
 
 
 

CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES 
 

ACTA DE LA REUNIÓ 1/2015 

DATA: 12 febrer 2015 INICI: 19.00 h FINALITZACIÓ:  20.30 h 
 
 
ENTITATS REPRESENTADES I PARTICULARS:   

 
 Claudia Morales 
 María Domínguez, presidenta 

Associació de  Dones del Gall 
 Ana Domínguez  
 M. Teresa López, presidenta 

Xarxa Dones Emprenedores 
d’Esplugues 

 Katy Mora 
 M. Dolors Algué 
 Isabel Almató, en representació 

d’ERC Esplugues 
 M. Pilar Jovell 
 Maria Estruch 
 Maria Rosa Pardo 
 Pilar Valderrábano 
 Celia Gonzalez 
 Isabel Puertas 
 Cristina Baeza 
 Carmen Capitán, presidenta  
   Associació Dones “El Taller”  
 Vanessa Tarrés 
 Victòria Alcón 
 Lidia Benet 
 Rosa Piqué 
 Conchi Brau 
 Pepi Viciana – Presidenta 

Associació de Dones Actives 
 Dolores Jiménez 
 
 

 
 Belen Pérez 
 Carme Gené 
 Esther Soler, informadora CIRD 
 Assumpta Pastor, agent d’Igualtat 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
S’han  excusat:                  

 Lídia Morera, grup mpal. CIU 
 Maite González 
                                          

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 corresponent a la sessió del 23 d’octubre de 2014 
2. Valoració actes 25 de novembre 
3. Programació 8 de març (Sopar de les Dones 2015) 
4. Activitats primer trimestre 2015 
5. Diversos 
 

 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
 
1. Aprovació de l’acta corresponent a la sessió del 23 d’octubre de 2014 
 

S’aprova l’acta sense cap esmena. 
 
 
2. Valoració actes 25 de novembre 
 
L’alcaldessa informa que es va realitzar una programació molt complerta i posa en 
valor la participació de les dones i joves de 4t d’ESO dels instituts públics d’Esplugues 
que van treballar sobre  violència masclista en el marc de l’Audiència Pública 2013-
2014, tot destacant les seves aportacions per eradicar-la.  Informa també que aquest 
curs estan treballant sobre el bullying, abús escolar. 
 
Es recorden les activitats realitzades: 
 
De l’11 al 26 de novembre van ser visibles 50 banderoles “Esplugues diu PROU a 
la violència!”, anunciant els següents actes: 
 

 Diumenge 23 de novembre,  II Marxa del Baix Llobregat contra la violència 
masclista.  La concentració va tenir lloc a les 10 h, a la plaça Santa Magdalena 
per anar a la concentració del  parc de Torreblanca de Sant Feliu.  L’acte va ser  
organitzat pel Consell de les Dones del Baix Llobregat i diferents ajuntaments 
de la comarca: Cornellà, Esplugues, Sant Feliu, Sant Boi i Torrelles de 
Llobregat, Molins de Rei, Viladecans, Gavà, el Papiol, Sant Just Desvern i Sant 
Joan Despí.  Va encapçalar la Marxa  el grup de percussió femení Tambolàs.  
Es van distribuir mocadors liles entre les persones participants.  L’alcaldessa 
informa que vam ser el municipi que va aportar més gent a la Marxa. 

 
 Dimarts 25 de novembre 

 
Lectura del Manifest institucional del Dia Internacional per a l’Eliminació 
de la Violència envers les Dones (davant l’Ajuntament), a les 12 h. 
 
Acte contra la violència masclista, plaça Santa Magdalena, a les 19 h: 

 
- Lectura del Manifest institucional del Dia Internacional per a l’Eliminació de 

la Violència envers les Dones. 
- Projecció del vídeo “estima amb el cor, però no a cops” elaborat per una 

comissió de joves dels instituts, proposat a l’Audiència Pública 2013-2014,  
utilitzant el lema escollit per l’alumnat i la imatge creada per un dels joves.   

 
 



 
 

- Representació teatral , a càrrec de 10 de joves del municipi, expressant el 
seu rebuig a la violència masclista.  Proposta dels nois i  noies de  
l’Audiència Pública. 

- Exposició del MUR “estima amb el cor, però no a cops” elaborat per 200 
joves dels instituts i equipaments juvenils expressant el seu rebuig a la 
violència (Audiència Pública). 

- Projecció del vídeo elaborat per les dones d’Esplugues amb  la gravació un 
Flashmob als diferents barris del municipi en contra de la violència 
masclista.    

- Llençada de globus liles contra la violència masclista. 
 
 
Dimecre 26 de novembre, de 16 a 19 h, al Casal de Cultura Robert Brillas,  es va 
impartir la 7a edició del Taller d’autoprotecció i defensa personal per a dones, a 
càrrec del Servei de Policia Local.  S’hi van inscriure 21 dones. 

 
Es menciona també 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.  
Es va distribuir uns 500 cartells als diferents comerços amb l’objectiu de donar a 
conèixer aquest recurs,  que presta atenció gratuïta durant les 24 hores, entre les 
dones que el puguin necessitar.  I altres activitats realitzades pel jovent als PIDCES 
(Punts d’Informació i Dinamització dels Instituts), a l’Espai Jove Remolí i a l’Oficina 
Jove d’Emancipació.  Entre les quals,  la creació de punts temàtics amb informació 
sobre violència i l’exposició “Sleeping beauty” de Kanela Nien  L’objectiu d’aquesta 
jove artista és transmetre el missatge següent: “els contes de fades contenen valors 
importants, t’ensenyen a reconèixer els perills, valorar el que tens i a aprendre a 
reflexionar sobre els diferents esdeveniments de la vida”. 
 
Pilar Díaz diu que sempre hem valorat molt poder treballar amb la gent jove.  Cal 
continuar sensibilitzant i fent pedagogia amb missatges que arribin als joves i amb els 
canals que ells utilitzen.  També cada cop participen més homes als actes del 25 de 
novembre. I tot això és possible gràcies a totes les associacions i a la participació 
individual. 
 
Cristina Baeza valora positivament la implicació de les dones de tots els barris al 
flashmob.  Diu que va sortir millor als barris que a la plaça.  L’alcaldessa diu que a les  
properes edicions es tindrà present fer participar les persones presents a l’acte del 25 
de novembre per tal que tothom es senti implicat dient no a la violència masclista.  
També agraeix i felicita la Cristina i la Clàudia pel seu l’esforç en la direcció i realització  
del flashmob, i a totes les dones que hi van participar. 
 
 
3. Programació 8 de març (Sopar de les Dones 2015) 
 
Pilar Díaz fa lectura del conjunt d’actes programats fins ara, molts dels quals han estat 
organitzats per les entitats de dones.  Carme Gené proposa incloure una activitat 
d’Amnistia Internacional sobre la Campanya “El meu cos, els meus drets”.  Es recull la 
proposta per incloure-la a la programació. 
 
El Sopar de les Dones està previst per divendres 6 de març, a les 21.30 hores al CEM 
Les Moreres.  Prèviament, a les 20.30, podrem gaudir de la conferència cantada de 
“La Martirio”. 
 



 
 
4. Activitats primer trimestre 2015 
 
S’informa que dins la programació de talles del CIRD per al trimestre actual s’han ofert 
tallers d’escriptura creativa, creixement personal i diverses propostes de contingut 
informàtic. 
 
Es recorda que el proper dijous 19 de febrer, dins la programació dels Dijous de les 
Dones, podeu assistir a la xerrada “Talent femení a Esplugues”, a càrrec de la Xarxa 
de Dones Emprenedores d’Esplugues, a la Biblioteca Pare Miquel (19 hores) 
 
S’informa que enguany (maig i juny) es tornaran a impartir a la Biblioteca Pare Miquel, 
els tallers d’escriptura vinculats al Premi literari per a dones Delta, a càrrec de Mònica 
L. Cano.  En breu informarem les dates fixades per a la seva realització. 
 
Isabel Puertas pregunta si el taller d’Escriptura Creativa és únicament de nivell avançat 
o si també es pot fer un nivell d’iniciació.  Se li respon que hi ha possibilitat de fer el 
nivell inicial, encara que aquest trimestre l’hem ofert, però no hi ha hagut suficient 
inscripció per poder impartir-lo. 
 
 
7. Diversos 

 
Pila Jovell diu que la caminada del 25 de novembre va ser preciosa.  També es valora 
positivament el fet de portar la pancarta encapçalant la Marxa contra la violència 
masclista.  

 
 

 
 
 
 

PROPER CONSELL: dijous 1 d’octubre, a les 19 h, 
al Saló de Plens de l’Ajuntament 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilar Díaz      Carme Manzanal 
Presidenta      Secretària 
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