni 
d'Ors.  (12 dones) 

 
Pilar Díaz diu que el sopar va ser un acte reivindicatiu, lúdic i d’empoderarament de les dones. 
Va millorar la temperatura. En fa una valoració molt positiva tot i que hi ha coses que hem de 
continuar millorant, però aconseguirem l’objectiu: que moltes dones puguin sortir i gaudir 
d’aquest sopar.  Proposa anar pensant en l’actuació de l’any vinent que ha de tenir un punt de 
connexió amb el Dia. Per part de les assistents la valoració també és positiva 
 
 
3. Moció d’adhesió a la Xarxa de Ciutats Lliures de Tràfic de Dones, Nenes i Nens 
destinat a la prostitució, aprovada pel Ple municipal d’abril de 2016 
 
L’alcaldessa informa del contingut de la Moció i diu que hem de dur a terme una sèrie 
d’accions adreçades a la reflexió i a la sensibilització. És important  l’adhesió a xarxes que 
treballin per eradicar l’explotació sexual i les màfies. Hi ha models diferents respecte d’aquest 
tema: el model que penalitza els consumidors i el model que està a favor de la regulació de la 
prostitució. Cal conèixer les diferents opinions, arguments, informes i models del que han fet a 
diferents països i el resultats obtinguts. 
 
En aquest sentit, recorda que el proper dijous, 2 de juny, tindrà lloc a Esplugues la primera 
taula rodona comarcal sobre prostitució, “Reflexions entorn a l’explotació sexual”, a la 
Biblioteca Pare Miquel, amb la participació de Cristina Simó, Montserrat Fernández-Garrido, 
Nieves León i Pere Soler, conduïda per Maribel Cárdenas.  Intentarem fer altres actuacions.  Hi 
ha dones que estan passant per un infern i no ho podem permetre, diu Pilar Díaz. 
 
 
4. V Jornada Emprenem 
 
S’informa que dimecres 6 de juliol, a l’Espai Baronda, se celebrarà la 5a Jornada Emprenem, 
amb el títol “Professions feminitzades, reconeixement masculí”. El programa inclou la 
presentació de dades i indicadors sobre les dones en el mercat de treball, la ponència central a 
càrrec de Teresa Torns, doctora en Sociologia i professora de la UAB, una taula d’experiències 
amb la participació de dones xefs expertes i reconegudes a la nostra comarca i un espai de 
Networking que permeti la trobada de contactes per treballar en xarxa. 
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5. Activitats darrer trimestre 2016 
 
S’està treballant la programació dels tallers que s’impartiran al CIRD el proper trimestre.  Es 
recorda que es podem recollir els seus suggeriments. 
 
Està previst que al setembre la Carme Boo, professora dels tallers de creixement personal,  
imparteixi una altra conferència en el marc dels Dijous de les Dones.  Es proposa el dia 29 com 
a bona data. 
 
El 19 d’octubre es commemorarà el Dia Internacional Contra el Càncer de Mama.  S’està 
treballant la programació d’actes. 
 
El 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, tornarem a sortir a 
carrer per lluitar contra la violència masclista.  També es tornarà a convocar la Marxa 
Comarcal, la data encara està per concretar. 
 
Està previst realitzar un taller ofert per l’Observatori de les Dones en el Mitjans de 
Comunicació. 
 
 
6. Diversos 
 

Tal com es va acordar al darrer Consell, l’alcaldessa, com a presidenta del Consell, va adreçar 
un escrit sobre el tractament sexista en el periodisme polític al Periódico de Catalunya però no 
es va publicar. 

S’informa que estem treballant molt a fons sobre la iniciativa de la reforma horària. És 
important compactar la jornada laboral. Està previst que Esplugues sigui un dels municipis que 
dugui a terme una sessió informativa i tallers participatius per avançar en aquesta reforma. 

  

 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta dóna per finalitzada la sessió, quan són 
les 20 hores del dia abans esmentat, tot estenent la present acta, que signen 
 
 
 
LA PRESIDENTA                                                          LA SECRETÀRIA  
 
 
 
 
 
Pilar Díaz Romero                                                         Carme Manzanal Villanueva                                    
 


