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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL MUNICIPAL DE LES 
DONES EL DIA 13 DE FEBRER DE L'ANY 2020 A LES 19 HORES               
(2/2020) 
    
 
Al Saló de Plens de l’Ajuntament, el dia 13 de febrer de 2020, 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 presidenta del Consell Municipal de les Dones, i hi 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: 
  
 
 

 Isabel Puertas 
 Maite González  
 Montse Pérez, grup mpal. PSC 
 Rosalia Vidal 
 Manuela Alcón 
 M. Glòria Font 
 Vanessa Tarrés  
 Carmen Sánchez 
 M. Carmen García 
 Herminia Villena, grup mpal. ERC 
 Nuria Asperilla 
 Conchita Martínez 
 Mon Masmitjà 
 Manoli Alcántara 
 M. Dolors Algué 
 Carme Gené, Amnistia 

Internacional 
 Maria Domínguez, presidenta 

Associació Dones del Gall 
 Carmen Capitán, presidenta 

Associació Dones “El Taller” de 
Can Vidalet 

 Celia González 
 Torri Carrión 
 Mar Teruel 
 Claudia Acebrón, regidora 

adjunta de Polítiques de Dones i 
Reforma Horària 
 

 
 Lola Castro, regidora d’Esplugues 

en Comú Podem 
 Isabel Rodríguez Duran 
 Maribel Aguilera, grup mpal. PSC 
 Eva M. Melús, tècnica d’Alcaldia 
 Assumpta Pastor, agent d’igualtat 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
N’excusen l‘absència: 
 

 Montse Zamora, grup mpal. PSC 
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La presidenta obre la sessió i, a continuació, es passa a l’examen i debat dels assumptes 
esmentats a l’ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta corresponent a la sessió anterior.  El Consell dona la seva 
conformitat, per unanimitat, a les actes de les sessions anteriors de 10 d’octubre de 2019 i de 
16 de gener de 2020. 
 
 
2.  Valoració dels actes del 25 de novembre de 2019 
 
L’alcaldessa recorda les accions desenvolupades vinculades al Dia Internacional Contra la 
Violència Masclista, ESPLUGUES CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA! 
 
Diumenge, 24 de novembre, 7a Marxa comarcal contra la violència masclista 
 
A les 10.30 h, al voltant de 330 ciutadanes i ciutadans d’Esplugues es van concentrar a la 
plaça Santa Magdalena, per participar en la 7a edició d’aquesta marxa reivindicativa.  Es va 
iniciar la marxa, amb destinació al Parc de Torreblanca de Sant Feliu i a les 12.30 h es van  
realitzar l’acte central i la lectura del Manifest contra la violència masclista.  Hi van participar 19 
ajuntaments de la comarca. 
  
Dilluns, 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència masclista 
 
A les 12 h, a la plaça Santa Magdalena, es va realitzar la  lectura del Manifest institucional 
unitari del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Envers les Dones, amb 
l’assistència de 125 persones, aproximadament. 
 
A les 19  h, a la plaça Santa Magdalena, unes 100 persones es van concentrar a l’acte 
reivindicatiu contra la violència masclista: 
 

- Lectura del Manifest institucional per a l’eliminació de la violència envers les dones. 
- Actuació de les artistes de LaboratoriA Flamenco Project amb l’adaptació del seu 

espectacle “Una mujer fue la causa”. 
- Lectura del Manifest contra la violència masclista elaborat pel jovent d’Esplugues. 
- Visualització del rap elaborat pels i per les joves dels instituts Severo Ochoa i Joanot 

Martorell i del vídeo del seu procés de realització. 
 

A continuació es detallen les activitats programades pel departament de Joventut, 
ESPLUJOVE DIU NO A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA:  
 

- Durant la Campanya Esplujove 25N impulsada pel departament de Joventut, del 4 al 27 
de novembre, els PIDCES (Punts d’Informació i Dinamització dels Centres d’Educació 
Secundària), Oficina Joves d’Emancipació i Espai Jove Remolí, es van centrar en la 
prevenció de les violències masclistes. 

 
- Durant tot el mes, es van realitzar Punts temàtics a l’Espai Jove Remolí (de 17.15 a 21 

h) i a l’Oficina Jove d’Emancipació (de 17 a 20 h) oferint informació sobre la violència 
masclista, les relacions de parella lliures de violència i els recursos existents.  Aquests 
punts també van ser als PIDCES amb la colꞏlaboració de l'associació DIAS, durant 
l’hora del pati, el dimarts 19 de novembre al Joanot Martorell, i el dimarts 26 de 
novembre, al Severo Ochoa i a la Mallola. 
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- Diumenge,  24 de novembre, des de les 10 h fins a la sortida de la marxa comarcal, 

l’associació DIAS, a través del projecte El feminisme és al carrer desenvolupat en 
colꞏlaboració amb el departament de Joventut, va oferir un taller d’elaboració de 
pancartes per participar en la marxa comarcal; i dilluns, 25 de novembre, de 17 a 20 h, 
va realitzar accions de sensibilització ciutadana contra les violències masclistes.   
 

En colꞏlaboració amb el departament de Comerç es van distribuir aproximadament uns 500 
cartells de divulgació de la Línia d’atenció a les dones en situació de violència masclista 900 
900 120 entre els comerços de municipi.  Aquesta acció està vinculada a l’adhesió de 
l’Ajuntament a la campanya de divulgació de la Línia d’atenció a les dones en situació de 
violència masclista 900 900 120, promoguda per l’ Institut Català de les Dones, adreçada als 
establiments comercials amb l’objectiu de donar a conèixer aquest recurs, que presta atenció 
gratuïta durant les 24 hores. 
 
Divendres, 15 de novembre, de 10 a 14 h (al CIRD), professionals dels diferents serveis de la 
comissió tècnica del Protocol local per a l’abordatge integral de la violència masclista van 
participar en una sessió formativa sobre el “Marc legislatiu en relació als drets dels i de les 
menors en situacions de crisis familiars i violències masclistes”`. 
 
La representació d’un tast de l’espectacle de LaboratoriA va agradar molt. Ens n’oferiran l’obra 
complerta al Sopar de les dones del 6 de març. 
 
L’alcaldessa diu que alguna cosa no fem bé quan la gent jove verbalitza o té actituds 
masclistes. Ens trobem davant una situació d’emergència nacional. Les accions són una 
oportunitat per avançar en l’eliminació de la violència masclista.  Demana idees per augmentar 
la participació.  Entre aquestes,  es proposa de fer una major difusió, posar cartells de la Marxa 
a les escales de les comunitats de veïns i veïnes, i convocar una concentració mensual amb 
samarretes que identifiquin l’acte. 
 
 
3. Proposta d’actes de març 
 
Se n’està preparant la programació. Les Associacions de Dones han programat actes per al 
mes de les dones. Es concreta la lectura del manifest diumenge, 8 de març, a les 12, davant 
de l’Ajuntament.  
 
El sopar de les dones d’enguany serà divendres, 6 de març al CEM Les Moreres, amb un preu 
de 18 euros.  El dia màxim previst per efectuar l’ingrés serà el 3 de març i el 5 de març per a 
possibles devolucions.   
 
S’informa que a la revista “El Pont” de març s’inclourà un cupó per recollir el got “JUNTES FEM 
HISTÒRIA” que es podrà recollir en diferents equipaments municipals. 
 
 
4. Propostes de logo del Consell Municipal de les Dones 
 
Maite i Clàudia fan propostes de nou logo.  S’incorporarà algun element més inclusiu. 
.   
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5. Activitats del primer trimestre 
 
S’informa que s’està treballant una oferta de tallers CIRD amb un format diferent, càpsules de 
3 sessions d’1 hora i 30 minuts per cada taller. Es poder fer propostes dels temes a treballar.  

 
 

 
6. Diversos 
 
Mon explica que la Fundació Pascual Cuétara està impartint un curs de creixement personal a 
diverses ciutats. 
 
 
 
No es tracten temes en aquest apartat. 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta dóna per finalitzada la sessió, quan són 
les 20.45 hores del dia abans esmentat, tot estenent aquesta acta, que signen 
 
 
 
LA PRESIDENTA                                                          LA SECRETÀRIA  
 
 
 
 
 
 
 
Pilar Díaz                                                                       Carme Manzanal      


