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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL MUNICIPAL DE LES 
DONES EL DIA 15 DE NOVEMBRE DE L'ANY 2018 A LES 19 HORES               
(3/2018) 
    
 
Al Saló de Plens de l’Ajuntament, el dia 15 de novembre de 2018, 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 hi 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: 
  
 
 

 Maite González 
 Kinda Marrawi 
 M. Dolors Alguè 
 Maria Domínguez, presidenta 

Associació Dones del Gall 
 Vanessa Tarrés  
 Claudia Acebrón, presidenta 

Xarxa de Dones Emprenedores 
d’Esplugues 

 Estefania Zafra. grup mpal. ICV-
Verds 

 M. Glòria Font 
 Maribel Aguilera,  grup mpal. 

PSC 
 Patricia Goulart, presidenta 

Associació DIAS 
 Assumpta Pastor, agent d’igualtat 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
N’excusen l‘absència: 
 

 Isabel Puertas 
 Carme Capitán, presidenta Associació de Dones “El taller” de Can Vidalet 

 
 

 
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: 
 
 
1. Aprovació de l’acta corresponent a la sessió anterior.  El Consell dóna la seva 
conformitat, per unanimitat, a l’acta de la sessió ordinària de data 24 de maig de 2018. 
 
 



             

Pàg.  2 de 3 

 
2.  Actes contra la violència masclista 
 
S’informa sobre els actes programats contra les violències masclistes: 
 

 Dijous 22 de novembre, a les 19 h, al Saló de Plens de l’Ajuntament: presentació del 
Protocol local per a l’abordatge integral de la violència masclista 

 
 Diumenge 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers 

les Dones contra la violència masclista, a les 10.30 h, a la plaça Santa Magdalena: 
 

- Lectura del manifest 
- Marxa comarcal contra la violència masclista. Iniciarem el recorregut a la plaça Santa 

Magdalena fins al parc de Torreblanca – Sant Feliu de Llobregat. 
 
L’alcaldessa informa que amb l’aprovació del III Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania 
(2017-2021) ens vam comprometre a revisar el Protocol contra la violència masclista.  Aquesta 
actualització ha estat realitzada amb el suport de la Diputació de Barcelona i pel conjunt de 
serveis que integren la comissió tècnica del circuit local.  Al proper Ple municipal es donarà 
compte del mencionat Protocol. 
 
S’informa sobre els actes organitzats pel Departament de Joventut, Esplujove diu no a la 
violència masclista: 
 

- Dilluns 12 de novembre, de 17.30 a 19.30, a l’Espai Jove Remolí, es va realitzar el 
cinema fòrum L’Esplujove contra la violència masclista. 

- Del 15 al 30 de novembre, a l’Espai Jove Remolí Exposició-mural “Festes sense 
masclisme”  , resultat de la construcció col·lectiva en la prevenció i denúncia de les 
violències masclistes durant les festes d’Esplugues, impulsada per la xarxa d’agents 
preventives. S’acorda realitzar una visita a l’exposició el proper dijous dia 22 de 
novembre, a les 6 de la tarda. 

- PIDCES temàtics, durant l’hora del pati, dimarts 20 de novembre, als Instituts La 
Mallola i Joanot Martorell, i el 22 de novembre al Severo Ochoa. 

- Durant tot el mes de novembre, a l’Espai Jove Remolí i a l’Oficina Jove d’Emancipació, 
hi haurà Punts temàtics amb informació sobre la violència masclista, les relacions de 
parella lliures de violència i els recursos que hi ha. 

  
L’Associació DIAS impartirà tallers en el marc del Projecte Canviem La Festa,  a l’alumnat de 
1r de Batxillerat dels Instituts La Mallola i Joanot Martorell els dies 15, 21 i 23 de novembre. 
 
Claudia Acebrón,  presidenta de la XDEE proposa, per als propers anys, l’elaboració de murals 
i grafitis, amb la col·laboració de tothom que hi vulgui participar.  Aquest any ja no hi ha temps. 
 
 
3. Activitats últim trimestre 2018 
 
Hem omplert tots el tallers programats al CIRD per a aquest darrer trimestre: iniciació a Pilates, 
iniciació a Hatha Ioga, Va de poesia, Tertúlies per pensar i Creixement personal. I també els 
tallers organitzats per l’Associació de Dones Escriptores. 
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La Maite González proposa que es pugui oferir un taller de conversa en anglès i elements 
bàsics de la llengua. 
 
 
4. Diversos 
 
Les dones que van participar al 5è Congrés de Dones, celebrat el 26 i 27 d’octubre a 
Castelldefells van quedar encantades amb l’actuació de la Rosa Zaragoza acompanyada de la 
Rusó Sala, i proposen que vinguin a actuar al proper Sopar de les Dones d’Esplugues. 
 
La presidenta de la XDEE, informa que volen fer uns premis per a dones per visibilitzar el 
talent femení a Esplugues, possiblement per al març de 2019. 
 
Pilar Díaz,  informa que dins l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, 
juntament amb l’Institut Català de les Dones i juristes, s’estan treballant criteris sobre publicitat 
no sexista.  Comenta que hem constatat que a Esplugues hi ha un establiment que està fent 
una  publicitat sexista.  Es proposa que el Consell faci un escrit al respecte. Primer, però es 
farà un requeriment a l’establiment.  
 
Amb relació a la Reforma Horària, l’alcaldessa informa que està previst realitzar sessions de 
treball participatives amb diferents Consells municipals: dones, esports, cultura, educació... La 
sessió de treball amb dones sobre el projecte Pacte del Temps està prevista per al dia 12 de 
desembre a les 18.30 h al CIRD.  
 
S’acorda enviar per mail el text de la Declaració del Consell Municipal de les Dones sobre la 
sentència de “La Manada”, consensuada a la darrera sessió del Consell. 
 
Maite González recorda iniciar l’activitat de running per a dones, amb una entrenadora.  I es 
proposa portar samarretes retolades “lista como mamá, guapa como papá”. 
 
 
 
 

 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta dóna per finalitzada la sessió, quan són 
les 21 hores del dia abans esmentat, tot estenent aquesta acta, que signen 
 
 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA                                                          LA SECRETÀRIA  
 
 
 
 
 
 
Pilar Díaz                                                                       Carme Manzanal                                         
 


