
             

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL MUNICIPAL DE LES 
DONES EL DIA 29 DE JUNY DE L'ANY 2017 A LES 19 HORES               
(4/2017) 
    
 
Al Saló de Plens de l’Ajuntament, el dia 29 de juny de 2017, 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: 
  
 
 

 Katy Mora 
 Maite González Garcia 
 Herminia Villena Collado, grup 

mpal. ERC 
 Ana Moreno 
 Patricia Goulart, Associació DIAS 
 José Antonio Hernández, grup 

mpal. PSC 
 Carmen Capitán, presidenta  
   Associació Dones “El Taller” 
 Pilar Valderrábano 
 Celia González 
 Loli Rodríguez 
 Glòria Font 
 M. Carme Dragó, presidenta 

Associació Dones de La Plana 
 Carmen Sánchez 
 Maria Domínguez, presidenta 

Associació Dones del Gall 
 Estefania Zafra, grup mpal. ICV-

Verds 
 M. Dolors Alguè 
 Vanessa Tarrés 
 Laura Benito,  regidora no 

adscrita 
 Tomi Borrallo 
 Alicia Barredo 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
N’ excusen l‘absència: 
 

 Victoria Corbacho, UGT 
 Creu Roja, Assemblea Comarcal   
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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 6 d’abril de 2017. 
 
 
2.  Presentació del Protocol per unes festes lliures d’agressions sexistes 
 
Pilar Díaz diu que l’objectiu del protocol és que tothom pugui gaudir de les festes plenament i 
que ningú es senti assetjat  Recorda que l’elaboració del Protocol sorgeix de l’aprovació per 
unanimitat de la Declaració institucional per unes festes majors i uns espais d’oci sense 
violència masclista, al Ple ordinari del 19 d’octubre de 2016.  . 
 
La composició de la comissió encarregada de la seva elaboració es va aprovar mitjançant 
Decret, de data 8 de març de 2017.  Aquesta comissió ha estat presidida per l’alcaldessa, amb 
la participació de tots els grups polítics municipals, representants de totes les associacions de 
dones, la Coordinadora d’Entitats Culturals, el Consell de Cultura, l’Associació de Festes 
Populars, la Policia Local, i dues tècniques expertes.  També hi han participat  representants 
de les entitats que treballen en l’educació en el lleure del nostre jovent.    
 
L’alcaldessa informa que el Protocol es va aprovar al Ple ordinari de 21 de juny d’enguany i ja 
s’ha presentat al Consell Municipal de Cultura. L’Audiència Pública que es realitzarà el curs 
vinent als instituts d’Ensenyament Secundari amb l’alumnat de 4t d’ESO treballarà aquest 
tema.  Presenta el contingut del Protocol i les accions preventives que contempla des de les 
diferents vessants: comunicació, formació/sensibilització, organització de les festes i la creació 
de la Xarxa d’Agents Preventives.  Es visualitzen els cartells informatius, armilles, carpes i 
lones d’escenari, entre d’altres. I també informa sobre la guia d’actuació davant possibles 
agressions.   
 
Pilar Díaz ressalta la importància de poder comptar amb suficients agents preventives per 
poder cobrir els diferents actes.  Les agents rebran una formació prèvia que també s’impartirà 
al personal de barres, membres d’entitats i personal municipal que treballin en l’organització de 
festes.  L’alcaldessa demana que ens ajudin a identificar a quins espais, entitats i/o col·lectius  
ens podem adreçar per trobar agents, majors d’edat.  A aquest respecte es proposa la captació 
d’agents al CEM La Plana, entitats esportives i alumnat de Cicles Formatius d’Integració Social 
i Animació Sociocultural de l’Institut Severo Ochoa.  Algunes de les persones que assisteixen 
al Consell  s’ofereixen per formar part de la Xarxa d’Agents Preventives. 
 
 
3. VI Jornada Empenem “On són les dones? Bretxa salarial i social” 
 
El 5 de juliol, de 17 a 19 h, es celebrarà la VI edició de la Jornada Emprenem, a l’Espai 
Baronda, coincidint amb la commemoració enguany del 10è aniversari de l’aprovació de la 
primera llei d’igualtat entre dones i homes al nostre país.  L’objectiu de la Jornada és analitzar 
la situació actual de les dones, i posar l’èmfasi en les desigualtats que persisteixen o fins i tot 
s’agreugen, especialment en l’àmbit laboral.  Hi participarà Mar Serna, ex-consellera de Treball 
de la Generalitat de Catalunya, magistrada i vicepresidenta de la Asociación de Mujeres 
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Juezas de España, presentant la ponència marc sobre “On som les dones?.  I, a continuació,  
tindrà lloc una taula rodona sobre “La bretxa salarial”, a càrrec d’Eva  Gajardo, secretaria 
d’igualtat d’UGT Catalunya, Nadia Varo, doctora en Història de l’U.A.B. i una representant de 
CCOO Catalunya.  
 
 
4. Valoració de les activitats realitzades 
 
El 13 de juny, de 10 a 12 h, va tenir lloc a l’Espai Baronda la Jornada  “Qui s’ha d’encarregar 
de la cura”, sobre la professionalització dels treballs de cura.  Carla Alsina, sociòloga i màster 
en estudis de dones, gènere i ciutadania va presentar la ponència sobre “La situació de les 
cures a Catalunya, com estem d’on venim i on anem”.  La taula rodona, que es va realitzar a 
continuació, va comptar amb la participació de Laura Pérez, regidora de Feminismes i LGTBI  
de l’Ajuntament de Barcelona, Gemma Roces, responsable de programes de dones, persones 
cuidadores i maltractaments de Creu Roja Catalunya, Mercè Civit, referent de la Comissió de 
Serveis Socials del Col·legi Oficial de Treball Social i va ser moderada per l’alcaldessa, Pilar 
Díaz. 
 
Dijous 4 de maig, a les 19 h, a la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues, es va projectar la 
pel·lícula Chicas nuevas 24 horas sobre l’explotació sexual de les dones i, a continuació, es va 
realitzar un col·loqui amb Mabel Lozano,  directora del documental.  
 
Dijous 1 de juny, a les 19 h, també a la Biblioteca Pare Miquel,  la Dra. Carme Valls va impartir 
la conferència “Dones, salut i qualitat de vida”, amb motiu del Dia Internacional d’Acció per a la 
Salut de les Dones.  La Dra. Valls va facilitar claus per gaudir de la nostra salut. 
 
Dilluns 19 de juny l’Ajuntament d’Esplugues es va sumar a la convocatòria de l’entitat 
Novembre Feminista,  fent una concentració a les 12 h davant dels ajuntaments i llegint el 
Manifest 19J  per exigir que es consideri la violència masclista com una qüestió d’Estat, que 
s’aportin els recursos necessaris per erradicar-la, i es consignin 120 milions d’euros del 
pressupost a la partida destinada a la lluita contra violència masclista.   
 
 
5. Activitats darrer trimestre 2017 
 
S’informa que per al proper mes de setembre s’està programant la conferència de Carme Boo, 
“La vida per viure-la”, i per l’octubre la presentació del llibre “El sexo que queremos las 
mujeres” de Carme Sánchez.  S’informarà sobre les dates i lloc de realització.  Més endavant, 
també està prevista una conferència de Carme Romero sobre les dones al Quijote. 
 
Per al proper trimestre s’han programat tres nous tallers Iniciació al Hatha Ioga, Va de poesia i 
Tertúlies per pensar. I es continuarà impartint el taller de Creixement Personal. Les 
inscripcions seran de 4 a 15 de setembre.  L’alcaldessa recorda que podeu fer-nos arribar 
noves propostes.  
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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 aquesta acta, que signen 
 
 
 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA                                                          LA SECRETÀRIA  
 
 
 
 
 
 
Pilar Díaz                                                                       Carme Manzanal                                         
 


