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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL MUNICIPAL DE LES 
DONES EL DIA 10 D’OCTUBRE DE L'ANY 2019 A LES 19 HORES                                                                 
(3/2019) 
    
 
Al Saló de Plens de l’Ajuntament, el dia 10 d’octubre de 2019, 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 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: 
  
 

 
− Isabel Puertas 
− Carme Gené, Amnistia 

Internacional 
− Isabel Flores, UGT Baix Llobregat 
− Elisabeth Pacheco, portaveu 

Podem Esplugues 
− M. Dolors Algué 
− Maria Domínguez, presidenta 

Associació Dones del Gall 
− M. Carmen Parreño, presidenta 

Associació Dones Escriptores 
d’Esplugues 

− Claudia Acebrón, regidora 
adjunta de Polítiques de Dones i 
Reforma Horària 

− Celia González 
− Herminia Villena, grup mpal. ERC 
− Carmen Capitán, presidenta 

Associació de Dones “El Taller” 
de Can Vidalet 

− Pilar Valderrábano 
− Evenciana Silverio 
− Antonia Cordón 
− Maite González  
− Gemma García, grup mpal. 

Ciudadanos 
− Manuela Alcón 
− Julia Rodríguez 
 

 

 
− Rosaura Alejandro 
− M. Glòria Font 
− Vanessa Tarrés  
− Patricia Goulart, Associació DIAS 
− Eva M. Melús, tècnica d’Alcaldia 
− Assumpta Pastor, agent d’igualtat 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
N’excusen l‘absència: 
 

− Montserrat Zamora, grup mpal. PSC 
− XDE - Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues 
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La presidenta obre la sessió i, a continuació, es passa a l’examen i el 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 18 de juliol de 2019. 
 
 
2.  Proposta d’actes 25 de novembre  
 
S’informa que la 7a Marxa Comarcal Contra la Violència Masclista està programada per al 
diumenge 24 de novembre. Ens concentrarem a les 10.30 h a la plaça de Santa Magdalena per 
anar al Parc de Torreblanca on, a les 12.30 h, es realitzarà l’acte central amb tots els municipis 
participants. 
 
Dilluns 25 novembre, Dia Internacional Contra la Violència Masclista, a les 12 h, davant 
l’Ajuntament, es farà la lectura del Manifest institucional del Dia Internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones i, a les 19 h, tindrà lloc l’acte reivindicatiu conjuntament amb el 
Departament de Joventut. En aquest acte està prevista l’actuació de les artistes de LaboratoriA 
Flamenco Project, la visualització del rap i la lectura del manifest elaborat pel jovent d’Esplugues. 
 
Dilluns 24 d’octubre, a les 13 h, es reunirà al CIRD la Comissió per tancar el conjunt d’actes. 
 
 
3. Activitats darrer trimestre 2019 
 
Es recorda que el dijous 17 d’octubre, a les 18 h, al Casal de Cultura Robert Brillas, s’impartirà 
la conferència “Prevenció i aspectes psicosocials del càncer de mama”, a càrrec de Yolanda 
López, psicòloga de l’Associació Espanyola Contra el Càncer - AECC. S’iniciarà l’acte amb la 
visualització de dos vídeos realitzats per l’AECC i es disposarà d’un punt informatiu i recollida 
de donatius. Durant la setmana es realitzaran diverses accions amb la col·laboració de les 
Associacions de Dones. 
 
S’informa que el dimecres 6 i 13 de novembre, de 18 a 20 h, es realitzaran al CIRD els tallers 
vinculats al projecte “Comunicació i espai públic: el punt de vista de les dones”, impulsat per 
l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació. 
 
El diumenge 17 de novembre es celebrarà la “Carrera de la Mujer”. Qui s’hi vulgui inscriure es 
pot adreçar al CIRD el més aviat possible per fer les inscripcions.  
 
S’informa que en el marc de la 10a edició del Premi Delta de narrativa escrita per dones, es posa 
en marxa un Curs virtual d’escriptura, impartit per la M. Rosa Nogué, de l’Escola d’Escriptura de 
l’Ateneu Barcelonès. El curs s’iniciarà el 4 de novembre i finalitzarà al 2 de desembre. S’hi pot 
inscriure una dona de cada municipi que formi part del Premi Delta. 
 
Actualment s’està tancant la programació dels tallers que s’impartiran al CIRD. 
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4. Seguiment d’accions vinculades al desplegament del Protocol per unes festes lliures 
d’agressions sexistes 
 
Patricia Goulart, en representació de l’Associació DIAS, informa que durant el 2019 l’Associació 
ha realitzat el servei de dinamització dels punts liles a diverses festes: Carnestoltes, Festes 
Joves, Festes de barris, Festes Majors de Santa Magdalena i de Sant Mateu, durant les quals 
s’han dut a terme accions de sensibilització i informació amb el públic assistent. Actualment, 
molta gent ja reconeix la carpa i la identifica com a Punt Lila. Planteja la dificultat de captar 
agents preventives, cosa que ha suposat una sobrecàrrega per l’equip de voluntàries. Informa, 
també, que està previst fer tallers amb l’alumnat de 4r d’ESO i Batxillerat dels instituts del 
municipi sobre la prevenció de les violències sexistes en espais d’oci. 
 
Isabel Puertas remarca la importància de la sensibilitzar als instituts i de continuar insistint a les 
entitats. Diu que el canvi d’ubicació del WC a les Tres Esplugues ha sigut perfecte, que es 
col·loquin més banderoles a la Rambla Àngel Guimerà i que es tingui present evitar els cartells 
sexistes per a les futures festes. 
 
L’Alcaldessa demana la participació de les agents preventives presents. Aquestes reforcen  que 
falten agents i que caldria parlar amb les entitats. I que la tasca que estan duent a terme és molt 
positiva.    
 
Segons Pilar Diaz, les persones cada vegada estan més sensibilitzades però el Protocol s’ha de 
basar en el voluntariat. Sabíem des del primer moment que el punt més feble és captar persones 
voluntàries. Cal aconseguir més compromís de les entitats, fent-los veure que aquest és un 
projecte de ciutat. 
 
 
5. Diversos 
 
No es tracten temes en aquest apartat. 

 
 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta dóna per finalitzada la sessió, quan són 
les 20.40 h del dia abans esmentat, tot estenent aquesta acta, que signen 
 
 
 
LA PRESIDENTA                                                           LA SECRETÀRIA  
 
 
 
 
 
 
 
Pilar Díaz                                                                       Carme Manzanal      


