
 
 

CONSELL MUNICIPAL EXTRAORDINARI DE LES DONES 
 

ACTA DE LA REUNIÓ 1/2013 

DATA: 7 febrer 2013 INICI: 19.30 h FINALITZACIÓ:  20.40 h 
 
ENTITATS REPRESENTADES I PARTICULARS:   

 M. Rosa Sorribas Escriche 
 Cleofé Lírio 
 M. Pilar Jovell i Gavilà 
 Marga Melgar 
 Isabel Rodríguez Durán 
 Lenny Rua Carreño 
 M. Dolors Algué Vendrell 
 M. Carme Dragó, presidenta 

Assoc. de Dones de la Plana 
 Kati Mora 
 Ana del Castillo 
 Joana García Salcedo 
 M. Rosa Paolo 
 Neus Oró 
 Lídia Ibáñez, ICV 
 Georgina Clivillé 
 Rosario Revuelta 
 Maria Moliner 
 Ana M. Domínguez 
 Remei Cabrera Narvaez 
 Lina Benet Cabezas, ERC, 

secretària Assoc. Dones Actives 
Espluguines 

 Isabel Almato Pi,  ERC 
 Isabel Puertas 
 Conchita Panuse, Associació 

Veïnal del Gall 
 María Domínguez, presidenta 

Associació de  Dones del Gall 
 Victòria Alcón Díaz 
 Teresa López Castillo 
 Cristobal Alonso Pérez 
 Lola Castro Leiva 
 
 

 Carmen Capitán, presidenta  
   Associació Dones “El Taller” de  
   Can Vidalet 
 Antonia,  
 Pilar Valdencebano 
 Celia González 
 T. Carrión 
 Mercedes 
 Rosario García 
 Maria Elena Núñez López 
 Maria Carmen Salgado 
 Pedra Santos 
 M. Pilar Bret 
 Matilde Zamora Roda 
 M. Isabel Martín  
 Dolores Jiménez Ruíz 
 Elisabeth Vargas 
 T. Borrallo Tena 
 Blanca Moreno, Consultoria MiT 
 Mireia Daniel, Diputació de 

Barcelona 
 Assumpta Pastor, agent d’Igualtat 
 Esther Soler, informadora CIRD 
 
 
 
 

 
S’han  excusat:                  

 Montse Zamora 
 Carme Pallarès 
 

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 
 
 
Únic:  II Pla d’igualtat de gènere d’Esplugues 2012-2015 

 
 
 

DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 
 
 
Únic:  II Pla d’igualtat de gènere d’Esplugues 2012-2015 
 

Pilar Díaz  informa que es realitza aquest Consell Extraordinari per donar a 
conèixer el procés d’elaboració del II Pla d’igualtat de gènere d’Esplugues, que es 
du a terme amb el suport de la Diputació de Barcelona, i recollir les propostes del 
Consell Municipal del les Dones.  Presenta la resta de ponents que componen la 
taula, Mireia Daniel, cap de la Secció de suport als municipis de l’Oficina de 
Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home de la Diputació de Barcelona  i  
Blanca Moreno, directora de la Consultoria MiT (Mètodes i Tècniques), 
responsable de l’elaboració del Pla. 

Mireia Daniel comenta la importància dels Plans d’igualtat de gènere com a 
instruments per avançar cap a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.  

Blanca Moreno exposa els resultats més rellevants de l’avaluació del I Pla 
d’igualtat 2008-2011, indicant les línies a reforçar i les més treballades. Informa 
que l’avaluació ha estat molt positiva i que ha estat de les primeres que s’han dut a 
terme arreu de Catalunya.  Aquesta avaluació i la diagnosi de gènere han estat les 
fases prèvies per a l’elaboració del II Pla d’Igualtat.  

La diagnosi ha estat el resultat d’un treball transversal, realitzat amb la participació 
d’entitats del municipi, i  ha permès conèixer la situació de les dones d’Esplugues.  
Es presenten els resultats de la diagnosi, accions i  objectius treballats en el Pla 
2008-2011 segons les  línies estratègiques següents que estructuren el Pla 
d’Igualtat: 

L1. Impuls de les polítiques de gènere 
L2. Lluita contra la violència masclista 
L3. Participació sociopolítica de les dones 
L4. Repartiment del treball i usos del temps 
L5. Coeducació, formació i producció cultural de les dones 
L6. Perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat i el territori 
L7. Promoure la salut de les dones 
 
Les accions de millora detectades en l’avaluació i la diagnosi han quedat 
incorporades al II Pla, apostant, entre d’altres, per  fomentar l’emprenedoria 
femenina i  continuar treballant contra la violència masclista.  
 
A continuació es recullen les aportacions de les assistents, les quals quedaran 
recollides al II Pla.  Es fa referència a la dificultat per arribar al grup de població de 
dones joves.  L’alcaldessa diu que cal fer un esforç  per promoure la participació 
de la joventut i buscar estratègies perquè coneguin els recursos existents, entre 
ells el Centre d’Informació i Recursos per a Dones Vil·la Pepita.  També es fa 
referència a la necessitat de visibilitzar les dones que  fan una important tasca de 
suport com a àvies i mares.  La Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues 
recorda que al març de l’any passat  ja van fer un acte de reconeixement a les 
àvies cangur.  
 



 
    

      Diversos 
  

Es planteja la creació una comissió de treball per programar els actes del proper 
mes de març. 
 
Es recorda que dijous 14 de febrer, en el marc del “dijous de les dones”, s’impartirà 
la conferència sobre Fibromiàlgia, a càrrec de Beatriu Fuentes, a les 19 hores, al 
Casal de Cultura Robert Brillas; i dissabte dia 16 de febrer tindrà lloc  la Jornada 
de treball vinculada a l’elaboració del Pla d’inclusió social d’Esplugues, a les 9.45 
hores, a l’Espai La Baronda d’Esplugues (cal inscripció prèvia). 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

      PROPER CONSELL: dijous 9 de maig de  2013,  a les 19.30 h, al Saló  
 de Plens   de l’Ajuntament 

 
 

 
 
 
 
 
 

Pilar Díaz      Carme Manzanal 
Presidenta      Secretària 


