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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL MUNICIPAL DE LES 
DONES EL DIA 24 DE MAIG DE L'ANY 2018 A LES 19 HORES               
(2/2018) 
    
 
Al Saló de Plens de l’Ajuntament, el dia 24 de maig 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 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: 
  
 
 

 Manuela Ruíz  
 M. Dolors Alguè 
 Vanessa Tarrés  
 Pilar Valderrábano 
 Celia González 
 Victoria Corbacho – UGT Baix 

Llobregat 
 Estefania Zafra. grup mpal. ICV-

Verds 
 Claudia Acebrón, presidenta 

Xarxa de Dones Emprenedores 
d’Esplugues 

 M. Teresa López 
 Carmen Sánchez 
 M. Glòria Font 
 Maria Domínguez, presidenta 

Associació Dones del Gall 
 Tomy Borrallo 
 Maribel Aguilera,  grup mpal. 

PSC 
 Manel Pozo, grup mpal. PSC 
 Anna Domínguez 
 Assumpta Pastor, agent d’igualtat 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
N’excusen l‘absència: 
 

 Katy Mora 
 Herminia Villena Collado, grup mpal. ERC 
 Maite González 
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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 8 de febrer de 2018. 
 
 
2.  Sentència judicial “La Manada” 
 
L’alcaldessa informa que ahir els joves van aportar propostes molt interessants a l’acte final de 
l’Audiència Pública realitzada durant el curs 2017-2018 amb l’alumnat de 4t d’ESO sobre la 
prevenció de la violència masclista i agressions sexistes als espais d’oci.   Recorda també que 
el mateix dia que es va fer pública la sentència ens vam concentrar a la porta de l’Ajuntament 
fent lectura del comunicat emès per l’Associació de Dones Juristes. 
 
S’acorda elaborar una Declaració del Consell Municipal de les Dones d’Esplugues sobre la 
sentència, tot recollint les  aportacions fetes per les assistents al  Consell i fer-la pública.  
  
 
3. Valoració dels actes del mes de les dones 
 
Pilar Díaz recorda les activitats desenvolupades  el passat mes de març en commemoració del 
Dia Internacional de les Dones i la participació qui hi ha hagut: 
 
- Divendres 2,  a les 16.30 h, Cinefòrum sobre la pel·lícula “Figuras Ocultas” 2017,  a 
l’Associació de Dones de La Plana. (50 dones) 
 
- Dissabte 3, a les 11 h, Taller de Nutrició i Dona: la salut i la nutrició centrades en la dona, 
des d’una visió energètica. A càrrec de M. Carmen Mejías, tècnica en macrobiòtica, al CIRD 
Vil·la Pepita.  Organitzat per la Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues. (19 dones) 
 
- Dilluns 5, a les 17.30 h,  Masterclass de zumba, a l’Associació de Dones del Gall. (40 
dones) 
 
- Dimecres 7, a les 17.30 h, Classe inicial d’Origami a  l’Associació de Dones del Gall. (15 
dones) 
 
- Dimecres 7, a les 18.45 h, “Fem pinya per al reconeixement dels drets de les dones”,  a 
càrrec de la Colla de Castellers d’Esplugues “Els Cargolins”, als Jardins del Casal de Cultura 
Robert Brillas. 
 
- Dimecres 7, a les 19 h, Conferència sobre “La crisi Rohingya a Myanmar. No podem 
esperar. Aturem la neteja ètnica”, a càrrec de Carme Vilarroya, activista d’Amnistia 
Internacional de Catalunya. Organitzada pel Grup Pla del Llobregat-Amnistia Internacional; i 
actuació dels músics  Rusó Sala i Walid M. Mountassir, al Casal de Cultura Robert Brillas.  (17 
dones i 9 homes) 
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I, a continuació, a les 20 h, inauguració de l’exposició Drets humans de les dones, sobre la 
violació de drets humans que pateixen les dones a diferents països. Aquesta exposició 
d’Amnistia Internacional de Catalunya, es va poder visitar del 2 al 22 de març, de dilluns a 
divendres, de 6 a 9 del vespre, a les sales d’exposicions del Casal de Cultura Robert Brillas.  
 
- Dijous 8, a les 12 h, Lectura del manifest commemoratiu del Dia Internacional de les 
Dones, davant l’Ajuntament, amb la participació de 200 persones aproximadament.   
 
- Divendres 9, a les 20.30 h, Actuació de l’artista i a cantant Beth, al CEM Les Moreres, 
entrada gratuïta.  Hi van assistir unes 700 persones. 
 
- Divendres 9, a les 21.30 h, Sopar de les Dones d’Esplugues, CEM Les Moreres.  Hi van 
participar 575 dones. 

 
- Diumenge 11, a les 11 h i 13 h, “La Rajoleta”, visites semiteatralitzades “La Magdalena a la 
fàbrica”. Hi van assistir 16 dones i 24 homes.  
 
- Dimecres 14, a les 18 h, Cinefòrum sobre la pel·lícula “Joy”,  al Centre sociocultural Molí-
Cadí, Edifici Cadí, organitzada per l’Associació de Dones El Taller de Can Vidalet. (70 dones i 
10 homes) 
 
- Dijous 15, de 16 a 19 h, 11a edició del Taller d’autoprotecció i defensa personal per a 
dones, a càrrec del Servei de Policia Local, Casal de Cultura Robert Brillas, amb 23 dones 
inscrites. 
 
- Dijous 15, a les 19 h, presentació de l’Associació de Dones Escriptores d’Esplugues 
“ADEE”, a la Masoveria de Can Tinturé, amb la participació aproximada de 70 persones. 
 
- Divendres 16, a les 19 h, “Dones de pel·lícula”, taula rodona a l’entorn de la dona en el 
món del cinema, a La Masoveria de Can Tinturé. Amb la participació d’Isona Passola, 
presidenta de l’Acadèmia Catalana de Cinema, Maria Rosa Fusté, productora i espluguina, 
Míriam Porté, productora i Premi gaudí a la millor pel·lícula per TV 2018 per "La Llum d'Elna" i 
Judith Colell, directora  i vicepresidenta de l’Acadèmia Espanyola de Cinema.  Van assistir-hi 
42 dones i 19 homes. 
 
Es valoren positivament les activitats i la implicació de les entitats.  Per a l’any vinent, es 
proposa oferir una actuació més adient per al públic assistent. La gent parlava durant l’actuació 
i no es podia sentir bé.  La presidenta de la XDEE proposa que, a més de la lectura del 
manifest, les representants de les entitats puguin manifestar el seu agraïment  per la tasca 
realitzada amb les dones i per la igualtat de gènere. 
 
 
4. Diversos 
 
S’informa que la Junta de Govern local del passat 18 de maig va aprovar l’adhesió de 
l’Ajuntament a la Plataforma de la Unió Europea: Ciutats contra la publicitat sexista.   
Esplugues ha estat la primera ciutat catalana en formalitzar la seva adhesió al compromís 
europeu contra la publicitat sexista. Segòvia ha estat la primera ciutat d’Espanya a formalitzar-
lo.  Altres ciutats adherides són París, Berlín i Londres. 
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Es comenta que l’acte del 17 de maig, cinefòrum Cuidado resbala, amb la projecció del 
documental sobre el  treball domèstic, va ser molt interessant. 
 
Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional per a la Salut de les Dones (28 de maig), 
el proper dimarts 29, es farà una caminada per la nova via que comunica Esplugues amb el 
Parc de Cervantes.  Ens trobarem a les 9.30 al CEM Les Moreres. 
 
S’informa que els dies 26 i 27 d’octubre se celebrarà el 5è Congrés de les Dones del Baix 
Llobregat a Castelldefels, amb el lema 100% FEMINISTA.  Esplugues aportarà el treball 
realitzat a dues subseus:  una sobre Reforma Horària, compartida amb agents econòmics i 
socials de la comarca AEBALL PIMEC, CCOO i UGT; i una altra sobre bretxa salarial i 
lideratge femení tot aportant el treball realitzat, propostes i conclusions a la VII edició de la 
Jornada Emprenem, celebrada el 3 de juliol passat a l’Espai Baronda d’Esplugues. 
 
 
 

 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta dóna per finalitzada la sessió, quan són 
les 20.30 hores del dia abans esmentat, tot estenent aquesta acta, que signen 
 
 
 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA                                                          LA SECRETÀRIA  
 
 
 
 
 
 
Pilar Díaz                                                                       Carme Manzanal                                         
 


