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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL MUNICIPAL DE LES 
DONES EL DIA 6 D’ABRIL DE L'ANY 2017 A LES 19 HORES                                    (3/2017) 
    
 
Al Saló de Plens de l’Ajuntament, el dia 6 d’abril de 2017, 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 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: 
  
 

 Clàudia Acebrón 
 Tomi Borrallo 
 Maria Bernal, Comissió Catalana 

d’Ajuda al Refugiat  
 Fina Jaca 
 Carmen Capitán, presidenta  
   Associació Dones “El Taller”  
 Pilar Valderrábano 
 Toni Carrión 
 M. Dolors Carvajal, en 

representació de l’Associació de 
Dones de la Plana 

 Maite González Garcia 
 Kinda Marrawi, Islamic Relief 
 Maribel Aguilera, grup mpal. PSC 
 Carmen Sánchez 
 Maria Domínguez, presidenta 

Associació Dones del Gall 
 M. Teresa López Castillo 
 Mar Teruel Agea 
 Basilisa Alcalde 
 Patricia Boulart, Associació DIAS 
 Alicia Barredo 
 Assumpta Pastor, agent d’Igualtat 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
N’ excusen l‘absència: 
 

 M. Carme Dragó, presidenta Associació de Dones de la Plana 
 Katy Mora 
 Carme Gené 
 Isabel Puertas 
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S’obre la sessió per part de la presidenta i, a continuació, es passa a examen i debat dels 
assumptes esmentats a l’ordre del dia: 
 
 
1. Aprovació de les actes corresponents a les sessions anteriors.  El Consell dóna la seva 
conformitat, per unanimitat, a l’acta de la sessió ordinària, de data 2 de febrer de 2017 i a l’acta 
de la sessió extraordinària de 21 de febrer de 2017. 
 
 
2.  Valoració actes 8 de març 
 
En primer lloc, l’alcaldessa fa lectura dels compromisos de la Declaració institucional 
municipal, de 8 de març de 2017, Dia Internacional de les Dones, “Superem les desigualtats”: 
 

A) Actualitzar el Comitè d’Igualtat, aplicant la transversalitat de gènere en totes les àrees 
municipals.  Amb el compromís de desenvolupar accions específiques per avançar en 
la igualtat efectiva entre dones i homes.  Les àrees han d’integrar la perspectiva de 
gènere en els seus programes amb pressupost propi. 

B) Incorporar un Sistema d’Indicadors de Gènere, pioner a Catalunya, que permetrà 
l’avaluació continuada del grau de compliment de les accions d’igualtat recollides al Pla. 

C) Revisar el Protocol i Circuit local de lluita contra la violència masclista, amb la posada 
en marxa del radar de detecció de violència, i elaborar el Protocol municipal contra les 
agressions sexistes a festes majors i espais d’oci. 

D) Realitzar una auditoria de gènere del capítol I (retribucions del personal) del Pressupost 
municipal.  Al respecte, l’alcaldessa diu que és important donar exemple fent auditories 
com aquesta. 
 

Aquests compromisos estan inclosos a III Pla d’igualtat de gènere per a la ciutadania  2017-
2021. 
 
A continuació es recorden els actes desenvolupats durant el mes de març d’enguany i la 
participació en aquests actes: 
 

 Divendres 3 de març,  a les 17 h, cinefòrum sobre la pel·lícula Erin Brockovich, a 
l’Associació de Dones de La Plana. (40 dones) 

 
 Dimecres 8 de març, a les 12 h, lectura del manifest commemoratiu del Dia 

Internacional de les Dones, plaça Santa Magdalena, davant l’Ajuntament i, a 
continuació, l’acte de concentració  “Esplugues se suma a l’aturada internacional de 
les dones”,  per denunciar les desigualtats de gènere, la violència masclista, la bretxa 
salarial i la no valoració del paper i treball de les dones com a cuidadores, tant a l’àmbit 
social com al familiar. Hi van participar aproximadament 200 persones.  

 
 Dimecres 8 de març, a les 17 h, conferència sobre acolliment de les víctimes de 

violència de gènere,  impartida per Mossos d’Esquadra d’Esplugues, a  l’Associació 
de Dones del Gall.   (43 dones) 

 
 Dimecres, 8 de març, a les 19 h, conferència sobre “Dones yazidis víctimes de 

l’Estat Islàmic”, a càrrec de Carme Villarroya, activista d’Amnistia Internacional 
Catalunya. Organitzada  Grup Pla del Llobregat-Amnistia Internacional de Catalunya,  
Casal de Cultura Robert Brillas. (36 dones i 4 homes) 
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 Dijous  9 de març, a les 18 h,  masterclass de zumba, a l’Associació de Dones del 

Gall.  (40 dones) 
 

 Divendres 10 de març, a les 20.30 h, actuació de Lucrecia,  CEM Les Moreres, 
entrada gratuïta. Hi van assistir aprox. 750 persones. 

 
 Divendres 10 de març, a les 21.30 h, Sopar de les dones d’Esplugues, CEM Les 

Moreres. Preu: 17 euros. Hi van participar 652 dones. 
 

 Diumenge 12 de març, a les 11 h i a les 13 h, visita semiteatralitzada “La Magdalena a 
la fàbrica”, a “La Rajoleta”. La Magdalena Serra, una de les treballadores de “La 
Rajoleta”de principis del s.XX, va explicar les seves vivències acompanyant la visita a 
l’antiga fàbrica Pujol i Bausis.  (11 dones i 12 homes) 

 
 Dimecres 15 de març, a les 17 h., projecció de la pel·lícula La Modista, a l’Edifici 

Cadí, Associació de Dones “El Taller” de Can Vidalet. (93 dones). 
 

 Dimecres, 22 a les 19 h, conferència sobre “Dones refugiades” a càrrec de les 
voluntàries espluguines Kinda Marrawi (Islamic Relief) i Maria Banal (Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat), a La Masoveria de Can Tinturé. (20 dones i 4 homes)    

 
 Dimecres 29 de març, a les 19 h, conferència “Angelina Alós, treballadora de l’art 

de la ceràmica”, a La Masoveria de Can Tinturé, a càrrec del ceramòleg Emili 
Sempere i de Blanca Morales, filla de l’artista, encetant els actes commemoratius del 
centenari del naixement d’Angelina Alós.  (44 dones i 17 homes)  

 
 Dijous 30 març, de 16 a 19 h, 10a. edició del taller d’autoprotecció i defensa 

personal per a dones, a càrrec del Servei de Policia Local, Casal de Cultura Robert 
Brillas.  (12 dones) 

 
Maria Domínguez i Carmen Capitán diuen que han quedat molt contentes del sopar i dels 
actes en general.  Pilar Díaz comenta que aquest any hem tingut més participació que mai a 
les activitats.  L’objectiu és que ens ho passem bé i que en trobem totes per gaudir, i ho hem 
aconseguit. 
 
 
3. Aprovació III Pla d’igualtat de gènere per a la ciutadania 2017-2021 
 
L’alcaldessa recorda que el consell anterior el vam obrir a totes les entitats.  El Pla es va 
aprovar al Ple del mes de març.  És important que aquest sigui un Pla comunitari i un Pla de 
tothom. Cal que les activitats que programem integrin el propòsit d’aconseguir la igualtat 
efectiva entre  dones i  homes.   El Sistema d’Indicadors de Gènere  ens permetrà l’avaluació 
contínua del Pla, i retre comptes de l’assoliment d’objectius. 
 
Ja s’ha efectuat la primera sessió de treball de la Comissió, que ha d’elaborar el Protocol 
contra les agressions sexistes a festes majors i espais d’oci.  Esperem tenir-lo a finals de maig 
per les  festes de barri, Santa Magdalena i Sant Mateu.  El presentarem al Consell. 
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4. Renovació de representants al Consell de Ciutat 
 
Pilar Díaz informa que el Consell de Ciutat és un òrgan consultiu que està composat per 
representants d’entitats, 20 ciutadans i ciutadanes escollits per un sistema electrònic i dues 
persones representants de cada consell municipal.  Recorda que les persones que han 
representat el  Consell de Dones són M. Teresa López i Victòria Alcón.  Es proposen i 
s’aproven com a noves representants M. Teresa González i Claudia Acebrón al Consell de 
Ciutat.   
 
 
5. Activitats segon trimestre 2017 
 
S’informa dels actes següents: 
 

 Dimecres 26 d’abril, a les 19 h, a la Biblioteca Pare Miquel, es projectarà el documental 
Lluitadores amb motiu del Dia internacional de la visibilització lèsbica i col·loqui amb les 
protagonistes del documental. 
 

 Dijous 4 de maig, a les 19 h, a la Biblioteca Pare Miquel, es projectarà el documental 
Chicas nuevas 24 horas de Mabel Lozano, directora del documental,  que denuncia la 
compravenda de dones i nenes amb fins d’explotació sexual. Es farà col·loqui a 
continuació.  Aquest documental s’emmarca en una sèrie d’actes relacionats amb la 
tracta i tràfic de dones. El 2 de juny de 2016 va tenir lloc la primera taula rodona 
comarcal sobre prostitució “Reflexions entorn a l’explotació sexual”, a la Biblioteca Pare 
Miquel. 
 

 Dijous 1 de juny, a les 19 h, conferència “Dones, salut i qualitat de vida”, al Casal de 
Cultura Robert Brillas, a càrrec de la Dra. Carme Valls, amb motiu del Dia Internacional 
d’Acció per la Salut de les Dones. 
 

 Dissabte 3 de juny, estrena de l’obra de teatre “Bogeria, Llibertat i Diversió”, escrita i 
dirigida per M. Carme Dragó i interpretada pel  grup de teatre “Atreveix-te” de 
l’Associació de Dones de La Plana. 
 

 Dimarts 13 de juny, a les 10 h, tindrà lloc la Jornada de Cura, a l’espai Baronda, per 
incorporar la importància de l’impacte econòmic de la cura. 
 

 També s’està treballant la programació de la VI Jornada Emprenem, 5 de juliol, a la 
Baronda. 

 
Ja s’ha publicat a l’Agenda d’activitats de l’abril la programació de tallers del CIRD: Aprèn a fer 
servir el teu smartphone/tablet, Escriptura creativa, Tertúlia literària i Creixement personal. 
 
L’activitat d’alfabetització d’escriptura que va demanar al darrer Consell una alumna del taller 
d’escriptura creativa, ja s’està  fent al CIRD, amb una professora voluntària. 
 
Clàudia Acebrón convida a la presentació de la primera publicació de la Xarxa de Dones 
Emprenedores  Un llibre de dones, a les 8 del vespre, a la Masoveria Can Tinturé.  El dia 23 
d’abril tindran una carpa a la Fira de Sant Jordi. 
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4. Diversos 
 
Tomi Borrallo exposa la problemàtica d’ocupació de l’espai per part d’una botiga de fruites al 
carrer Sant Francesc Xavier i també les molèsties del soroll a la matinada i primera hora del 
matí quan fan càrrega i descàrrega. Al respecte, l’alcaldessa informa  que la setmana passada 
es va enviar un requeriment a aquells negocis que exposen productes fora de la seva façana.  
S’informarà al regidor de Comerç sobre aquesta queixa. 
 
A continuació intervenen Maria Benal i Kinda Marrawi.  Maria Benal col·labora amb la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat, donant suport a les persones que arriben i necessiten ajuda per 
reconstruir la seva vida.  Explica que els problemes més crítics amb els que es troben són: 
aprendre l’idioma, la seva formació i la dificultat per trobar habitatge perquè no tenen contracte 
de treball. Kinda Marrawi col·labora amb l’organització Islamic Relief en temes de comunicació, 
web i xarxes socials. És espluguina, d’origen siri, dissenyadora i ha enfocat la seva vida al 
voluntariat. Ha treballat als camps de refugiats durant 3 mesos, on la figura femenina és 
important per ajudar les dones.  Segons Maria Benal hi ha possibilitats d’ajudar i que cada 
persona pot col·laborar en funció de les seves possibilitats.  L’alcaldessa informa que a l’edifici 
Remolí s’imparteixen tallers d’alfabetització a persones nouvingudes, i ofereix la possibilitat de  
conèixer l’activitat. 
 
Patricia Goulart de l’Associació DIAS, exposa que la perspectiva de gènere és un dels seus 
eixos de treball amb els grups de joves.  El dia 25 de novembre van participar a l’acte 
reivindicatiu celebrat a la plaça Santa Magdalena.   L’associació desenvolupa diversos 
projectes vinculats a la cooperació internacional, cultura, medi ambient, feminisme i 
perspectiva de gènere.   A Esplugues ofereixen activitats de suport educatiu a infants i joves, i 
l’any passat van iniciar el treball de sensibilització sobre gènere. Facilita el web de l’entitat: 
www.dias.cat. 
 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta dóna per finalitzada la sessió, quan són 
les 20.40 hores del dia abans esmentat, tot estenent aquesta acta, que signen 
 
 
 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA                                                          LA SECRETÀRIA  
 
 
 
 
 
 
Pilar Díaz                                                                       Carme Manzanal                                         
 


