
 
 

CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES 
 

ACTA DE LA REUNIÓ 3/2012 

DATA: 4 octubre 2012 INICI: 19.30 h FINALITZACIÓ:  20.50 h 
 
ENTITATS REPRESENTADES I PARTICULARS:   

 María Hernández 
 Anna Martín 
 M. Carme Ibarra 
 Carme Gené, Amnistía 

Internacional 
 M. Rosa Sorribas Escriche 
 Celia González 
 Sagrario 
 Ana M. Martín Abelló, ICV 
 Laura de la Orza, ICV 
 Ana M. Parra Ramón 
 María Domínguez, presidenta 

Associació de  Dones del Gall 
 M. Cruz Eraso 
 M. Rosario Moreno 
 Carmen Peirat 
 Isabel Rodríguez Durán 
 M. Carme Dragó, presidenta 

Assoc. de Dones de la Plana 
 Piedad Vílchez 
 Matilde Zamora 
 M. Dolors Algué Vendrell 
 M. Pilar Jovell i Gavilà 
 Elisabet Millà ICV 
 Trinidad Valcarcel Sola 
 Maite González García, grup 

percusió Tambolàs 
 Montserrat Buixeda 
 M. Glòria Font, presidenta Assoc. 

Dones Actives Espluguines 
 Conchita Panuse, Associació 

Veïnal del Gall 

 Carmen Capitán 
 Kati Mora 
 Victòria Alcón Díaz 
 Lídia Ibáñez, ICV 
 Laura Queizán, presidenta  

Associació Dones “El Taller” de 
Can Vidalet 

 Lina Benet Cabezas, ERC i 
secretària Assoc. Dones Actives 
Espluguines 

 Isabel Puertas 
 M. del Mar Teruel Agea 
 Pepi Viciana Sánchez 
 M. Isabel Martín Blanquer 
 Assumpta Pastor, agent d’Igualtat 
 Esther Soler, Informadora CIRD 
 
 
 
 

 
S’han  excusat: 

 M. Teresa López Castillo   
 Joana García                          
 Carme Pallarès 
 Adela Donaire 
 Basi Alcalde 
 Marga Melgar 
 

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 17 de maig de 2012 
2.  Programació últim trimestre de 2012 
3.  Actes del 19 d’octubre (Dia internacional contra el càncer de mama) i 

25 de novembre (Dia internacional contra la violència masclista) 
4.  Donar compte de la moció amb motiu de l’anunci del Govern de 

l’Estat de reformar  la Llei 2/2010 de salut sexual i reproductiva i la 
interrupció voluntària de l’embaràs. 

5.  Diversos 
 
 

DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
1. Aprovació de l’acta corresponent a la sessió anterior 
 

S’aprova l’acta de la sessió del 17 de maig sense cap esmena. 
 
 
2.   Programació últim trimestre de 2012 
           

Pel que fa als tallers d’igualtat programats pel CIRD s’informa que l’últim trimestre s’han 
incorporat nous tallers d’acord amb les demandes recollides tant al darrer Consell com de 
les alumnes. A l’octubre han començat els tallers d’informàtica nivell I, escriptura creativa, 
relaxació,  meditació, creixement personal, i dos nous tallers: “Connecta’t a les xarxes 
socials” i “Gestiona i comparteix imatges”.  El taller “Organitza el teu ordinador” no ha tingut 
suficient inscripcions, motiu pel qual ha quedat anul·lat, reorientant les alumnes a altres 
tallers també de contingut informàtic. 

Pilar Díaz informa sobre el Projecte “Els sabers de les dones i els mitjans de comunicació” 
dirigit per l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació. L’origen del projecte 
parteix d’una demanda de la Diputació de Barcelona als municipis que composen 
l’Observatori per realitzar una anàlisi qualitativa sobre la representació de  les dones als 
mitjans de comunicació, comptant amb la seva participació.  Es realitza mitjançant un 
procés participatiu per recollir l’experiència de recepció de les dones i les seves propostes 
per arribar a elaborar indicadors que permetin noves orientacions comunicatives. 

A Esplugues vàrem realitzar la primera sessió el 27 de setembre, amb la participació de 15 
dones membres de les cinc associacions de dones i d’una associació veïnal. Les pròximes 
sessions estan previstes per al 18 d’octubre i el 15 de novembre.  L’alcaldessa recorda que 
és important participar en el projecte per poder recollir la percepció que tenim les dones i 
també per sensibilitzar. 

Es recorda que divendres 19 d’octubre, en el marc dels actes del Dijous de les dones, 
tindrà lloc la conferència sobre “Dona i Tecnologia”, a càrrec de Sandra Mingot, a les 19 
hores, Casal de Cultura Robert Brillas.  L’alcaldessa informa que la ponent és una dona 
jove científica que ha treballat a l’Agència Espacial Europea.  Comunicarem aquest acte 
als Instituts d’Educació Secundària atès l’interès de la conferència per a l’alumnat. Dones 
preparades són els models de referència per als nostres joves. 

Del 6 al 29 de novembre, comptarem amb l’exposició “16 Científiques Catalanes”, a la Sala 
d’exposicions de la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues.  Vinculada a aquesta exposició, el 
dia 8 de novembre, a les 19 hores, la Dra. Marta Prevosti  impartirà una conferència sobre 
arqueologia, a la sala d’actes de la mateixa Biblioteca. 

També estem programant l’acte de traspàs del concurs literari Delta. 

 
 
 



3.  Actes  19 d’octubre (Dia internacional contra el càncer de mama) i 25 de  
     novembre (Dia Internacional contra la violència masclista)  
                     

En relació als actes del 19 d’octubre, Pilar Díaz presenta la Dra. Montserrat Curucelegui, 
metgessa experta en diferents temes, i en accions de sensibilització adreçades a joves dels 
centres educatius.  La Dra. Curucelegui informa que el dia 18 d’octubre, a les 7 de la tarda, 
impartirà la conferència “El càncer de mama es pot prevenir i curar” amb la participació 
d’una persona afectada (Casal de Cultura Robert Brillas).  
 
Divendres19 d’octubre, a les 16 hores,  tindrà lloc la Festa contra el càncer de mama, als 
Jardins de Vil·la Pepita, per celebrar que és una malaltia amb un índex de curació elevat, 
amb les activitats següents: 
 

- Es col·locarà el llaç rosa a l’edifici de l’Ajuntament i s’il·luminarà de color rosa 
l’estàtua de la Dona als Jardins de Ponts i Termes. 

- Arribada de les diferents associacions de dones d’Esplugues amb la  pamela 
commemorativa, amb una cinta rosa. 

- Taules informatives de diverses associacions comarcals que facilitaran 
informació actual sobre el càncer, alimentació i tractament quimioteràpic: 
l’Associació d’ajuda mútua per a persones afectades i familiars, AECC – 
Catalunya contra el càncer, l’Associació PICAM (Banc de perruques per a 
préstec, taller  de com pintar-se les celles i maquillatge). 

- “Ballem per la salut”: ball de ventre, Ball de Bollywood, Ball de bastons (Colla 
de Bastoners d’Esplugues), Ball de sevillanes (Associacions de Dones “El 
Taller” de Can Vidalet i  del Gall), Ball de “bachata” (Assoc. Dones del Gall). 
També estava prevista la participació del Grup de Percussió Femení Tambolàs, 
però s’ha excusat per  problemes d’horari laboral. 

- La festa finalitzarà amb  un “brindis” amb còctel San Francisco i                         
l’enlairament de globus de color rosa. 

 
M. Curucelaegui agraeix la col·laboració de totes les entitats implicades en la celebració 
d’aquests actes. 
 
La commemoració del Dia Internacional contra la violència masclista, 25 de novembre,  
enguany coincideix amb la data de les eleccions al Parlament de Catalunya. L’alcaldessa 
recorda que aquest dia i durant el període de campanya electoral  estan prohibides 
determinades accions. La lectura del manifest l’hem fet cada any.   Maite González proposa 
adreçar un escrit al president de la Generalitat per la manca de sensibilitat que ha tingut a 
l’hora d’escollir aquest dia.   
 
Després de valorar les diverses aportacions, es decideix que diumenge 25 de novembre, a 
les 12 hores, davant l’Ajuntament, es farà com acte únic la lectura del Manifest institucional 
del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.  Pilar Díaz informa 
que el text del manifest ha estat  consensuat pel Govern de la Generalitat, les quatre 
diputacions catalanes i les associacions municipalistes, i que la seva lectura és important 
per no perdre una tradició  i per recordar les dones mortes.  
 
 

4.   Donar compte de la moció amb motiu de l’anunci del Govern de l’Estat de 
reformar la Llei 2/2010 de salut sexual i reproductiva i la interrupció         
voluntària de l’embaràs 

     
L’Alcaldessa fa lectura de l’acord de Ple de 19 de setembre d’aprovació de la moció per 
informar del seu contingut i donar compliment a l’acord de Ple de trasllat al Consell 
Municipal de Dones d’Esplugues.  La moció va ser aprovada amb quatre abstencions i la 
resta de vots favorables.  Es van aprovar els següents acords: 
 
“1.- Donar suport al manifest “Decidir ens fa lliures” elaborat per la Plataforma Estatal en 
Defensa dels Drets Sexuals i Reproductius, que agrupa més de 140 organitzacions socials 
i de dones, així com promoure activament, a través dels mitjans de comunicació locals i 
comarcals i a través del desenvolupament de determinades activitats, la seva difusió. 
 



2.- Exigir al Govern de l’Estat el manteniment de la Llei 2/2010, de 3 de març, de salut 
sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs, així com la garantia que les 
dones puguin exercir el seu dret a la interrupció voluntària de l’embaràs. 
 
3.- Transmetre aquests acords al Ministeri de Justícia, als grups parlamentaris de les Corts 
Generals, a la FMC, a l’ACM, a l’Institut Català de les Dones i al Consell Municipal de les 
Dones d’Esplugues.” 
 
El Consell Municipal de Dones d’Esplugues pren l’acord de donar suport al Manifest 
“DECIDIR ENS FA LLIURES” de la Plataforma Estatal en Defensa dels Drets Sexuals i 
Reproductius, que agrupa organitzacions de dones i socials que reivindiquen i difonen el 
dret de les dones a decidir sobre els seus cossos i les seves vides.  Es facilita el text del 
manifest. S’informa les entitats de dones,  que poden efectuar-ne l’adhesió accedint al lloc 
web www.decidirnoshacelibres.org, de forma col·lectiva, en nom de l’entitat o bé fent-ne 
difusió a les associades. També s’hi pot donar suport a títol individual.  Demà enviarem un 
e-mail a les entitats de dones i a totes les entitats de municipi informant de l’acord pres pel 
Consell i facilitant el “link” d’accés directe d’adhesió al manifest.  També comunicarem als 
mitjans de premsa local  i comarcal  l’acord de suport pres pel Consell Municipal de Dones 
d’Esplugues per la seva difusió. 
 
    

5.   Diversos 
  

Pilar Díaz informa que el passat 4 de juliol es va realitzar la JORNADA EMPRENEM, 
Construïm economia, construïm ciutadania, a l’Espai La Baronda d’Esplugues.  La jornada 
va ser iniciativa de l’Ajuntament d’Esplugues i es va organitzar en col·laboració amb el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat.  La valoració de la jornada és positiva tant pel seu 
contingut com per l’experiència dels i de les ponents i per l’elevada participació (150 
persones aproximadament). 
 
S’informa que s’han programat noves accions formatives per a entitats locals sobre disseny 
de web “portal web d’entitats” tant a nivell bàsic com d’aprofundiment.  Isabel Puertas, 
Maria Domínguez (Associació de Dones del Gall) i Conxi Panuse (Associació Veïnal del 
Gall) estan interessades a fer el primer nivell.  Demà ho posarem en coneixement de la 
tècnica de Participació. 
 
 
Carme Gené, d’Amnistia Internacional pregunta si poden recollir signatures de suport per a 
una campanya que estan realitzant a favor d’una dona condemnada a lapidació.   Tant ella 
com el seu advocat estan empresonats.  El dia més adient per recollir signatures és el 25 
de novembre, a les 12 hores, coincidint amb la lectura de Manifest.  
 
 
 

       
 

      PROPER CONSELL: dijous 7 de febrer de  2013,  a les 19.30 h, a la Sala 
Polivalent de la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues 

 
 
 
 
 
 
 

Pilar Díaz      Carme Manzanal 
Presidenta      Secretària 


