
 
 

CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES 
 

ACTA DE LA REUNIÓ 2/2012 
DATA: 17 maig 2012 INICI: 19.30 h FINALITZACIÓ:  21.00 h 

 
ENTITATS REPRESENTADES I PARTICULARS:   

− Cristina García Baeza 
− Victòria Alcón Díaz 
− Carme Pallarès 
− Matilde Zamora 
− Maite González García 
− Lídia Ibáñez 
− Ana M. Parra Ramón 
− Elisabet Millà (ICV) 
− Pilar Jovell i Gavilà 
− Piedad Vílchez 
− Aina Vila 
− Carme Orti 
− Celia González 
− Carmen Capitán 
− María Domínguez, presidenta 

Associació de  Dones del Gall 
− M. Carme Ibarra 
− Isabel Puertas 
− M. Carme Dragó, presidenta 

Assoc. de Dones de la Plana 
− Montserrat Astorch 
− M. Dolors Algué Vendrell 
− Anna M. Martin 
− M. Rosario Moreno 
− M. Cruz Eraso 
− Carmen Peirat 
− Pepi Jiménez Santos 
− Isabel Rodríguez Durán 
− Laura Queizán, presidenta  

Associació Dones “El Taller” de 
Can Vidalet 

− Maria Hernández 
 

− Lina Benet Cabezas, ERC i 
secretària Assoc. Dones Actives 
Espluguines 

− Victòria Vila 
− Celedonia Morgado Fernández 
− M. del Mar Teruel Agea 
− Teresa Jiménez Cruz 
− M. Rosa Sorribas Escriche 
− Conchita Panuse, Associació 

Veïnal del Gall 
− M. Isabel Martín Blanquer 
− Cleofé Lírio 
− Assumpta Pastor, agent d’Igualtat 
 
 
 
 

 
S’han  excusat: 

−  M. Teresa López Castillo 
− Glòria Font, presidenta Associació Dones Actives Espluguines 
− Montserrat Buixeda 
− Esther Soler, informadora CIRD 
 

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

 
Secretària del Consell: 

− Carme Manzanal, tècnica d’Atenció Social i Igualtat 
 



TEMES TRACTATS 
 
1.  Aprovació de l’acta de la sessió del 9 de febrer de 2012 
2.  Valoració actes vinculats al Dia internacional de les dones, març 2012 
3.  Programació segon trimestre de 2012 
4.  Informació sobre el Consell Municipal de Cohesió Social 
5.  Espai entitats: Informe d’activitats de l’Associació de Dones de la 

Plana  
6.  Diversos 
 

 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
1. Aprovació de l’acta corresponent a la sessió anterior 
 

S’aprova l’acta de la sessió del 9 de febrer sense cap esmena. 
 
4.   Informació sobre el Consell Municipal de Cohesió Social 
  

Pilar Díaz informa que aquest punt serà el primer que es tractarà per motius 
d’agenda de la persona que el presentarà: Sílvia Ros, directora d’Acció Social.  La 
Sra. Ros informa que el Consell de Cohesió Social es va constituir al desembre de 
2011.  És un consell municipal de participació obert vinculat al Pla d’inclusió social 
d’Esplugues que es proposa una actuació integral adreçada a identificar les 
problemàtiques i factors de risc existents a la població i a dissenyar intervencions 
orientades a debilitar els factors d’exclusió en els diferents àmbits: 
economicolaboral, sociosanitari, residencial,  urbà i territorial, educatiu i formatiu, 
relacional i de ciutadania, amb l’objectiu de millorar la inclusió social a Esplugues. 
Aquest consell es convoca trimestralment.  La propera sessió serà  el dia 7 de juny 
de 2012. 
 
Amb anterioritat a la constitució del Consell es van realitzar 4 tallers participatius.  
Laura Queizán informa que va participar-hi en un. 

 
2. Valoració actes vinculats al Dia Internacional de les Dones, març 2012 
 

L’alcaldessa fa un repàs de les activitats realitzades el passat mes de març: 
 

- Divendres 2, a les 17 hores, projecció de la pel·lícula YENTL, de Barbra Streisand, 
Associació de Dones de la Plana.   
 
- Dilluns 5, a les 17 hores, conferència sobre “intel·ligència emocional”, a càrrec de 
M. Carme García, psicòloga, Associació de Dones del Gall. 
 
- Dimarts 6, a les 18.30 hores, conferència sobre “Salut i Vida”, Presentació del 
llibre Implantando raices del bien, d’Emilio Tolosa, Associació de Dones Actives 
d’Esplugues, Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 
 
- Dimecres 7, a les 17 hores, projecció de la pel·lícula Te doy mis ojos, d’Icíar 
Bollaín, i berenar i col·loqui, Associació de Dones del Gall. 
 
- Dijous 8, a les 12 hores, lectura del manifest commemoratiu del Dia internacional 
de les dones, davant l’Ajuntament. 
 
- Dijous 8, a les 16.30 hores, “Millors Mans”, reconeixement de les àvies cangur,  
Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues. 



 
 
 
- Dijous 8, a les 21 hores, Sopar de les dones d’Esplugues, CEM La Plana. 
 
- Divendres 9, a les 18 hores, actuació del grup de poesia i playback del Centro 
Extremeño de l’Hospitalet, edifici Cadí, Associació de Dones “El Taller” de Can 
Vidalet. 
 
- Dimarts 13, a les 19 hores, conferència sobre “Dones i Política”, a càrrec de Marta 
Corcoy, periodista i professora de l’UAB. Casal de Cultura Robert Brillas. 
 
- Dijous 15, a les 19 hores, presentació del Banc del temps d’Esplugues, per 
l’alumnat de segon curs de cicle superior d’animació sociocultural de l’Institut Severo 
Ochoa, Casal de Cultura Robert Brillas. 
 
- Divendres 16, a les 10 hores, “Tast” del Taller de benestar i pensament positiu,  a 
càrrec de Celedonia Morgado, Associació de Dones de la Plana. 
 
- Dijous 22, a les 19 hores, DIJOUS DE LES DONES, projecció del documental  "Il 
corpo delle done ", debat dinamitzat per l´Observatori de les Dones en els Mitjans de 
Comunicació, Casal de Cultura Robert Brillas. 
 
- Divendres 23, a les 10 hores, “Tast” del Taller de benestar i pensament positiu a 
càrrec de C. Morgado, Associació de Dones de Can Vidalet, Centre Moli–Cadí. 
 
- Dimarts 27, a les 19 hores, Conferència sobre la repercussió de la reforma 
laboral en l'ocupació femenina, a càrrec d’Aida Ruiz Franco, professora associada 
de Dret del Treball i Seguretat Social, Universitat Pompeu Fabra. Presenta l'informe 
Les dones primer... finiquitant els drets laborals, elaborat per la Fundació M. Aurèlia 
Capmany.  Casal de Cultura Robert Brillas. 
 
- Dimecres 28, a les 17 hores, “Tast” del Taller de benestar i pensament positiu, a 
càrrec de C. Morgado, Associació de Dones del Gall. 
 

Pilar Díaz valora molt positivament  les activitats realitzades atès que ens fan 
reflexionar i tenir una mirada crítica, ja que encara hi ha molta discriminació vers 
les dones pel sol fet de ser-ho.  Les activitats han estat escollides amb encert 
atesa la capacitat de convocatòria i participació. En conjunt, la participació ha estat 
important. Al sopar del 8 de març, van assistir-hi 342 dones.  Demana l’opinió de 
les assistents per millorar-ho, si cal, en les properes edicions. 
 
Roser Algué comenta que durant el sopar es va passar fred. Segons Montserrat 
Astorch hi havia massa soroll i el so era massa fort.  Carme Dragó  proposa que no 
hi hagi sangria i que les actuacions es facin a dalt de l’escenari.  Isabel Rodríguez 
diu que preferiria que féssim ball en lloc de karaoke.  Segons Carme Pallarès, 
durant l’actuació dels tambors el soroll va ser molt fort.  Al respecte,  Maite 
González, del grup de percussió Tambolàs, respon que no és soroll sinó música. 
 
En relació al fred, Pilar Díaz informa que actualment hi ha una normativa de Pla 
d’emergència segons la qual era necessari mantenir obertes dues portes 
d’emergència i que es va crear corrent d’aire.  Aclareix que es va fer karaoke i 
també ball.  La intenció era començar amb karaoke, continuar amb ball i tancar 
amb el karaoke. 
 
 
               



3. Programació segon trimestre de 2012 

Pel que fa a la programació de tallers del segon semestre s’informa que hem 
mantingut la mateixa programació que el trimestre anterior atès que no hem rebut 
cap nova demanda.  A l’abril ja van començar al CIRD els tallers d’informàtica 
(iniciació i nivell I), escriptura, benestar i pensament positiu (relaxació i meditació) i 
creixement personal. 

Montserrat Astorch s’interessa sobre el nivell impartit als tallers d’informàtica i 
informa que l’Associació de Dones de la Plana ha començat a impartir formació en 
aquesta matèria. 

Es recull la demanda d’incloure un taller sobre fotografia digital a la programació 
del proper trimestre.   

L’alcaldessa recorda que tenim pendent la sortida a Elna que vàrem programar fa 
temps però que no va tenir gaire “quòrum”.  Recorda que la proposta va sorgir 
arran de la conferència d’Assumpta Montellà, al maig de 2008 i de l’exposició  del 
juny de 2009 a l’Espai La Baronda sobre la Maternitat d’Elna.  Proposem 
programar-la per a un dijous de la primera quinzena de juliol.  Demà contactarem 
amb Elna i traslladarem la informació (data, horari, preu) sobre la visita. 

S’informa que el 19 d’abril, a les 19 hores, va tenir lloc l’acte de  presentació  de 
l’obra guanyadora del VI Concurs de narrativa per a dones – Premi Delta, “Qui 
t’havia dit que l’aigua del mar era dolça?” de Ció Lerma, a la Biblioteca Pare 
Miquel.  L’acte va ser un èxit tant per l’interès del seu contingut com per l’elevat 
nombre d’assistents.  Al Dijous de les Dones del 10 de maig, Pilar Senpau, 
metgessa i nutricionista, va impartir la conferència “Aliments imprescindibles per 
viure, pensar i ser feliç”,  en el marc de la Setmana de la salut.  Per a la propera 
sessió de dijous 21 de juny, s’ha programat un cinefòrum sobre la pel·lícula Irina 
Palm, a les 19 hores, al Casal de Cultura Robert Brillas, dinamitzat per 
l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació. 

Pilar Díaz informa que el dia 4 de juliol, de 4 a 8 de la tarda es realitzarà a La 
Baronda una jornada d’emprenedoria, posant com a focus el talent femení.  El seu 
títol és “EMPRENEM, construïm economia, construïm ciutadania”.  El programa 
elaborat conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat inclou fins 
aquest moment la següent proposta de ponents i contingut: 
 

- Sara Berbel i Enric Arqués ( emprenedoria, lideratge i economia) 
- Presentació d’experiències d’emprenedoria de dones i de Xarxes 

d’emprenedores, entre elles la Xarxa de Dones Emprenedores 
d’Esplugues. 

- Espai de networking per facilitar contactes i compartir experiències. 
- Presentació de l’estudi realitzar per la Cambra de Comerç de Barcelona 

sobre la pèrdua de talent femení al sector privat de Catalunya. 
 

L’alcaldessa informa que les empreses que tenen consells d’administració paritaris 
obtenen majors beneficis.  Homes i dones complementen el seu talent, fins i tot en 
temps de crisi.  Amb aquesta jornada es pretén apoderar les dones i fer veure la 
importància de la creació de xarxes com a recurs per impulsar la pròpia feina i 
l’activitat econòmica.   La participació a la Jornada és oberta a tothom. 
 
Victòria Vila pregunta per què no es fan més actes a La Baronda i més divulgació 
sobre aquest espai per donar-lo a conèixer.  Pilar Díaz informa que s’hi s’estan 
realitzant activitats diverses i també hi podem visitar l’exposició permanent sobre 
l’Angelina Alós. 
 



 
       
 

5. Espai entitats: Informe d’activitats de l’Associació de Dones de la 
Plana   

 
Carme Dragó, presidenta de l’Associació, informa que l’entitat es va crear fa 28 
anys.  La  Junta actual està composta també per Montserrat Astorch, Kati Mora, 
Dolors Algué i Matilde Zamora.  La seva finalitat és oferir activitats per a dones.  
Aquest curs han fet 18 tallers: francès, anglès, català, teatre, gimnàstica, ioga, 
costura, patchwork, dibuix...  Han realitzat excursions per Catalunya, visites 
culturals (Museu Egipci i Monestir de Pedralbes) i sortides a teatres. Organitzen 
xerrades i han fet actes en col·laboració amb la Biblioteca Pare Miquel 
d’Esplugues, com “Les Dones de la Música, una reivindicació històrica”, el 23 de 
novembre de 2011.   
 
La presidenta convida a assistir a l’estrena de l’obra de teatre “Ara no vull”, que 
posarà en escena el seu grup de teatre “Atreveix-te”, el proper dissabte  9 de juny, 
a les 6 de la tarda, al Casal de Cultura Rober Brillas.  També informa que el 22 de 
setembre tindrà lloc la trobada de puntaires de Catalunya on participaran amb el 
concert coral “Clau de Sol”. 

 

Arran de la seva participació al curs de formació organitzat per l’Ajuntament per a 
entitats, aquest any han obert el web www.doneslaplana.entitats.esplugues.cat, 
que ens presenta Montserrat Astorch.  

Carme Pallarès, anterior presidenta de l’entitat, comenta que està escrivint les 
memòries de 25 anys de l’Associació.  

 

6.  Diversos 
  

Laura Queizán, presidenta de l’Associació de Dones El Taller de Can Vidalet, 
demana suport del Consell per millorar l’organització de l’acte del Dia internacional 
del càncer de mama que  es farà a l’octubre. Informa que el dia 1 de juny, la 
tècnica de Salut, Montserrat Curucelaegui ha convocat les associacions de dones 
a una reunió.    
 
La Sra. Queizàn  també informa que deixa el seu càrrec com a presidenta de 
l’entitat i que a la propera reunió de la Junta es votarà la persona que l’ha de 
substituir en el càrrec.  Pilar Díaz fa un reconeixement molt positiu de la seva 
dedicació i entrega al Consell de Dones i a l’Associació.  Fa esment de les hores 
de dedicació, les alegries i els disgustos que comporta estar al front d’una 
associació composta per 500 dones aproximadament.  El barri de Can Vidalet, 
l’Associació de Dones i l’Ajuntament li agraeixen la seva tasca. 

       
 

      PROPER CONSELL: dijous 4 d’octubre de 2012,  a les 19.30 h, al Saló de 
Plens   de l’Ajuntament. 

 
 
 
 

Pilar Díaz      Carme Manzanal 
Presidenta      Secretària 
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