
 
 
 

CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES 
 

ACTA DE LA REUNIÓ 2/2014 

DATA: 23 octubre 2014 INICI: 19.00 h FINALITZACIÓ:  20.30 h 
 
 
ENTITATS REPRESENTADES I PARTICULARS:   

 Felicidad Fusté Gutierrez 
 Carmen Capitán, presidenta  
   Associació Dones “El Taller”   
 Pilar Valderrábano 
 Celia Gonzalez 
 Tori Carrión 
 Pepi Toscano 
 A Ortiz 
 Carmen Sanchez Garcia 
 María Domínguez, presidenta 

Associació de  Dones del Gall 
 Ma Dolors Algué 
 Cristina Baeza 
 Maria Mena, grup mpal. PSC 
 Maite Gonzalez Garcia 
 M. Pilar Jovell 
 Pepi Viciana Sánchez – 

Presidenta Associació de Dones 
Actives 

 Eva Alejandro Buendia 
 Isabel Almató, en representació 

d’ERC 
 Lídia Ibáñez, grup mpal. ICV-

EUiA 
 Ma Carme Dragó – presidenta 

Dones de La Plana 
 Ma Carme Ibarra 
 Claudia Morales Acebrón 
 Victòria Alcón Diaz 
 Isabel Puertas Ros 
 Lidia Benet 
 Manoli Nunes 
 Carmen Peirot 
 Esther Soler, informadora CIRD 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
S’han  excusat:                  

 Ma Teresa López, XDEE 
 Carme Manzanal, tècnica d’atenció social i igualtat 
                                          



 
Presideix: 

 Pilar Díaz, alcaldessa i regidora presidenta del Consell Municipal de les Dones 
 
Secretària del Consell: 

 Assumpta Pastor, agent d’Igualtat 
 
 
 

TEMES TRACTATS 
 
1. Aprovació de l’acta corresponent a la sessió del 13 de maig de 2014 
2. Presentació del Pacte contra la pobresa 
3. Retirada de la reforma de la Llei de l’avortament 
4. Programació últim trimestre 2014 
5. 4t Congrés de les Dones del Baix Llobregat 
6. Actes: 25 de novembre Dia Internacional contra la Violència Masclista i II Marxa 
Comarcal contra la Violència Masclista 
7. Diversos 

 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió del 13 de maig de 2014 
 

S’aprova l’acta sense cap esmena. 
 
 
2. Presentació del Pacte contra la pobresa 
 
La Marta Fuertes, treballadora social de l’Ajuntament d’Esplugues, explica i exposa el  
Pacte local contra la pobresa i l’exclusió social. Es basa en els següents principis 
d’actuació: la proximitat, la transversalitat, l’apoderament individual i comunitari, la 
inversió social, la innovació social, la coresponsabilitat, la participació i el treball en 
xarxa.  
Els àmbits d’intervenció prioritaris per assolir l’objectiu establert són: la cobertura de 
necessitats bàsiques d’alimentació, la salut, l’habitatge, la formació, l’ocupació, 
relacional i la pobresa infantil. El document pretén ser un marc de referència, a nivell 
local, tant per l’Administració del municipi com per les entitats.   
 
L’alcaldessa, Pilar Díaz, explica que des de l’Ajuntament hi ha molts programes en 
marxa i es fa tant com es pot, per descomptat amb diner públic. No és suficient, cal la 
col·laboració de tothom.  El teixit associatiu a Esplugues està molt implicat i d’una 
manera o una altre, tothom fa la seva aportació. 
Hi ha diferents actuacions des de l’Ajuntament, beques, ajuts directes des de Serveis 
Socials, també des de l’oficina d’habitatge es dóna suport d’informació jurídica per 
evitar desnonaments. 
 
Victòria Alcón proposa com idea fer horts urbans contra la pobresa. 
 
Pilar Jové fa una reflexió, “la societat ha de ser més sensible, el que hi passa ens pot 
passa a nosaltres”. També explica un cas de desnonament. 
 
 
 



 
3. Retirada de la reforma de la Llei de l’avortament 
 
La Pilar explica que hi ha dos fets: 
-Les dones vàrem treballar molt i al final s’ha produït el que demanàvem, la retirada del 
projecte de llei. 
- El recurs no ha sortit del Constitucional. 
 
És una bona noticia i és d’agrair. Vàrem treballar molt totes les dones, moviments com 
aquest són d’agrair. S’ha fet bona feina, ben feta, però hem de seguir lluitant pels 
nostres drets. “No abaixem la guàrdia”. 
 
 
4. Programació últim trimestre 2014 
 
Assumpta Pastor fa una exposició de la programació del darrer trimestre per activitats: 
 

- 24setembre, Stage de formació MARRAQUEIX 
- 24 setembre, Dijous de les Dones. Conferència: El perquè del creixement 
personal. Carme Boo 
- 1 i 8 d’octubre, Blogs visuals. 
- 2 d’octubre, Tallers CIRD per a dones 
- 16 d’octubre, Actes Dia Internacional Contra el Càncer de Mama. 
- 23 d’octubre, Consell de les Dones 
- 5 al 26 de novembre, Programa per a la salut de les dones: “Impulsar Valores: 
Renacer” 
- 12 novembre, Cloenda i traspàs premi Delta de Literatura  
- 14 i 15 novembre, 4t Congrés de les Dones del Baix 
- 23 de novembre, II Marxa contra la violència masclista 
- 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència Masclista 

 
5. 4t Congrés de les Dones del Baix Llobregat 
 
Es fa una explicació de l’organització de la subseu d’Esplugues per participar al 4t 
Congrés de les Dones del Baix Llobregat: 

- qui hi va 
- com hi anem 
- horaris 
- vídeo activitats precongressuals 
- panells exposició de bones pràctiques 
- .../... 

 
S’explica que Esplugues participa com a subseu amb el tema: Impacte de la LRSAL en 
les polítiques de dones. Un grup de dones juristes junt amb l’equip jurídic de 
l’Ajuntament treballen aquest tema. Sembla ser que l’impacte no serà tan negatiu com 
pensàvem en un principi, encara que dependrà de la voluntat política i la demanda 
social que es mantinguin tots els serveis a les administracions, en el nostre cas al 
nostre Ajuntament. 
 
Tot i els intents de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local 
(LRSAL) per restringir el marc competencial dels ajuntaments es podrà continuar 
prestant, com es va fent fins ara, polítiques adreçades a les dones. 
I això inclouria la creació i gestió de centres d’informació i de recursos, com els que 
tenen molts ajuntaments de la comarca, des dels quals es porten a terme, amb la 
màxima garantia de qualitat i de proximitat, accions encaminades a l’assoliment d’una 
major igualtat efectiva entre dones i homes i a la lluita contra la violència masclista. 



 
 
 
6. Actes: 25 de novembre Dia Internacional contra la Violència Masclista i II 

Marxa Comarcal contra la Violència Masclista 
 
S’informa de la II Marxa, convocatòria i horaris: 

- Punt de trobada a la pl. Santa Magdalena a les 10 hores el dia 23 de 
novembre. 

- Recorregut fins al Parc de Torreblanca de Sant Feliu 
- A les 12 hores la marxa s’uneix amb la d’altres municipis que hi participen. 

 
La Maite Gonzalez diu que Tambolàs té intenció de participar-hi, que ho confirmarà 
després de consultar agenda. 
 
25 de novembre, convocatòria i horaris: 
 

- a les 12 hores, a la pl. Sta. Magdalena, lectura del manifest Institucional 
- a les 19 hores, a la pl. Sta. Magdalena, lectura de manifest i acte reivindicatiu. 

 
Per al 25 de novembre es demana convocar una comissió per treballar el que es farà a 
l’acte reivindicatiu de les 7 de la tarda. Es parla de fer un flashmob entre totes les 
dones de les entitats i el Consell. El dia 30 d’octubre es reunirà la comissió al CIRD. 
 
Com cada any Joventut participarà en aquesta programació. I aquest any també 
s’incorporen les propostes de l’Audiència Pública, amb el lema “Obre el cor però no a 
cops”. 
 
 
7. Diversos 

 
L’Eva Alejandro, de la Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues, informa que el dia 
22 de novembre han organitzat una activitat per reivindicar el 25 de novembre: Una 
dona apoderada contra la violència de gènere, Ma Alicia Machu (Patum i Memas),. 
convida a totes a participar d’aquesta activitat. 

 
 

 
 
 

PROPER CONSELL: dijous 12 de febrer, a les 19 h, 
al Saló de Plens de l’Ajuntament 

 
 
 
 
 
 

Pilar Díaz      Carme Manzanal 
Presidenta      Secretària 
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