
 
 
 

CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES 
 

ACTA DE LA REUNIÓ 1/2014 

DATA: 16 gener 2014 INICI: 19.00 h FINALITZACIÓ:  20.30 h 
 
ENTITATS REPRESENTADES I PARTICULARS:   

 M. Pilar Jovell 
 Rosa Piqué  
 Marga Melgar, CAP Lluís Millet 
 Montserrat Murillo 
 M. Dolors Algué Vendrell 
 Conxi Brau Torres, 

vicepresidenta Associació Dones 
Actives Espluguines 

 Maite González García 
 Lídia Ibañez, grup mpal.ICV-EUiA 
 M. Carme Dragó, presidenta 

Assoc. de Dones de la Plana 
 Montserrat Astorch Brullas 
 M. Teresa López Castillo 
 Lidia Morera, grup mpal. CIU 
 Maria Mena, grup mpal. PSC 
 Neus Oró 
 Carmen Peirat 
 Carme Pallarès 
 M. Carme Ibarra 
 María Domínguez, presidenta 

Associació de  Dones del Gall 
 Carmen Capitán, presidenta  
   Associació Dones “El Taller”   
 Celia González 
 Pilar Valderrábano 
 Tori Carrión 
 M. Carmen Sebastián 
 Isabel Almató 
 M. del Rosario Rodríguez 
 

 M. Glòria Font 
 Assumpta Pastor, Agent d’Igualtat 
 Esther Soler, informadora CIRD       
 

 
 

 
 
 
 

 
 
S’han  excusat:                  

 Victòria Alcón                                            
 Conchi Panuse 
 Pepi Viciana, presidenta Assoc. 

Dones Actives Espluguines 
                                           

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 10 d’octubre de 2013. 
2.  Valoració actes 25 de novembre 2013. 
3.  Valoració projecte “El saber de les dones als mitjans de 

comunicació”, amb projecció del material audiovisual i presentació de 
la segona fase 2014, “Blogs visuals”. 

4.  Preparació del 8 de març. 
5.  Diversos. 
 

 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió del 10 d’octubre de 2013 
 

S’aprova l’acta sense cap esmena. 
 
 
2. Valoració actes 25 de novembre 2013 
 

Pilar Díaz recorda que, tot i que hem aconseguit que la violència masclista hagi 
passat de l’àmbit privat al públic, i malgrat tots els esforços fets per intentar 
eradicar-la, el problema continua  molt present.  

A la caminada de la I Marxa del Baix Llobregat contra la violència masclista hi van 
participar unes 300 persones d’Esplugues i van arribar al parc de Torreblanca a la 
trobada amb la resta de municipis.  Tot i que la valoració és positiva, es considera 
que hi podrien haver participat encara més persones donada la importació 
d’aquesta acció conjunta.  Es proposa que a l’edició següent portem una pancarta 
al davant per fer més visible el motiu de la Marxa.  Pilar Díaz diu que caldrà fer 
més difusió activa i passiva.  

L’alcaldessa comenta que està molt satisfeta amb el conjunt de l’acte del dia 25 de 
novembre amb  la participació de l’Escola de Dansa  d’Esplugues, amb l’acció 
conjunta de les entitats de dones, i amb l’important treball del jovent  amb la 
projecció del vídeo L’esplujove DIU PROU A LA VIOLÈNCIA elaborat i interpretat 
per joves del municipi.  

 
 

3. Valoració projecte “El saber de les dones als mitjans de comunicació”, amb  
      projecció del material audiovisual i presentació de la  fase 2014, “Blogs 
      visuals” 

 

Es projecta, amb dificultats per problemes tècnics, part de la gravació realitzada 
pel grup de dones d’Esplugues sobre el paper de les àvies i avis, que es va 
presentar a la jornada de cloenda de la primera fase del projecte,  que va tenir lloc 
dissabte 14 de desembre, de 10 a 14 hores, a l’Espai Francesca Bonnemaison de 
la Diputació, amb la participació de 12 representants del nostre municipi. 

S’informa sobre la proposta de projecte per al 2014: “Blogs visuals, les dones, 
agents de comunicació”.   En aquesta nova fase, les dones dels diferents municipis 



 
 

associats a l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació elaboraran, 
amb el suport tècnic necessari, una sèrie de càpsules visuals, d’una durada inferior 
als dos minuts, on es recullin comentaris, valoracions i crítiques sobre els mitjans 
de comunicació.  Aquetes càpsules s’aniran penjant al web de l’Observatori. 

El dijous 13 de febrer, a les 20 hores al CIRD de Cornellà, tindrà lloc una sessió 
conjunta per a dones de tots els municipis de l’ODMC per presentar el nou projecte 
de treball amb la participació d’expertes en aquesta matèria.   S’ofereixen a 
assistir-hi Maria Domínguez,  M. Teresa López i Conxi Brau.  Marga Melgar 
proposa si es pot treballar  sobre “dona i salut”.   El temes de treball es decidiran 
entre totes les participants i poden ser molt diversos. 

Segons Pilar Díaz la participació en el projecte ha comportat un aprenentatge i ens 
ha permès visibilitzar alguns aspectes que no veiem als mitjans habituals i posar 
de manifest el saber de les dones. 

 
 
4. Preparació del 8 de març     

Es proposa la creació d’una comissió amb la participació de les diferents entitats 
per programar i difondre les activitats del març  vinculades al Dia Internacional de 
les Dones.  Es comenta la possibilitat de fer el sopar divendres 7 de març al 
Poliesportiu de La Plana.  Ens trobarem dijous 23 de gener a les 13 hores, al 
CIRD.  Pilar Díaz pregunta si alguna persona que no participi a la comissió de 
treball vol aportar alguna idea o proposta. 

        
    
5.   Diversos 
 

L’alcaldessa recorda que el passat 20 de desembre, el Consell de Ministres va 
aprovar la reforma de la llei de salut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària 
de l’embaràs.   Respecte a això, planteja la possibilitat  que el Consell de  Dones 
traslladi al Ple municipal una proposta de moció per a la seva aprovació.  La Llei 
actual no està fomentant l’avortament de fet, ha disminuït un 5%.  Les dones no 
volen avortar i, en tot cas, han de poder decidir sobre el propi cos.   
 
Lídia Morera diu que,  com a regidora i dona, vol afegir que aquest projecte de 
reforma tracta les dones com si no tinguessin dret a decidir i que  ens pertoca a les 
dones dir que no perquè ens estan tocant els nostres drets.  Segons Marga Melgar 
(CAP Lluís Millet) la majoria de professionals de la salut està en contra d’aquesta 
reforma.  Pilar Díaz proposa l’adhesió de professionals dels ambulatoris  Lluís 
Millet i Can Vidalet.  M. Teresa López (XDEE) diu que suposa un retrocés en els 
avenços aconseguits i recolza que surti un text del Consell amb el suport de totes 
les entitats de dones.  Maite González proposa que cada regidoria ho difongui 
entre les seves entitats per recollir adhesions.   Pilar Díaz fa lectura d’una proposta 
de text de moció i es recullen aportacions. 
 
El Consell Municipal de les Dones pren els acords següents: 
 

 Elevar al Ple de l’Ajuntament  l’aprovació de la Moció contra la reforma de 
la Llei orgànica  2/10 de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària 
de l’embaràs, i demanar al Govern de l’Estat la seva retirada. 

 



 
 
 
 Promoure l’adhesió de les entitats del municipi. 
 Promoure la recollida de signatures de suport a la moció a títol individual 

entre la ciutadania. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   

       
 

      PROPER CONSELL: dimarts 13 de maig de  2014,  a les 19 h,  
al Saló de Plens de l’Ajuntament 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilar Díaz      Carme Manzanal 
Presidenta      Secretària 


