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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL MUNICIPAL DE LES 
DONES EL DIA 21 DE GENER DE L'ANY 2016 A LES 19 HORES 
 
 
Al Saló de Plens de l’Ajuntament, el dia 21 de gener de 2016, 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. 
 
Hi assisteixen les següents representants d’entitats i  particulars: 
  

 
 M. Dolors Alguè 
 Maria Cejas Pérez 
 M. Teresa López Castillo 
 Lina Benet Cabezas 
 Katy Mora 
 Maite González García 
 M. Rosa Pardo 
 Pilar Valderrábano 
 Carmen Capitán, presidenta  
   Associació Dones “El Taller”  
 Vanessa Vázquez Bolognini 
 Teresa Jiménez 
 Pepi Viciana,  expresidenta 

Associació de Dones Actives 
Espluguines 

 Conchi Brau 
 Antonia Merchán Campos 
 Herminia Villena Collado, grup 

mpal. ERC 
 Neus Oró 
 Celia González 
 Tomy Borrallo 
 Carmen Sánchez 
 Esther Soler, informadora CIRD 
 Assumpta Pastor, agent d’Igualtat 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Excusen la seva assistència: 
 

 María Domínguez, presidenta Associació de  Dones del Gall 
 M. Carme Dragó, presidenta Associació de Dones de la Plana 
 Isabel Almató 
 Victòria Vila 
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Oberta la sessió per part de la presidenta, a continuació es passa a examen i debat dels 
assumptes relacionats a l’ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta anterior, ordinària de data 1 d’octubre de 2015.  El Consell dóna la 
seva conformitat, per unanimitat, a l’acta de la sessió anterior, ordinària de data 1 d’octubre de 
2015. 
 
Previ.  L’expresidenta de l’entitat Associació de Dones Actives Espluguines, Pepi Viciana, vol 
adreçar unes paraules al Consell per informar que el passat 20 de gener l’entitat va quedar 
dissolta.  No s’ha presentat cap candidatura per agafar el relleu de la Junta de l’entitat.  I fa un 
agraïment a les dones associades i al Consell. 
 
2. Valoració actes 25 de novembre 
 
Del 18 al 26 de novembre van ser visible 50 banderoles “Esplugues diu PROU a la violència” i 
25 banderoles sobre “Sabates Vermelles”. 
 
A continuació es recorden els actes que es van desenvolupar, vinculats al Dia Internacional 
contra la violència masclista: 
 

 Diumenge 22 de novembre, a les 10 h, II Marxa del Baix Llobregat contra la Violència 
Masclista.  Al voltant de 250 ciutadans i ciutadanes es van concentrar a la plaça Santa 
Magdalena per participar en aquesta marxa reivindicativa, amb destinació al Parc de 
Torreblanca; organitzada per Consell Comarcal en col·laboració amb 15 ajuntaments 
de la comarca. 

 
 Dimecres 25 de novembre: 

 
- a les 12 h, lectura del manifest institucional del Dia Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència envers les Dones, davant l’Ajuntament, amb l’assistència de 30-40 persones. 
-  a les  17 h, s’inicia el trajecte de sabates vermelles, des del CIRD fins a la porta de 
l’Ajuntament. 
- a les 19 h, acte contra la violència masclista davant la casa consistorial.  Hi van assistir 
aproximadament 250 persones.   
 
Prèviament al  25 de novembre vàrem treballar per fer possible  una rèplica de l’obra d’art 
públic “Sabates Vermelles” de l’Elina Chauvet, amb la col·laboració de les entitats de dones, 
joves i la ciutadania.  L’objectiu era omplir el recorregut des del CIRD fins a l’Ajuntament amb 
sabates vermelles (que simbolitzen el dol per les dones que han perdut la vida per violència 
masclista). Es van pintar 500 sabates.  Es valora molt positivament aquesta acció.  Pilar Díaz 
valora la implicació i participació de totes les dones i joves que la van fer possible.  
 
Es van distribuir uns 500 cartells de divulgació de la Línia d’atenció a les dones en situació de 
violència masclista 900 900 120 entre els comerços del municipi.   
 
A l’Espai Jove Remolí i a l’Oficina Jove d’Emancipació es van crear punts temàtics amb 
informació sobre violència masclista. 
 
La regidora d’ERC, Herminia Villena, pregunta si es va fer alguna acció a les escoles.  
L’alcaldessa informa sobre el treball realitzat als instituts els dies previs. El 19 i 24 de 
novembre, els punts d’informació i dinamització dels Instituts La Mallola, Joanot Martorell i 
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Severo Ochoa van organitzar punts temàtics contra la violència masclista per informar 
l’alumnat i promoure la seva participació a la II Marxa Comarcal contra la Violència Masclista.  
Recorda també que  l’alumnat de 4t d’ESO dels instituts mencionats i J. Blume que van 
participar a l’Audiència Pública 2013-2014 van treballar sobre el tema de la violència masclista 
fent propostes d’accions per lluitar contra aquesta xacra; i també els tallers de prevenció i 
sensibilització que s’ofereixen als centres educatius en el marc de Projecte d’activitats 
educatives complementàries (PAEC) des del curs 2005-2006. Diu que qualsevol altra proposta 
serà benvinguda.  Maite González proposa que es podria llegir el manifest institucional a les 
escoles.   
 
 
3. Programació actes 8 de març 
 
Es presenten algunes propostes d’actes: del 23 de febrer al 9 de març, exposició “Imatges per 
pensar” (Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació); 3 de març, Conferència 
sobre “Els Drets de les Dones i inauguració de l’exposició de ceràmica (Amnistia Internacional i 
Associació de Ceramistes de Catalunya ); 8 de març, a les 12h, lectura de manifest 
commemoratiu del Dia Internacional de les Dones i 11 de març, Sopar de les dones.     
 
Es convocarà una reunió amb les presidentes de les associacions de dones per tancar la 
programació.   
 
 
4. Activitats primer trimestre 2016 
 
El tallers que s’imparteixen al CIRD que han estat programats per a aquest trimestre són: 
Aprèn a fer servir el teu smartphone/tablet, Escriptura Creativa: imaginació i tècniques, Tertúlia 
Literària: “La vida escrita per les dones”, Entrenament en relaxació i Creixement personal.  Es 
recorda que es poden recollir les seves aportacions i suggeriments per a futures 
programacions. 
 
En el marc dels Dijous de les Dones, el 4 de febrer, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Pare 
Miquel, es podrà assistir a la conferència sobre “la reforma horària: el camí cap a un nou temps 
social”, a càrrec de Cristina Sánchez, sociòloga i professora de la UdG.  Segons  Pilar Díaz 
hem de canviar els horaris.  Som un dels països d’Europa que tenim els horaris més 
irracionals.  
 
 
5. Diversos 
 
Neus Oró es queixa de les incorreccions que apareixen als programes de les diferents 
cadenes de TV, “tot és violència”, afegeix. 
 
Pilar Díaz respon que és competència del Consell Audiovisual de Catalunya, però nosaltres ho 
podem traslladar.  Diu que es fa un tractament diferent a homes i dones en els mitjans. I posa 
com exemple el Ple d’Investidura de la Generalitat, quan es referien a les dones polítiques  
parlaven de com anaven vestides, quan havien d’informar del contingut de les seves 
intervencions.  Es proposa fer un escrit i fer-lo arribar a diferents diaris per a la seva publicació. 
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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  la present acta, que signen 
 
 
LA PRESIDENTA                                                          LA SECRETÀRIA  
 
 
 
 
Pilar Díaz Romero                                                         Carme Manzanal Villanueva                                   
 


