
 
 
 

CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES 
 

ACTA DE LA REUNIÓ 2/2014 

DATA: 13 maig 2014 INICI: 19.00 h FINALITZACIÓ:  20.30 h 
 
 
ENTITATS REPRESENTADES I PARTICULARS:   

 M. Pilar Jovell 
 Isabel Almató, en representació 

d’ERC 
 María Domínguez, presidenta 

Associació de  Dones del Gall 
 Milagros López Vázquez 
 M. T. Quibano 
 Maria Campos 
 Lina Benet Cabezas 
 Conxi Brau Torres, 

vicepresidenta Associació Dones 
Actives Espluguines 

 Victòria Alcón Díaz                          
 Ana Palomares 
 Maite González García 
 Paula Brau  
 Evenciana Silveria 
 Pepi Viciana Sánchez 
 M. Glòria Font 
 Maria Mena, grup mpal. PSC 
 Montse Aguiló Molina 
 Carmen Capitán, presidenta  
   Associació Dones “El Taller”   
 Pilar Valderrábano 
 Rosa Piqué 
 Lidia Morera, grup mpal. CIU 
 Montse Zamora, grup mpal. PSC 
 Lídia Ibáñez, grup mpal. ICV-

EUiA 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
S’han  excusat:                  

 Carme Gené 
 Conchi Panuse 
 Assumpta Pastor, agent d’Igualtat 
                                          

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 16 de gener de 2014 
2.  Valoració dels actes vinculats al 8 de març, Dia Internacional de les 

Dones 
3.  Moció reforma de la Llei de salut sexual  i reproductiva i interrupció 

voluntària de l’embaràs, aprovada en sessió de Ple de 19 de febrer 
4.  Programació segon trimestre de 2014 
5.  Diversos 
 

 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
Pilar Díaz fa un aclariment previ sobre el motiu del canvi de dia habitual del   
Consell. Inicialment s’havia previst per dijous passat, però va tenir lloc una 
reunió sobre el procés participatiu del carrer Quintana i el fem avui dimarts per 
no ajornar-ne més la realització. 
 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió del 16 de gener de 2014 
 

S’aprova l’acta sense cap esmena. 
 
 
2. Valoració dels actes vinculats al 8 de març, Dia Internacional de les 

Dones 
 

Pilar Díaz fa un repàs dels diferents actes desenvolupats en commemoració del 
Dia Internacional de les Dones  i el seu nivell de participació: 

 28 de febrer, 19 h, inauguració de l’exposició de fotografies  30 anys de 
l’Associació de Dones de La Plana, oberta fins al divendres 6 de març, de 17 
a 19 hores. Sales d’exposicions Casal de Cultura Robert Brillas (110 assistents 
aprox.). 

 
 1 de març, 18 h, cinefòrum sobre la pel·lícula Flor del desierto, sales 

d’exposicions Casal Robert Brillas.  Organitzat per l’Associació de Dones de La 
Plana (30 dones i 2 homes). 

 
 2 de març, 12 h, lectura de poemes guanyadors del concurs organitzat per 

l’Associació de Dones de La Plana sobre el tema “Les dones”. Sales 
d’exposicions Casal Robert Brillas (130 persones aprox.). 

 
 3 de març, 17 h, projecció de la pel·lícula El intercambio,  a la seu de 

l’Associació de Dones del Gall,  entitat organitzadora de l’acte  (32 dones). 
 

 5 de març, 18 h, taller de risoteràpia, a la seu de l’Associació de Dones del 
Gall,  organitzadora de l’acte  (25 dones). 

 
 Del 7 al 20 de març, de 5 a 9 de la tarda, exposició “Et correspon, ens 

correspon”, a les sales d’exposicions  Robert Brillas.  
 

 7 de març, 21 h, sopar de les dones d’Esplugues, CEM La Plana (419 
dones). 



 
 

 
 

 11 de març, 15 h, al CIRD Vil·la Pepita, conferència “Mares i empresàries: 
èxit, conciliació i lideratge”, organitzada per la Xarxa de Dones 
Emprenedores d’Esplugues (20 dones). 

 
 13 de març, 19 h, Casal de Cultura Robert Brillas, DIJOUS DE LES DONES: 

conferència sobre l’avantprojecte de reforma de la Llei de  l’avortament .  
(19 dones i 6 homes). 

 
 14 de març, 18 h, conferència sobre la importància de l’activitat física per a 

les dones,   Ed. Cadí. Organitzada per l’Associació de Dones de Can Vidalet 
(101 persones). 

    
 18 i 25 de març, de 14 a 16 h, al CIRD  Vil·la Pepita, taller de formació:  

“Empodérate con las  TIC!”, organitzada per la XDEE  (17 dones). 
 

 25  de març, de 16 a 19 h, 6a edició del taller d’autoprotecció i defensa 
personal per a dones, a càrrec del Servei de Policia Local, Robert Brillas (18 
inscripcions).  

 

L’alcaldessa agraeix a les entitats l’organització d’activitats i l’interès que tenen. 
Diu: “nosaltres reivindiquem però d’una manera lúdica”. Valora positivament el 
conjunt d’actes realitzats  i demana aportacions per millorar a les properes 
edicions.  La presidenta de l’Associació de Dones del Gall mostra la seva 
satisfacció.  Hi ha hagut molta participació. Les dones cada vegada s’interessen 
més per aquestes activitats.  La presidenta de l’Associació de Dones de Can 
Vidalet diu que les dones hi han col·laborat molt i han tingut molt d’interès per les 
activitats i pel sopar.  Han rebut felicitacions de les dones. Proposa que el sopar de 
les dones de l’any vinent es faci en divendres.  

Isabel Almató posa en consideració del Consell que la lectura del manifest és faci 
el 8 de març a les 12 h, perquè hi puguin participar les famílies amb els seus nens 
i nenes i els homes.  Informa que van fer una convocatòria exprés per Facebook i 
hi van anar unes 35 persones.  Carmen Capitán recorda que quan s’ha fet al matí  
hi ha hagut poca participació de dones de les associacions, en canvi al sopar hi 
havia moltes dones.  

Pilar Díaz respon que ho considerarem i que la comissió organitzadora  aquest any 
ho va decidir així; que cal tenir en compte que estàvem fent un sobreesforç amb 
les activitats i el sopar. I hi afegeix dos punts: efectivament, un Ajuntament ha 
d’ajudar a sensibilitzar,  però els pares i mares ho hem d’explicar als nostres fills i 
filles, i no cal fer una convocatòria exprés.  Es poden fer les aportacions abans i ho 
podem corregir si pensem que cal fer-ho. 

María Domínguez recorda que ho vam decidir entre totes. Pilar Díaz puntualitza 
que  va ser el 18 de febrer, el dia de lliurament de les signatures i adhesions, i que 
hi eren  representades totes les entitats.  Pepi Viciana diu que sí que li va semblar 
bé que es fes a les 12 de la nit, però pensava que també es tornaria a llegir 
l’endemà a les 12 h.  Lídia Ibáñez creu que s’ha de fer el dia que toca  a les 12 h i 
també en el sopar de les dones.   

 



 
 

Lídia Morera valora positivament les activitats del mes de les dones i proposa fer 
una discussió dins la institució. Respecte a això, l’alcaldessa diu que l’important és 
el que fan les entitats cada dia i considera que és millor fer una reflexió totes juntes 
que una imposició institucional. 

Lina Benet pregunta per què no s’ha posat el llaç lila.  Pilar Díaz respon que 
segurament ens en vam oblidar però tot i que són importants els símbols també ho 
és l’esforç global.  Maria Mena informa que l’any 2015 el 8 de març serà diumenge 
i es pot organitzar amb tota la riquesa d’aportacions que tenim.        

Conchi Brau  diu que qui vulgui saber què fan les Dones Actives Espluguines ens 
ho pot preguntar.  L’alcaldessa aclareix que la porta del Consell sempre està 
oberta per informar.  

 
 

3. Moció contra la reforma de la Llei de salut sexual i reproductiva i interrupció 
voluntària de l’embaràs, aprovada en sessió de Ple de 19 de febrer 
 

Pilar Díaz informa que es van recollir 3.200 signatures i 45 adhesions (entitats i 
Consells Municipals)  a la moció, presentades al registre de l’Ajuntament.  La 
moció va ser aprovada al Ple Municipal del dia 19 de febrer. Recorda que això ha 
estat la culminació d’un procés endegat  pel Consell Municipal de les Dones. I 
menciona les aportacions de l’advocada Olga Arderiu durant la conferència sobre 
l’avantprojecte de reforma de la Llei de l’avortament, impartida el 13 de març.  

Actualment és un projecte de Llei aprovat pel Consell de Ministres, frenat 
possiblement perquè tenim unes eleccions europees aviat, però dintre de 
tramitació parlamentària. 

 
 
4. Programació segon trimestre 2014     

 

S’estan impartint els tallers programats al CIRD Vil·la Pepita corresponents al 2n 
trimestre: informàtica (nivell I i Internet pràctic), creixement personal, escriptura 
creativa.  Es recorda que també s’està realitzant el taller d’escriptura DELTA a la 
Biblioteca Pare Miquel. 

Es recorda que s’està desenvolupant el projecte “El valor de las mujeres, cine para 
la acción” i es pot visitar l’exposició del 2 al 15 de maig a la Biblioteca Pare Miquel. 
Aquest darrer dia, a les 19 h es projectarà una mostra de 5 curtmetratges de 
sensibilització sobre els drets de les dones arreu del món.  

Dimecres 28 de maig, Dia Internacional de la salut de les dones, a les 19 h (Casal 
Robert Brillas) la terapeuta Carme Boo impartirà la conferència “Salut vital, salut 
integral”. 

Dissabte 31 de maig, a les 18 h (Casal de Cultura Robert  Brillas) podrem gaudir 
de l’obra de teatre Avui brindem pels 30, interpretada pel grup de teatre Atreveix-te 
de l’Associació de Dones de La Plana, amb motiu del 30è aniversari de l’entitat. 

 



 
 

Dijous 12 de juny, a les 19 h (Casal Robert Brillas) i dins la programació dels 
Dijous de les dones, es projectarà el film guanyador del “Premio Goya a la Mejor 
Pel·lícula Documental 2014” Las maestras de la República.   

        
    
5.   Diversos 
 

S’està organitzant la III Jornada Emprenem a l’espai La Baronda (primera setmana 
de juliol, data pendent de concretar).   Està previst que s’obri amb una ponència 
central sobre emprenedoria i, a continuació, dues taules de treball sobre els 
vessants empresarial i d’investigació compostes per professionals expertes de 
cada àmbit. 
 
Es recorda que després de l’estiu està previst fer dues sessions de treball sobre 
els “Blogs visuals” – II fase del projecte “El Saber de les dones”. Acordarem les 
dates amb l’ODMC i n’informarem. 
 
S’informa que el 14 (tarda) i 15 (matí) de novembre se celebrarà el IV Congrés de 
les Dones del Baix Llobregat a Gavà.  L’alcaldessa recorda que, a l’anterior 
Congrés, Esplugues va participar-hi amb la ponència “No som botigueres, som 
empresàries”. Enguany també volem ser subseu del Congrés analitzant “l’impacte 
de LRSAL a les polítiques de dones”.  Hem convocat un grup de dones advocades 
per iniciar aquesta tasca.   Els serveis jurídics faran un resum sobre l’impacte de la 
Llei que treballarà la comissió de juristes per saber què podrem fer o no des dels 
municipis.  A partir d’aquí es crearà un fòrum per poder expressar-nos i fer-hi 
aportacions.  Lídia Morera diu que li sembla molt bona idea i que aquesta anàlisi 
s’hauria de fer també a altres àmbits. 
 
També s’informa que el 20 de març de 2013 es va crear el Consell de Mitjans de 
Comunicació.  S’ha sol·licitat que es designi una representant del Consell 
Municipal de les Dones que pugui assistir a la sessió plenària anual del Consell de 
Mitjans de Comunicació Públics Locals.  Qui hi estigui interessada ens ho pot dir, 
en un termini de 10 a 15 dies aproximadament. 
 
 
 
 

       
 

      PROPER CONSELL: dijous 23 d’octubre de  2014,  a les 19 h,  
al Saló de Plens de l’Ajuntament 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilar Díaz      Carme Manzanal 
Presidenta      Secretària 


