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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL MUNICIPAL DE LES 
DONES EL DIA 16 D’OCTUBRE DE L'ANY 2017 A LES 19 HORES                                                                 
(5/2017) 
    
 
Al Saló de Plens de l’Ajuntament, el dia 16 d’octubre de 2017, 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: 
  

 
− Maria Domínguez, presidenta 

Associació Dones del Gall 
− Maite González Garcia 
− Fina Jaca  
− Claudia Acebrón Morales, 

presidenta Xarxa de Dones 
Emprenedores d’Esplugues 

− Herminia Villena Collado, grup 
mpal. ERC 

− Pepi Viciana Sánchez 
− Marta Macias, Assemblea 

Comarcal Creu Roja 
− M. Gloria Font 
− Carmen Capitán, presidenta  
   Associació Dones “El Taller” 
− Pilar Valderrábano 
− Celia González 
− Tori Carrión 
− Ana Domínguez 
− Maria Requena 
− Conchita Martínez 
− Montserrat Zamora, grup mpal. 

PSC 
− Marc Mellado, director d’Àmbit d’ 

Acció Social i Ciutadania 
− Mariber Peláez, grup mpal. PSC 
− Manel Pozo, grup mpal. PSC 
 

 

 
− Ruth González, tècnica de 

Participació Ciutadana 
− Lucia Parra, directora d’Educació i 

Ciutadania 
− Maribel Aguilera, grup mpal. PSC 
− Laura Benito,  regidora no adscrita 
− Rafaela López 
− Assumpta Pastor, agent d’Igualtat 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
N’ excusen l‘absència: 
 

− Santi Siquier, grup mpal. PDCAT 
− Estefania Zafra, grup mpal. ICV-Verds 
− Patricia Goulart, Associació DIAS 
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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: 
 
 
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 29 de juny de 2017. 
 
 
2.  Valoració desplegament del Protocol per unes festes lliures d’agressions sexistes 
 
Pilar Díaz recorda que el Ple de 19 d’octubre de 2016 va aprovar per unanimitat la Declaració 
institucional per unes festes majors i uns espais d’oci sense violència masclista, amb el 
compromís d’elaborar un protocol, tot creant una comissió encarregada de la seva elaboració. A 
la comissió, hi han participat representants dels diferents grups polítics municipals, representants 
de les associacions de Dones, Coordinadora d’Entitats Culturals, Associació de Festes, Consell 
de Cultura, entitats de lleure, Policia Local i dues persones tècniques expertes, i ha estat 
presidida per l’alcaldessa.  
 
També el III Pla d’igualtat de gènere per a la ciutadania 2016-2021, aprovat pel Ple municipal de 
15 de març de 2017, inclou entre les accions a desenvolupar el compromís d’elaborar aquest 
protocol.  
 
La composició de la comissió encarregada de la seva elaboració es va aprovar mitjançant 
Decret, de data 8 de març de 2017.  Aquesta comissió ha estat presidida per l’alcaldessa, amb 
la participació de tots els grups polítics municipals, representants de totes les associacions de 
dones, la Coordinadora d’Entitats Culturals, el Consell de Cultura, l’Associació de Festes 
Populars, la Policia Local, i dues tècniques expertes.  També hi han participat  representants de 
les entitats que treballen en l’educació en el lleure del nostre jovent.   Aquest protocol va ser 
aprovat al Ple de 21 de juny de 2017. 
 
Fins ara el Protocol s’ha implementat a la festa de barri de Can Vidalet (prova pilot), Festa de 
Santa Magdalena i Festa Major de Sant Mateu.  Pilar Díaz en fa una valoració positiva.  El millor 
és que no s’ha produït cap incident.  El punt que més ens preocupa és la captació de voluntariat 
per a la Xarxa d’Agents Preventives.  Estem treballant amb l’Associació DIAS per a la 
coordinació, captació del voluntariat i la formació de les agents preventives.  A Santa Magdalena 
es va comptar amb la col·laboració de 12 preventives i a Sant Mateu amb 24, i van haver de 
cobrir més escenaris i actes simultanis. 
 
A l’Audiència Pública del curs 2017-2018 es treballarà sobre aquest tema amb l’alumnat de 4t 
d’ESO per recollir-ne els suggeriments. 
 
3. Proposta d’actes 25 de novembre 
 
Dissabte 25 de novembre, a les 12h, davant l’Ajuntament, tindrà lloc l’acte reivindicatiu, amb la 
lectura del manifest institucional unitari del Dia internacional per a l’eliminació de la violència 
envers les dones. I, a continuació, es farà una lectura de les conclusions elaborades pel jovent 
que hagi participat al cinefòrum dels curmetratges de Corto España. Els joves penjaran cintes 
liles amb frases contra la violència. Exposarem una petita mostra de sabates vermelles. 
Possiblement, la XDEE farà un enlairament de globus en finalitzar l’acte. 
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Diumenge 26, a les 10.30 h ens concentrarem a la plaça Santa Magdalena per participar a la V 
Marxa Comarcal 
 
Maite González insisteix en la lectura del manifest a les escoles.  L’alcaldessa es compromet a 
contactar amb tots els directors i directores dels instituts. 
 
Divendres 10 de novembre, a les 13 h,  es reunirà al CIRD una comissió per treballar l’acte del 
25 de novembre. 
 
Laura Benito, vol fer una reflexió sobre la manca d’interès dels homes.  Si els homes no 
participen no aportaran idees i no avançarem en la igualtat. 
 
 
4. Reforma Horària 
 
Pilar Diaz recorda que Esplugues ja ha participat en diferents experiències sobre la reforma 
horària. Tenim ganes de passar d’un concepte teòric a una realitat. La Iniciativa per a la Reforma 
Horària ha tornat a escollir a Esplugues, i també a Barcelona, Girona i Terrassa, per portar a 
terme el procés participatiu sobre la Setmana dels Horaris.   
 
Hem creat una comissió amb representants de l’Ajuntament, AEBALL, Pimec, Comissions 
Obreres i UGT Baix Llobregat, per dur a terme una prova pilot al febrer de 2018, tot implicant les 
empreses, el comerç, l’Ajuntament i la ciutadania d’Esplugues per funcionar durant una setmana 
amb horaris europeus.  Amb el comerç serà més difícil i demanarien tancat a les 7 de la tarda 
un sol dia. 
 
 
5. Projectes “EINES per a una comunicació no sexista” i “Experiències del treball en 
femení”, de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació 
 
En relació al primer projecte (2017), s’informa que es facilitarà formació  al personal tècnic 
municipal sobre comunicació no sexista.   
 
Pel que fa al projecte “Experiències de treball femení” (2018), s’informa que dissabte 4  de 
novembre (matí i tarda)  tindrà lloc el taller Quina feinada!  amb grups de dones dels municipis 
que integren l’ODMC  per posar en comú les seves experiències; i dissabte, 2 de desembre, es 
podrà visualitzar l’audiovisual realitzat al taller abans mencionat.  Ambdues sessions es faran a 
l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona. 
 
 
6. Activitats últim trimestre 2017 
 
La primera setmana d’octubre hem començat el tallers programats pel CIRD: Iniciació al Hatha 
Ioga (nou), Va de poesia (nou), Tertúlies per pensar (nou) i Creixement personal.   
 
Dijous 19 d’octubre, Dia Mundial Contra el Càncer de Mama, s’ha convocat una concentració a 
les 18 h, a la plaça Santa Magdalena.  La  marxa sortirà cap al Casal de Cultura Robert Brillas 
per celebrar la Festa contra el Càncer de mama. 
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Dimecres 25 d’octubre, a les 19 h, a la Masoveria Can Tinturé, Carme Sánchez tornarà a ser a 
Esplugues presentant el seu darrer llibre “El sexe que volem les dones”.  
 
Informem que divendres 27 d’octubre, a les 18.30 h, a la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
l’Associació DIAS farà una xerrada-debat sobre la situació de les dones i la perspectiva de 
gènere a Colòmbia i aquí.  
 
 
7. Diversos 
 
La tècnica de participació informa que s’està treballant en la creació d’un punt de voluntariat. Per 
dur a terme aquest projecte és necessari conèixer l’estat actual del nostre teixit associatiu.  
Presenta el qüestionari “Voluntariat i Associacionisme a Esplugues”, que s’ha elaborat per 
conèixer la situació actual de les entitats, detectar necessitats i aportar suggeriments per a la 
creació del punt de voluntariat.   El qüestionari ha estat enviat a totes les entitats del municipi.  I 
poden respondre per mitjans telemàtics, telefònicament o bé presencialment. 
 
L’alcaldessa informa que Claudia Acebrón ha estat escollida com a nova presidenta de la Xarxa 
de Dones Emprenedora d’Esplugues. 
 
 
 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta dóna per finalitzada la sessió, quan són 
les 20.45 hores del dia abans esmentat, tot estenent aquesta acta, que signen 
 
 
 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA                                                           LA SECRETÀRIA  
 
 
 
 
 
 
Pilar Díaz                                                                       Carme Manzanal                                         
 


