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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL MUNICIPAL DE 
LES DONES EL DIA  9 DE FEBRER DE 2022 A LES 18 HORES    (1/2022) 
 
 
De forma telemàtica, el dia 9 de febrer de 2022, a les 18 hores, es reuneix el Consell 
Municipal de les Dones, en sessió ordinària virtual, 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. Eva Melús Fierro, tècnica d’Alcaldia.  
 
Comencem la sessió amb 23 persones connectades.  
 
 
 
La presidenta obre la sessió i, a continuació, es passa a l’examen i debat dels 
assumptes esmentats a l’ordre del dia: 
 
 
1. Proposta de programa amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les 
Dones.   
Per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, s’està treballant en una 
programació transversal per seguir reinvindicant la lluita contra les desigualtats que 
afecten les dones. S’ofereixen activitats organitzades per diferents departaments 
municipals.  
 
 
 

PROGRAMA 8 DE MARÇ   
 
De l’1 al 31 de març de 2022 
Exposició:  ‘Barcelona - Elna, Alep - Mafraq: Refugiades de Lluny i de 
Prop’, de l'Associació Catalana per la Pau 

Emmarcada dins el projecte Veus, Dones, Refugiades, presenta 
el paral·lelisme entre dues situacions allunyades en el temps i l’espai: 
les refugiades catalanes que havien de ser mares a la França dels camps de 
concentració, a la maternitat d'Elna i les refugiades sirianes que han 
d’emprendre una nova vida a Jordània per fugir de la Guerra. 
Lloc: Sala d'exposicions del Casal de Cultura Robert Brillas 
Organitza: Ajuntament d’Esplugues - Igualtat i Cooperació al 
Desenvolupament 
Accessible  
 
 
Dilluns 7 
17h 
Graffiti-Mural feminista 
Convocatòria només per a noies. 
Lloc: A la plaça de l’Oficina Jove (Àngel Guimerà, 34)  
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Organitza: Ajuntament d’Esplugues  
Accessible  
 
 
Dimarts 8 
12h 
Lectura del manifest institucional.  
A càrrec de l’alcaldessa, Pilar Díaz, acompanyada de les presidentes de les 
entitats de dones. Lectura de textos i discursos de les dones protagonistes de 
la Ruta Feminista d’Esplugues.  
Emissió a través d'Instagram 
Lloc: Plaça de Santa Magdalena, 5. Davant de la Casa Consistorial.  
Organitza: Ajuntament d’Esplugues  
Accessible  
 
18h 
Kahoot jove en línia   
Amb un premi sorpresa! Trobareu l’enllaç al perfil d’Instagram d’@esplujove. 
També el podeu sol·licitar a l’Oficina Jove i a l’Espai Jove Remolí.  
Lloc: On-line (plataforma meet)    
Organitza: Ajuntament d’Esplugues  
Accessible  
 
 
 
Divendres 11 
17h 
Bosses feministes 
Taller d’estampació de bosses amb missatges reivindicatius amb les eines de 
l’EspluLab. Només per a noies de 12 a 35 anys. Inscripcions a les oficines de 
Joventut i al seu perfil d’Instagram.   
Lloc: EspluLab. Espai Baronda.  
Organitza: Ajuntament d’Esplugues  
Accessible  
 
 
Dissabte 12 
10.45h 
Dissabte feminista 
Ocupem la plaça! La jornada inclou una sessió de zumba (10.45h), actuació de 
l’escola de dansa Renata Ramos (11.30h) i el concert final de Nerea Rodríguez 
(12.30h). La cantant de Gavà, coneguda pel seu pas per OT 2017 i TCMS, 
prepara nou disc i compartirà el seu últim treball, ‘Señales’.   
Lloc: Plaça Catalunya  
Organitza: Ajuntament d’Esplugues   
Accessible  
 
 

https://www.instagram.com/ajesplugues/
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Diumenge 13 
12h 
Servei d’Honor per la Igualtat 
Servei d’honor per la igualtat, previ al partit de l’equip amateur del CF Can 
Vidalet. El club ha organitzat una jornada per recordar el seu compromís amb la 
lluita contra la discriminació de gènere i ha preparat samarretes reivindicatives 
per al públic assistent que vulgui participar.   
Lloc: Camp Municipal de Futbol El Molí. Molí, s/n.  
Organitza: CF Can Vidalet 
 Accessible  
 
 
Dilluns 14 
A les 11.30h i a les 17.30h 
Taller d’autoprotecció 
Policia Local impartirà dos tallers d’autoprotecció per a dones. Amb inscripció 
prèvia a dones@esplugues.cat  
Lloc: Complex Sociocultural i Esportiu Can Vidalet. C/Cedres.    
Organitza: Ajuntament d’Esplugues  
Accessible  
 
 
Divendres 18 
18.30h 
Projecció de la pel·lícula ‘Chavalas’, de Carol Rodríguez  
Carol Rodríguez, de Cornellà, va ambientar al barri de Sant Ildefons la seva 
pel·lícula ‘Chavalas’, que narra el retorn a casa de Marta, després de fracassar 
en l’aventura de convertir-se en fotògrafa artística a Barcelona, i el seu 
retrobament amb les amigues de tota la vida. Una història sobre sororitat, i la 
recerca de la identitat que va obtenir dues nominacions als Premis Goya (millor 
direcció novell i millor actriu revelació) i el Premi del Públic al Festival de 
Màlaga, entre d’altres.  
Amb inscripció prèvia a dones@esplugues.cat  
Lloc: CSE Can Vidalet. C/Cedres.  
Organitza: Ajuntament d’Esplugues 
Accessible  
 
 
Dissabte 19   
11h 
Presentació de La Ruta Feminista d’Esplugues  
Els carrers, places, jardins i altres espais d’Esplugues parlen de dones 
importants. Inaugurem una ruta que les visualitza i ret homenatge en 12 punts.  
Lloc: Ajuntament d’Esplugues. Plaça de Santa Magdalena, 5 
Organitza: Ajuntament d’Esplugues  
Accessible  
 
 

mailto:dones@esplugues.cat
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Dimarts 22  
18.30h 
Taller d’autoprotecció JOVE 
Policia Local impartirà dos tallers d’autoprotecció per a dones fins a 35 anys. 
Amb inscripció prèvia a dones@esplugues.cat  
Lloc: Gimnàs de l’IES La Mallola. C/Andreu Amat, 11.  
Organitza: Ajuntament d’Esplugues  
Accessible  
 
 
 
Dimecres 23  
18.30h 
Projecció i col·loqui amb Mabel Lozano  
Projecció del documental ‘Biografía del cadáver de una mujer’, guanyador d’un 
Premi Goya 2021, i col·loqui obert amb la seva directora, Mabel Lozano.  
Amb inscripció prèvia a dones@esplugues.cat  
 
Lloc: Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues (Àngel Guimerà, 106)  
Organitza: Ajuntament d’Esplugues  
Accessible  
 
 
 
 
L’alcaldessa Pilar Díaz, com a regidora de Polítiques de Dones i Reforma Horària, fa 
les següents observacions sobre la programació: 
-S’ha estimat convenient no carregar en excés la programació dels mateix 8 de març, 
per tal de facilitar la participació a la manifestació unitària convocada a la tarda.  
 
-Seguint les recomanacions sanitàries, s’ha apostat per les activitats a l’aire lliure. És, 
de pas, una manera de reivindicar la nostra presència als espais públics.  
 
-Com a alternativa al sopar, s’organitza el Dissabte Feminista, que combina la vessant 
reivindicativa amb la lúdica i amb garanties de seguretat. La proposta inclou un matí 
sense d’activitats adaptades i inclusives.  
 
-Els tallers d’autoprotecció s’ofereixen en horari de matí i tarda, amb l’objectiu 
d’adaptar-se a totes les situacions. També s’ha organitzat una proposta especial per a 
joves, a l’Institut La Mallola, un espai que elles poden considerar com a propi.  
 
-La directora Mabel Lozano presentarà a Esplugues el seu documental “Biografia del 
cadáver de una mujer”. La proposta no es va poder dur a terme dins de la programació 
del 25 de Novembre, Dia Internacional contra la Violència vers les Dones, per 
problemes d’agenda de la creadora, però ella es va comprometre a buscar nova data.  
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-‘Esplugues sense Barreres’ s’incorpora al Consell de les Dones de forma activa en 
aquesta convocatòria. La presidenta invita a l’associació a examinar la programació 
amb una mirada inclusiva per garantir l’accessibilitat de totes les propostes. Les 
representants de l’associació comenten que aquesta és la primera edició del 8 de març 
en la qual participen i la proposta els sembla “perfecta”. Eva Muñoz afegeix que 
buscaran idees de cara a l’any que ve. 
 
 
 
Algunes participants expressen la seva opinió sobre la programació i idees de 
col·laboració:   
 
-Maria Domínguez, de l’Associació de Dones El Gall, explica que en aquest any han 
anat una mica “agobiades” i no afegiran proposta com a associació, però considera 
que el programa proposat “està molt bé i és molt complet”.  
 
-Laura Ruíz, fisioterapeuta i professora d’arts marcials, s’ofereix a col·laborar en 
l’organització de tallers d’autoprotecció inclusius. Ja ha establert contacte amb 
Esplugues sense Barreres.  
 
 
-Isabel Almato, d’Esplugues FM, secció de ràdio de L’Avenç, anuncia que farà una 
sèrie d’entrevistes en clau feminista coincidint amb la Setmana del 8 de març. 
 
-Maite González García coincideix amb Maria Domínguez, de l’Associació de Dones El 
Gall, que estem en una situació d’apatia a causa de la pandèmia, que esperem que 
passi i que tant de bo l’any que ve es puguin fer més coses. En tot cas, González 
comenta que el programa és molt atractiu i molt complet, i celebra que Esplugues 
sense Barreres s’hagi pogut incorporar al Consell per aportar la seva visió.  
 
-Carmen Sánchez, agent de Policia Local d’Esplugues, assenyala que els tallers 
d’autoprotecció que han preparat dins de la programació del 8 de març són 
completament inclusius, un espai segur en què totes les participants podran donar la 
seva opinió i expressar dubtes. Sánchez destaca la gran implicació de les dones del 
cos de Policia Local en la lluita per la igualtat de gènere.  
 
-Dolores Castro, regidora del Grup Municipal d’Esplugues En Comú Podem, anima 
totes les persones a participar activament al Consell Municipal de Dones. Castro 
celebra la incorporació d’Esplugues sense Barreres i posa l’accent a que el feminisme 
és inclusiu de forma natural.  
La regidora assenyala que la pandèmia ha afectat moltíssim les dones com a 
col·lectiu, però assenyala que s’ha elaborat una bona proposta per reivindicar el 8 de 
Març, Dia Internacional de les Dones.  
 
-Joan Marín, regidor de Joventut i membre del grup municipal PSC, ofereix detalls de 
les activitats organitzades per i per a joves d’Esplugues, un col·lectiu molt actiu en la 
reivindicació de la igualtat entre dones i homes.  
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2. Diversos  
 
L’empresa Náscor Formación tornarà a gestionar l’oferta de tallers i activitats de la 
Regidoria de Polítiques de Dones i Reforma Horària després de ser designada per la 
Mesa de Contractació reunida el mateix 9 de febrer. L’alcaldessa Pilar Díaz destaca 
que Náscor ha fet la millor oferta econòmica, però també compta amb el millor equip 
de persones per desenvolupar la feina. Díaz explica que la incorporació de Náscor 
facilitarà que les propostes que sorgeixin del Consell puguin fer-se realitat i convida les 
participants a fer arribar les seves idees a Vil·la Pepita.  
 
Trini Pérez proposa crear un ‘espai de bicis sense edat’ per facilitar els passejos de 
persones grans o amb mobilitat reduïda, seguint el model ja implementat per 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern. L’alcaldessa Pilar Díaz proposa organitzar un nou 
Consell de Dones per parlar de projectes diversos.  
 
Trini Pérez també pregunta pel futur del Servei de Ginecologia del CAP Lluís Millet. 
L’alcaldessa Pilar Díaz explica que l’Ajuntament està en converses amb el 
Departament de Salut per trobar una solució i per ampliar l’ambulatori, d’acord amb les 
necessitats reals d’Esplugues. En aquest sentit, l’Ajuntament ha cedit, gratuïtament, 
l’espai per construir, un pas que correspon a la Generalitat. Díaz explica que hi ha un 
compromís del govern català per tirar endavant aquesta ampliació tan necessària. 
Afegeix, però, que la falta d’especialistes és un problema global a tota Catalunya, ja 
que no s’ofereixen condicions atractives al personal. El model s’haurà de repensar per 
garantir la continuïtat de l’estat del benestar.  
 
Maite González García explica que el Servei de Ginecologia del CAP de La Bòbila 
també s’ha traslladat, de forma definitiva, a Cornellà.  
 
L’Ajuntament considera prioritari que aquest servei no desaparegui a Esplugues i així li 
ha fet saber a la Generalitat. L’equip de govern informarà les veïnes i veïns de les 
properes novetats.  
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, es dona per finalitzada la sessió, quan són les 
19:00 hores del dia anteriorment esmentat, tot estenent aquesta acta, que signen 
 
                                               
LA PRESIDENTA                     LA SECRETÀRIA  
 
 
 
 
 
Pilar Díaz                                                            Eva Melús   


