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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL MUNICIPAL DE LES 
DONES EL DIA 24 DE GENER DE L'ANY 2019 A LES 19 HORES               
(1/2019) 
    
 
Al Saló de Plens de l’Ajuntament, el dia 24 de gener de 2019, 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 regidora 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: 
  
 
 

 Carme Gené, Grup Pla del 
Llobregat-Amnistia Internacional 

 M. Dolors Alguè, en 
representació de l’Associació de 
Dones de La Plana 

 Maribel Aguilera, grup mpal. PSC 
 Vanessa Tarrés 
 Maite González  
 M. Glòria Font 
 Isabel Puertas 
 Maria Domínguez, presidenta 

Associació Dones del Gall 
 Celia González 
 Pilar Valderrábano 
 M. Teresa López  
 Hermínia Villena, grup mpal. ERC 
 Claudia Acebrón, presidenta 

Xarxa de Dones Emprenedores 
d’Esplugues 

 Vanessa Vásquez 
 Anna Coll, grup mpal. CUP 

 
 

 
 Carmen Sánchez 
 Tomy Borrallo  
 Marc Mellado, director Àmbit 

d’Acció Social i Ciutadania 
 Patricia Goulart, Associació DIAS 
 Eva M. Melus, tècnica d’Alcaldia 
 Xavi López Tallón, alumne 

pràctiques CIRD 
 Assumpta Pastor, agent d’igualtat 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
N’excusen l‘absència: 
 

 UGT Baix Llobregat 
 Montserrat Zamora, grup mpal. PSC 

 
 
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 dóna la seva 
conformitat, per unanimitat, a l’acta de la sessió ordinària de data 15 de novembre de 2018. 
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2.  Valoració actes contra la violència masclista 
 
Del 9 al 27 de novembre van ser visibles 75 banderoles  “Esplugues diu PROU!” anunciant la 
presentació del Protocol local i la Marxa Comarcal contra la violència masclista. També es va 
fer difusió d’aquest actes través de les xarxes socials, La revista El Pont i  l’Agenda cultural i 
d’activitats d’Esplugues. 
 
L’alcaldessa recorda els actes que es van dur a terme vinculats al Dia internacional contra la 
violència masclista: 

 
Dijous 22 de novembre, presentació del Protocol local per a l’abordatge integral de la 
violència masclista. L’alcaldessa va obrir l’acte i va donar pas a la intervenció del Diputat 
delegat d’Igualtat i Ciutadania, Sr. Antoni Garcia Acero.  La presentació del Protocol va anar a 
càrrec de Maria Ferré, psicòloga i assessora experta en violència masclista.  
 
Diumenge 25 de novembre, lectura del manifest i 6a Marxa del Baix Llobregat contra la 
violència masclista. A les 10.30 h, al voltant de 250 ciutadans i ciutadanes d’Esplugues es 
van concentrar a la plaça Santa Magdalena, on es va fer la Lectura del Manifest amb motiu del 
Dia Internacional contra la violència masclista i a continuació un minut de silenci i llençada de 
globus liles.  A les 12:30 h, al Parc de Torreblanca de Sant Feliu,va tenir lloc l’acte central 
d’aquesta marxa reivindicativa, amb la participació de 12 Ajuntaments de la comarca: 
Castelldefels, Cornellà de Llobregat, el Papiol, Esplugues de Llobregat, Gavà, Molins de Rei, 
Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant 
Vicenç dels Horts i Santa Coloma de Cervellò. 
 
Durant la Campanya ESPLUJOVE DIU NO A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA es van realitzar 
diverses accions: 
 

- Durant tot el mes de novembre hi ha hagut Punts temàtics sobre violència masclista a 
l’Espai Jove Remolí i a l’Oficina Jove d’Emancipació. Aquest punts també han estat als 
PIDCES, durant l’hora del pati, dimarts 20 de novembre a La Mallola i Joanot Martorell, 
i dijous 22 de novembre al Severo Ochoa. 

- Del 15 al 30 de novembre, a l’Oficina Jove d’Emancipació i a  l’Espai Jove Remolí, 
s’han ofert dues exposicions/murals “Festes sense masclisme”, prevenció i denúncia de 
les violències masclistes durant les festes d'Esplugues, impulsada per l’Associació 
DIAS i la xarxa d'agents preventives del Protocol per unes festes lliures d’agressions 
sexistes a Esplugues. 

- 19 de novembre, Cinema fòrum: curtmetratges violència masclista, de 17.30 a 18.30 h, 
a l’Espai Jove Remolí.  Aquesta dinàmica anava dirigida a joves de 12 a 35 anys. S’hi 
van visualitzar diversos curts per debatre sobre les violències masclistes. 

 
L’Associació DIAS va impartir tallers a l’alumnat de 1r de Batxillerat dels Instituts La Mallola i 
Joanot Martorell els dies 15, 21 i 23 de novembre en el marc del projecte Canviem la Festa. 
 
La Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues va oferir el taller “Violència de gènere, com 
ajudar emocionalment la víctima”, a càrrec de Beatriz Rodríguez, psicòloga clínica, el dimarts 
20 de novembre, a les 19.30  al CIRD Vilꞏla Pepita. 
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El divendres 30 de novembre, de 10 a 14 h, al CIRD, professionals dels diferents serveis de la 
comissió tècnica del circuit local contra la violència masclista van participar en la sessió 
formativa  “La violència masclista a les diferents etapes de vida de les dones”, impartida per M. 
Jesús Rodríguez, psicòloga especialitzada en violència masclista i directora del Servei 
d’Intervenció Especialitzada – SIE Baix Llobregat. 
 
Es van distribuir  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 amb l’objectiu de donar a 
conèixer aquest recurs, que presta atenció gratuïta durant les 24 h. 
 
 
3. Programació dels actes del 8 de març 
 
Isabel Puertas proposa que no es programin actes la tarda de divendres 8 de març per poder 
participar en els actes conjunts i mantenir la lectura del Manifest del 8 de març, a les 12 h 
davant l’Ajuntament.  Anna Coll demana que es programin tallers de protecció i defensa 
personal al matí, de 10 a13 h, i també a la tarda, de 18 a 21 h., i proposa una possible acció 
sobre urbanisme feminista que concretarà per incloure-la a la programació.  
 
Es manté l’horari del sopar del 8 de març, a les 21:30 h i l’actuació a les 20:30 h, al CEM Les 
Moreres.  Claudia Acebrón proposa que el dia del sopar, a més de la lectura del manifest, es 
faci alguna acció de sensibilització. 
 
El dimecres 30 de gener ens reunirem al CIRD amb les entitats de dones per treballar  la 
programació d’activitats. 
 
 
4. Activitats primer trimestre  
 
El dilluns 11 de febrer comencen els tallers oferts pel CIRD: Pilates, Hatha Ioga, Escriure i 
compartir relats, Esplugues Pensa i Creixement personal. 
 
Maite González recorda que s’ofereixi un taller d’anglès.   
 
 
5. Diversos 
 

Maite González proposa donar suport a les dones d’Andalusia. L’alcaldessa diu que 
prepararem un escrit per enviar a les associacions de dones.  
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta dona per finalitzada la sessió, quan són 
les 20:30 hores del dia abans esmentat, tot estenent aquesta acta, que signen 
 
 
 
LA PRESIDENTA                                                          LA SECRETÀRIA  
 
 
 
 
 
Pilar Díaz                                                                       Carme Manzanal      


