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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL MUNICIPAL DE 
LES DONES EL DIA 21 DE FEBRER DE L'ANY 2017 A LES 19 HORES                   (2/2017)                
    
 
Al Saló de Plens de l’Ajuntament, el dia 21 de febrer de 2017, a les 19 hores, es reuneix el 
Consell Municipal de les Dones, en sessió extraordinària, 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: 
  
 

 Eva García  
 Patricia Gollart 
 M. Teresa López  
 Hermínia Villena, grup mpal. ERC 
 Laura Juanos 
 Claudia Acebrón 
 Elisabet Millà, grup mpal ICV 
 Estefanía Zafra, grup mpal. ICV 
 Maite González 
 Carmen Capitán, presidenta  
   Associació Dones “El Taller”  
 Pilar Valderrábano 
 Celia González 
 Jesús San Martín 
 Teresa Jiménez  
 Laura Benito, regidora no adscrita
 Carmen Lahoz 
 Manel Pozo, grup mpal. PSC 
 M. Carme Dragó, presidenta 

Associació Dones de La Plana 
 Carmen Sánchez 
 María Domínguez, presidenta 

Associació Dones del Gall 
 M. Glòria Font 
 Mariber Peláez, grup mpal. PSC 
 Javier Jiménez, grup mpal. PSC 
 Carmen Maeso 

 
 

 

 
 Ana M. Moreno 
 Mari Ángeles Pallarès 
 Sara Forgas, grup mpal. PSC 
 Galo Rangel, Caporal Policia Local 
 Blanca Moreno, gerent de la 

consultoria MiT (Mètodes i 
Tècniques) 

 Alicia Barredo 
 Assumpta Pastor, agent d’Igualtat 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
N’ excusen l‘absència: 
 

- Mari Campaña 
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S’obre la sessió per part de la presidenta i, a continuació, es passa a examen i debat dels 
assumptes esmentats a l’ordre del dia: 
 
 
L’alcaldessa informa que en aquest Consell Extraordinari de les Dones també han estat 
convocades la resta d’entitats del municipi amb la finalitat que puguin participar al procés 
participatiu del III Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania (2017-2021) fent totes les 
aportacions que considerin oportunes.  Prèviament  es farà la presentació de l’APP de 
Seguretat Ciutadana, per conèixer les possibilitats que ofereix i amb l’objectiu que puguin 
disposar-ne el màxim nombre de persones.  Aquesta APP es presentarà a tots els consells 
municipals.  
 
 
1. Presentació de l’APP de Seguretat Ciutadana 
 
Galo Rangel, caporal de la Policia Local, explica que aquesta aplicació facilita la comunicació 
amb la Policia Local de forma immediata.  Pot informar la persona afectada o bé qui sigui 
testimoni de l’incident.  Es pot saber des d’on s’ha enviat l’avís mitjançant geolocalització. 
Permet informar d’emergències de diferent tipus: mèdiques, incendis, accidents, atracaments i 
assetjaments.  També es poden comunicar altres tipus de fets com pèrdua d’objectes, 
incidències en l’espai urbà, un semàfor que no funciona, una paperera trencada, un vehicle  
mal estacionat, etc.  L’APP permet  annexar una fotografia. 
 
 
2.  III Pla d’igualtat de gènere per a la ciutadania d’Esplugues 2017-2021  
 
S’inicia el procés participatiu del III Pla d’igualtat.  L’alcaldessa diu que aquest ha de ser un Pla 
de tota la ciutadania. Presenta la  Blanca Moreno, gerent de l’empresa Mètodes  i Tècniques, 
que ha estat la responsable de l’elaboració del Pla, amb el suport de la Diputació de 
Barcelona.  
 
Blanca Moreno torna a incidir  que el nou Pla integra, des del principi, una visió comunitària. 
Informa prèviament del resultat de l’avaluació del II Pla: s’ha assolit el 88% del grau de 
compliment del conjunt de les accions previstes. El 12% de les accions pendents són, sobretot, 
aquelles que van en la línia del treball de les noves masculinitats.  El III Pla s’ha sintetitzat en 5 
línies estratègiques (l’anterior Pla s’estructurava en 7 línies) amb la finalitat de ser més 
efectius; i també amb menys accions, per tal de fer-lo més operatiu, i que les seves accions 
puguin aconseguir un major impacte sobre la igualtat efectiva entre dones o homes.  Les 5 
línies estratègiques que estructuren el Pla són: 
 

1. Compromís amb la igualtat de gènere 
2. Acció contra la violència masclista  
3. Drets i qualitat de vida de les dones 
4. Reformulació dels treballs i dels temps 
5. Reconeixement del lideratge i la participació de les dones 

 
Un altre element innovador és que aquest  Pla incorpora un Sistema d’Indicadors de Gènere, a 
través d’una eina pionera a Catalunya, a nivell municipal, que permet l’avaluació continuada 
del grau de compliment de les accions recollides al Pla.  
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També  dóna un pas rellevant en l’aplicació de la transversalitat de gènere, tot renovant el 
Comitè d’Igualtat.  Aquest haurà d’assumir el colideratge i la corresponsabilitat real 
implementant la perspectiva de la igualtat de gènere des de totes les àrees municipals.  
L’objectiu és que cada una de les àrees prengui el compromís de dur a terme les seves 
accions i programes aplicant la perspectiva de gènere i amb  el seu propi pressupost, per 
assegurar la igualtat efectiva entre dones i homes. 
 
També preveu la formació específica al Comitè d’Igualtat i de les persones responsables de 
cada àmbit, l’actualització del Pla d’Igualtat Intern i una auditoria salarial per comprovar si 
existeix un biaix de gènere, i un espai de reflexió sobre nous feminismes.  
 
La línia d’acció contra la violència masclista inclou l’actualització del Protocol i circuit per a 
l’abordatge de la violència masclista, el Radar de violència  que permeti millorar la detecció i 
atenció a situacions de violència, i l’elaboració del Protocol contra les agressions sexistes a 
festes majors i espais d’oci. 
 
Altres accions destacades tenen a veure amb la Reforma Horària, la corresponsabilitat, la 
implicació del Consell Municipal de les Dones en el model de ciutat igualitari, l’organització de 
la Jornada sobre “Economia de les cures, donar un nou impuls al Dijous de les Dones que 
passaria a denominar-se “Igualtat de gènere per a tothom”, el reconeixement de la participació 
i de la saviesa de les dones i conèixer el grau de percepció sobre les politiques d’igualtat entre 
el personal municipal, entre d’altres. 
 
L’alcaldessa proposa que identifiquin les accions que potser no estan ben formulades. I 
informa que està previst avaluar la implantació del Pla amb certa periodicitat per  identificar els 
obstacles que cal analitzar per poder assolir-les.  Torna a recordar la creació de la Comissió 
per a l’elaboració del Protocol contra les agressions sexistes en espais d’oci,  que es va 
informar al darrer Consell. 
 
A l’apartat sobre violència masclista, Elisabeth Millà  proposa incorporar “reduir l’impacte de la 
violència masclista”.  Pilar Díaz diu que l’objectiu és erradicar-la, o “contribuir a erradicar-la”. 
 
Està previst dur a terme una prova pilot sobre Reforma Horària. Cal la complicitat del conjunt 
d’agents de l’activitat econòmica del municipi,  com els comerços i les empreses. 
l 
Laura, de la Xarxa de Dones Emprenedores, pregunta on poden fer arribar les propostes al 
Pla: al CIRD. 
 
M. Carme Dragó, verbalitza que si tot  el que s’ha exposat sobre el Pla es pot portar a la 
pràctica està molt bé. 
 
En relació al Premi a la Dona Emprenedora i/o Empresària, Maite González diu que caldria 
ampliar aquest terme a una dona d’una associació o una professional ...  Mari Ángeles Pallarès 
diu que emprenedora és un concepte més ampli, que ho engloba tot, no únicament a qui 
impulsa o representa una empresa.  Al respecte l’alcaldessa aclareix que a la redacció de les 
bases és on ha de quedar recollit el que s’està dient, en la línia d’una dona capaç d’impulsar i 
de liderar un projecte o una nova iniciativa.  I clou la sessió recordant que aquest ha de ser un 
Pla viu, obert a les seves aportacions i a noves propostes. 
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I, no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta dóna per finalitzada la sessió, quan són 
les 20.55 hores del dia abans esmentat, tot estenent aquesta acta, que signen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA                                                          LA SECRETÀRIA  
 
 
 
 
 
Pilar Díaz                                                                      Carme Manzanal                                         
 


