
 
 
 

CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES 
 

ACTA DE LA REUNIÓ 2/2015 

DATA: 1 d’octubre 2015 INICI: 19.00 h FINALITZACIÓ:  20:45 h 
 
 
ENTITATS REPRESENTADES I PARTICULARS:   

 
 María Domínguez, presidenta 

Associació de  Dones del Gall 
 M. Teresa López, presidenta 

Xarxa Dones Emprenedores 
d’Esplugues 

 Ma Carme Dragó, presidenta 
Associació de Dones de la Plana. 

 Carmen Capitán, presidenta  
   Associació Dones “El Taller”  
 Pepi Viciana – Presidenta 

Associació de Dones Actives 
 Carme Gené 
 Claudia Morales 
 Herminia Villena 
 Eva Alejandro 
 Celia González 
 Pilar Valderrábano 
 Vanessa Tarrés 
 Maite González 
 Ma Carme Ibarra 
 Montse Ferràs 
 Victoria Carrión 
 Carme Sanchez 
 Lina Benet 
 Lidia Morera  
 Montse Zamora 
 Maribel Aguilera 
 Esther Soler, informadora CIRD 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
S’han  excusat:                  

 Isabel Puertas 
 Victoria Alcón 
 Margarita Macarro 
                                          

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

 
Secretària del Consell: 

 Assumpta Pastor, Agent d’ Igualtat 
 



 
 
 

TEMES TRACTATS 
 
1. Aprovació de l’acta corresponent a la sessió del 12 de febrer de 2015 
 
2. Valoració actes 8 de març (Sopar de les Dones 2015) 
 
3. Programació actes 25 de novembre (Dia Internacional Contra la Violència Masclista) 
  
4. Activitats tercer trimestre. 
 
5. Diversos 
 

 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
 
1. Aprovació de l’acta corresponent a la sessió del 12 de febrer de 2015 
 

S’aprova l’acta sense cap esmena.  
 
 
2. Valoració actes 8 de març (Sopar de les Dones 2015) 

 
Es fa un repàs de totes les activitats programades des de les entitats i Ajuntament. 
Tot bé. Es valora molt positivament fer una acció abans del Sopar, l’actuació de la 
Martirio on va poder gaudir de l’actuació tothom que va voler, també els homes. A 
tenir en compte per a la propera programació la calefacció de l’espai, aquest any 
es va passar fred durant l’actuació. 
La Pilar proposa posar-nos com a fita la renovació en les programacions per anar 
millorant cada cop més. 
 

 
3. Programació actes 25 de novembre (Dia Internacional Contra la Violència 

Masclista) 
 
Aquest any  s’ha produït un repunt terrible, comenta la Pilar. Hi ha moltes dones 
anònimes patint violència masclista, les que veiem són la cara de totes aquelles 
que la pateixen en silenci. Aquest agost ha estat especialment cru, han patit tant 
les dones com els seus fills i filles. 
Explica la moció aprovada al Ple per combatre la violència masclista. S’insta el 
govern a adoptar i promoure un acord social, polític i institucional contra la 
violència masclista. També proposa la creació de la unitat de coordinació a cada 
territori i la creació d’un fons de suport als ajuntaments per reforçar la xarxa de 
serveis públics. 
Cal lluitar contra qualsevol atemptat contra la dignitat de les dones i deixar de 
considerar-les com a objectes. Nosaltres seguim treballant i demanant i exigint a 
les administracions. 
El problema és públic i cal aprofitar les dates de sensibilització i reivindicació com 
el 25N. A les dues marxes comarcals ja realitzades, hi ha participat molta gent 
d’Esplugues, tant dones com homes, però sempre és poc. 
El dia 22 de novembre és la convocatòria de la 3a Marxa Comarcal contra 
violència masclista, en principi organitzada igual que l’any anterior. 



 
El dia 25 de novembre lectura del Manifest Institucional a les 12 hores a la porta de 
l’Ajuntament, i a les 19 hores l’acte del consell amb Joventut. 
L’objectiu aquest any és portar gent nova, tant dones com homes. Les dones 
víctimes han de sentir-se acompanyades, la nostra ha de ser una societat 
igualitària. Hem de sumar i compartir. 
Es convocarà la setmana vinent a la comissió de programació dels actes 25N, tant 
a les dones d’entitats com a les que hi vulguin participar a títol personal. 
 

 
4. Activitats tercer trimestre. 
 

Tallers: 
Acaben de començar els tallers programats per al darrer trimestre de 2015. Els 
tallers oferts han estat Creixement Personal (dos grups), Escriptura Creativa, 
Tertúlia Literària, Relaxació i Smartphone/Tablet. S’han omplert les inscripcions. 
Es torna a demanar a les dones que facin propostes de nous tallers per poder 
programar-los amb els temes que a elles els interessin. 
  
19 d’octubre, Dia Internacional de Lluita Contra el Càncer de Mama: 
Està programada l’activitat del 19 d’octubre des de Salut. Marxa contra el Càncer 
de Mama a Esplugues, el dilluns 19 d’octubre. 
5:30 hores trobada a la plaça Santa Magdalena, s’iniciarà el recorregut cap als 
Jardins Pons i Termes on es col·locarà un mocador a l’estàtua de la Dona. Es 
sembrarà el jardí de desitjos. 
6:30 hores Festa Contra el Càncer de Mama al Casal de Cultura Robert Brillas 
Hi haurà taules – parades informatives d’ ACC Esplugues i PICAM 
Finalitzarà amb brindis i enlairament de globus de color rosa. 

 
25 de novembre, punt anterior. 
 
Dijous de les dones de desembre, a concretar. 
 
 

5. Diversos 
 
 

Pressupost Participatiu 
La Pilar informa que aquesta setmana s’ha obert el Procés Participatiu, programa 
que permet a la ciutadania decidir part del pressupost municipal de l'any vinent 
destinat a inversions. Fins ara, les dues primeres edicions han donat com a resultat 
la creació de l'espai Esplugues Coworking (ja en funcionament) i l'adaptació del 
Casal de Cultura R. Brillas. 
La manera de participar-hi és apuntar-se als diferents grups de treball on sortiran 
les propostes i es prioritzarà entre tothom. 
Qui vulgui formar part d’aquest procés participatiu pot inscriure fins al 31 d’octubre 
a través del telèfon 900 300 082 o en persona anant als Punts d’Atenció a la 
Ciutadania. 

 
 

Esplugues ciutat acollidora 
La Pilar explica que el Ple de l’Ajuntament ha aprovat una moció de suport 
d’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats, per la qual es 
declara Esplugues ciutat acollidora. 
A l’Estat, hi arribaran unes 3500 persones, a Catalunya 1200 i a Esplugues entre 
10 i 20 persones a partir de novembre. 



 
S’ha començat a treballar en una taula oberta on participen diferents agents, 
Consell de Cooperació, entitats, ONG, tècnics, Creu Roja, Hospital de Sant Joan, 
Centres Educatius,... 
Convida les dones a participar, ja que totes tenim la possibilitat de donar suport, no 
necessàriament ha de ser amb diners. 
La dotació econòmica del Pla serà inicialment de 20.000 euros, i es podrà ampliar 
segons les necessitats. Totes les persones interessades es poden adreçar a 
l’Ajuntament a través del correu electrònic personesrefugiades@esplugues.cat i del 
telèfon gratuït 900 30 00 82. 

 
 
 
 

XDEE: 
La Xarxa col·labora i dona suport al projecte “Cenas con Fecha de Caducidad, 
Comer para que otros coman” que persegueix sensibilitzar davant del 
malbaratament alimentari i la malnutrició infantil que pateixen actualment infants 
del nostre país. 
Aquest sopar solidari tindrà lloc el 21 d’octubre a les 20 hores a l’Escola Garbí 
d’Esplugues. 

 
 
  
 
 
 
 

PROPER CONSELL: dijous 21 de gener a les 19 h, 
al Saló de Plens de l’Ajuntament 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilar Díaz      Assumpta Pastor 
Presidenta      Secretària 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


