
 
 

CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES 
 

ACTA DE LA REUNIÓ 2/2011 
DATA: 6 d’octubre 2011 INICI: 19.30 h FINALITZACIÓ: 21.15 h 

 
ENTITATS REPRESENTADES I PARTICULARS:   

− Carme Pallarès 
− Laura de la Orza 
− Marga Melgar, CAP Lluís Millet 
− M. Glòria Font, presidenta 

Associació Dones Actives 
− Lourdes Ruíz Saldaña 
− M. Carmen Ramírez López 
− Isabel Rodríguez Durán 
− Olga García 
− Ana Maria Parra Ramón 
− Ángeles Sánchez del Castillo 
− M. Carmen Ibarra Arranz 
− Lídia Cuscó Pérez 
− Mercedes Claro Merchán 
− Mercedes Treviño Hernando 
− Belén Pérez González 
− Pepi Jiménez 
− M. Dolors Algué Vendrells 
− Montserrat Astorch Brullas 
− M. Carme Dragó, presidenta  

Associació Dones de la Plana 
− Ana Maria Domínguez 
− Cleofé Lírio 
− María Domínguez Fernández 
− Encarni Sánchez Núñez 
− Laura Queizán, presidenta  

Associació Dones El Taller de 
Can Vidalet 

− Conchita Panuse 
− Manoli Ramiro Martín 
− Lídia Ibáñez, grup mpal. ICV-

EUiA 

 
− Victòria Alcón 
− Piedad Vílchez 
− Pilar Jovell i Gavilà 
− Sagrario García Muñoz 
− Lina Benet Cabezas 
− Josefina Jaca Lajusticia, 

vicepresidenta Associació Dones 
del Gall 

− Assumpta Pastor, agent d’igualtat 
 
 

 
S’han  excusat: 

−  M. Cruz Eraso 
−  Virginia Gutiérrez, UGT 
−  Montse Zamora, grup mpal. PSC 
−  Isabel Puertas 
−  Esther Soler, informadora CIRD 

 
Presideix: 

− Pilar Díaz, alcaldessa i regidora presidenta del Consell Municipal de les Dones 
 
Secretària del Consell: 

− Carme Manzanal, tècnica d’Atenció Social i Igualtat 
 



TEMES TRACTATS 
 
1.  Aprovació de l’acta corresponent a la sessió anterior 
2.  Proposta d’actes del 25 de novembre, Dia Internacional contra la 

violència masclista 
3.  Informació tallers tercer trimestre de 2011 
4.  Xarxa de dones emprenedores d’Esplugues  
5.  Diversos 
 

 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
Aquesta és la primera reunió del Consell sense la presencia de la Maria Gómez, 
presidenta de l’Associació del Dones del Gall, que ens va deixar el passat 1 de juliol. 
La Glòria Font fa lectura del text que es reprodueix a continuació en la seva memòria: 
 
“Ens ha deixat una bona companya, una persona amable i col·laboradora, amb qui era 
fàcil congeniar.  Amb ella vam poder compartir projectes a favor de les dones i amb 
ella vam riure, vam cantar, vam ballar i també vam plorar.... i desitjaríem poder-ho 
seguir fent, però ens hem de conformar gaudint dels bons records que en tenim.  
Aquesta deu ser la immortalitat de les bones persones, els seus records. 
Per tant, Mari, et recordem i et seguim estimant.” 

 
1. Aprovació de l’acta corresponent a la sessió anterior 
 

S’aprova l’acta de la sessió del 27 de gener sense cap esmena. 
 
 
2. Proposta d’actes del 25 de novembre,  Dia Internacional contra la violència 

masclista 
 

Es proposa mantenir el format de l’edició anterior. A les 12 del migdia,       lectura 
del Manifest institucional contra la violència i, a les 19 hores,  l’acte reivindicatiu, 
concentració ciutadana contra la violència, a la plaça Santa Magdalena, 
conjuntament amb el Departament de Joventut. Es programa una reunió amb 
representats de les associacions de dones per treballar sobre el contingut d’aquest 
darrer acte,  per dilluns 10 d’octubre, a les 12 hores al CIRD.   
 
S’informa que estem programant la 5a. edició del Taller d’autoprotecció i defensa 
personal per a dones, a càrrec de la Policia Local.  La valoració de les sessions 
anteriors ha estat mot positiva. 
 
Lídia Ibáñez proposa implicar les botigues, posant-hi un globus inflable, per 
exemple. Laura de la Orza  proposa fer un mural amb els drets de les dones.   
                   

3. Informació tallers tercer trimestre 2011 

La novetat és que a partir d’aquest trimestre les inscripcions a tots els cursos 
i tallers organitzats per l’Ajuntament  també es poden fer “on-line”. 

      Tots els tallers s’han iniciat durant aquesta setmana i són els següents:  

• Iniciació a la informàtica, dos grups (dilluns, de 15.30 a 17 hores i 
divendres, de 10.30 a 12 hores).  



 

 

• Informàtica nivell 1, dos grups (dilluns, de 17.00 a 18.30 hores i divendres 
d’11.30 a 13 hores).  Aquest  nou taller s’ha programat per atendre la 
demanda plantejada per les alumnes d’iniciació. 

• Taller de memòria (dilluns, de 17 a 18.30 hores)   

• Taller d’escriptura (dimarts, de 10 a 11.30 hores) 

• Taller de creixement personal, dos grups (dimecres, de 17 a 18.30 i de 
18.30 a 20 hores)  

• Taller de benestar i pensament positiu.  Hem tornat a oferir el taller de 
relaxació (dilluns, d’11 a 13 hores) i s’ha ampliat l’oferta amb el taller de 
meditació (dilluns, de 9.30 a 11 hores).  

Marga Melgar, adjunta d’infermeria de l’ambulatori Lluís Millet, planteja l’interès 
d’establir canals de derivació als tallers i també la possibilitat de plantejar  
necessitats detectades, les quals podrien ser recollides per a noves 
programacions.  Es concertarà reunió en aquest sentit. 

 

4.   Xarxa de dones emprenedores d’Esplugues 
       

L’any 2009, l’Ajuntament va desenvolupar el projecte D-Dones amb el suport del 
Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc de la convocatòria per a programes 
innovadors cofinançats pel Fons Social Europeu, per tal de potenciar l’autonomia i 
el lideratge de les dones que no estan inserides en el mercat laboral i de les dones 
empresàries.  Aquest projecte es va adreçar als centres de perruqueria i estètica 
del municipi.  Al maig de 2010, en el marc del 3r. Congrés de Dones del Baix 
Llobregat, Esplugues va presentar la ponència “No sóm botigueres, sóm 
empresàries”, vinculada al projecte abans mencionat. 

La Xarxa de dones emprenedora d’Esplugues va néixer fa un any 
aproximadament. Al juliol de 2011, es va celebrar el seu primer aniversari.  Victòria 
Alcón, secretària de la Xarxa, parla en nom de les seves integrants. No és una 
associació de botigueres és una associació de dones.  El seu objectiu és impulsar 
les iniciatives i projectes de les dones en l’àmbit professional.  Són una entitat 
privada amb intenció d’autofinançar-se.  La presidenta és Adela Sánchez, 
vinculada al sector d’assessorament empresarial i gestoria. 

La Xarxa ha estat la guanyadora del concurs “Desfalca els estereotips”, promogut 
per l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, que consistia en la 
gravació d’una falca radiofònica no sexista. 

El proper dia 27 d’octubre, a l’espai La Baronda, tindrà lloc l’acte “Desfalca els 
estereotips”, amb una ponència de Teresa Torns, professora de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.  Aquest acte es farà al nostre municipi ja que va ser el  
guanyador del concurs de falques publicitàries. 

 

 



 

5. Diversos 
 

S’informa que s’impartirà a Esplugues el curs “Eines contra la violència masclista”, 
del 20 d’octubre de 2011 al 26 de gener de 2012 (dijous de 17.30 a 20.30 hores), 
al CIRD Vil·la Pepita.  El curs ha estat iniciativa de la Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya (CONFAVC) i la Federació Comarcal d’Associacions de 
Veïns del Baix Llobregat (FAVBAIX) i està adreçat a dones membres 
d’associacions veïnals de la comarca del Baix Llobregat.  Amb aquest curs es 
pretén que les persones membres d’entitats tinguin eines per saber com actuar si 
detecten situacions de violència.  Serà impartit per professionals expertes i està 
estructurat en 4 mòduls: 

1. Context social, cultural i anàlisi sociològica de la violència contra les dones 

      2. Atenció psicosocial des de la perspectiva feminista 

3. Com s’actua davant la violència masclista des de l’Estat de dret: legislació, 
polítiques públiques contra la violència masclista, àmbit judicial 

4. L’experiència en el territori 

El 13 d’octubre, a les 19.30 hores, al Casal de Cultura Robert Brillas, tindrà lloc la 
conferència inaugural del curs, a càrrec de Maribel Cárdenas, cap de l’Oficina de 
Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home de l’Àrea d’Atenció a les Persones 
de la Diputació de Barcelona. 

El 19 d’octubre, es commemorarà el Dia internacional del càncer de mama, a les 
19 hores, als Jardins Pons i Termes.  Es demana la participació de les dones. 

Lídia Ibáñez informa que ICV-EUiA ha creat el grup “dones amb iniciativa”. 

Es comenta que a la revista “El Pont d’Esplugues, s’ha publicat una noticia sobre 
el món de l’esport i que queda més destacada la referència a l’home. En canvi la 
referència a la dona queda en segon terme. 

S’informa que s’han presentat  18 obres a la VI edició del Concurs de Narrativa per 
a dones, Premi Literari Delta.  Dimecres 30 de novembre, tindrà lloc l’acte de 
lliurament del premis Delta, a la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues.  Es convida a 
participar-hi i a difondre l’acte. 

Glòria Font agraeix les paraules de suport adreçades a la Mari. 

 
 

      PROPER CONSELL: dijous 9 febrer de 2012,  a les 19.30 h, al Saló de Plens   
de l’Ajuntament. 

 
 
 
 
 
 
 

Pilar Díaz      Carme Manzanal 
Presidenta      Secretària 
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