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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL MUNICIPAL DE LES 
DONES EL DIA 8 DE FEBRER DE L'ANY 2018 A LES 19 HORES               
(1/2018) 
    
 
Al Saló de Plens de l’Ajuntament, el dia 8 de febrer de 2018, 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: 
  
 

 Herminia Villena Collado, grup 
mpal. ERC 

 M. Dolors Alguè 
 Carmen Capitán, presidenta  
   Associació Dones “El Taller” 
 Celia González 
 Tomi Borrallo  
 Katy Mora 
 Isabel Puertas 
 Santi Siquier, grup mpal. 

PDeCAT 
 Maite González Garcia 
 Carme Gené, Amnistia 

Internacional 
 Carmen Sánchez 
 M. Glòria Font 
 Manel Pozo, grup mpal. PSC 
 Claudia Acebrón, presidenta 

Xarxa de Dones Emprenedores 
d’Esplugues 

 Ana M. Moreno Molina 
 Patricia Goulart, Associació DIAS 
 Maribel Cejas 
 Vanessa Vásquez 
 Estefania Zafra. grup mpal. ICV-

Verds 
 Anna Domínguez 

 

 
 Anna Coll, grup mpal. CUP 
 Maria Domínguez, presidenta 

Associació Dones del Gall 
 Conchita Martínez 
 Vanessa Tarrés 
 Assumpta Pastor, agent d’Igualtat 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
N’ excusen l‘absència: 
 

 UGT Baix Llobregat 
 
 

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: 
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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 16 d’octubre de 2017. 
 
 
2.  Valoració actes 25 novembre 
 
L’alcaldessa fa un repàs de les activitats desenvolupades en relació al Dia Internacional contra 
la Violència Masclista. 
 
Del 6 al 27 de novembre van ser visibles al municipi 75 banderoles  “Esplugues diu PROU a la 
violència!” anunciant els actes següents: 
 

 Dissabte 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència 
envers les Dones 

 
A les 12 h, acte reivindicatiu en contra de la violència masclista, plaça Santa Magdalena, 
amb l’assistència de 100  persones aproximadament.  Durant l’acte es van realitzar diverses 
accions: 
 

- Lectura del Manifest institucional del Dia internacional per a l’Eliminació de la Violència 
envers les Dones. 

- Lectura de joves  que van participar a la sessió de curtmetratges contra la violència 
masclista. 

- Presentació del guanyador i de la guanyadora del concurs comarcal Talla Ja!!! 
- Visionat del vídeo guanyador del concurs Talla ja!!! (realitzat per dos joves 

d’Esplugues) i del curtmetratge Recursos humanos, finalista de la X edició del festival 
Jameson Notodofilmfest. 

- Lectura de relats a càrrec de representants de les entitats de Dones i del Consell 
Municipal de les Dones. 

- Minut de silenci 
- Llançada de globus liles contra la violència masclista. 
- Durant l’acte es van col·locar taules informatives amb material de sensibilització contra 

les violències masclistes i es van fer visibles les cintes liles escrites per l’alumnat dels 
instituts, i els murals realitzats per l’alumnat del curs de persones estrangeres 
immigrades.  

 
 Diumenge 26 de novembre,  V Marxa del Baix Llobregat contra la Violència 

Masclista 
 
A les 10.30 h, al voltant de 230 ciutadans i ciutadanes d’Esplugues es van aplegar a la plaça 
Santa Magdalena, per participar en aquesta marxa reivindicativa, amb destinació al Parc de 
Torreblanca de Sant Feliu. El grup de percussió DRUMS d’Esplugues ens va acompanyar 
durant tot el recorregut.  A les 12.30 h, es va  realitzar l’acte central, on es va fer la lectura del 
Manifest contra la violència masclista, davant d’unes 1.000 persones.  
 
Enguany, a la V Marxa van participar-hi 12 Ajuntaments de la comarca.  Va organitzar la Marxa 
el Consell de Dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat en col·laboració amb els 
ajuntaments de Cervelló, 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 Cervelló. 
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A continuació es detallen les activitats programades pel Departament de Joventut, 
ESPLUJOVE DIU NO A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA:  
 
Durant la Campanya Esplujove 25N impulsada pel Departament de Joventut, del 13 al 25 de 
novembre, als PIDCES (Punts d’Informació i Dinamització en els Centres d’Educació 
Secundària), Oficina Joves d’Emancipació i Espai Jove Remolí, els i les joves van escriure 
eslògans/frases sobre cintes liles, simbolitzant el rebuig a les agressions sexistes amb 
l’objectiu de sensibilitzar al jovent i la ciutadania.  Es va realitzar durant l’hora de pati als 
instituts La Mallola, Joanot Martorell i Severo Ochoa, a l’Oficina Jove i a l’Espai Remolí, i el dia 
de l’acte central, dissabte 25 de novembre, a les 12 h, a la plaça Santa Magdalena, on es va 
disposar d’una paradeta on tothom va poder participar escrivint una frase a la cinta.  Totes les 
cintes recollides es van penjar en algun punt visible de la plaça de l’Ajuntament amb la 
representació de joves que han participat a la campanya. 
 
Durant tot el mes, hi ha hagut Punts temàtics a l’Espai Jove Remolí (de 17.15 a 21 h) i a 
l’Oficina Jove d’Emancipació (de 17 a 20 h.) amb informació sobre la violència masclista, les 
relacions de parella lliures de violència i els recursos existents. Aquest punts també han estat 
als PIDCES, durant l’hora del pati, dimarts 21 de novembre, a La Mallola i Joanot Martorell i 
dijous 23 de novembre al Severo Ochoa. 
 
Del 15 a 29 de novembre, a l’Oficina Jove d’Emancipació, es va oferir l’exposició “Desmuntem 
Mites”, cedida per l’Institut Català de les Dones (ICD). L’exposició proposa la revisió d’alguns 
mites associats a l’amor romàntic i a la violència masclista. També ofereix idees i elements de 
reflexió per transformar aquests mites i creences i avançar vers unes relacions lliures de 
violència masclista. 
 
Dilluns 20 de novembre, Cinema fòrum: curtmetratges violència masclista, de 17.30 a 18.30 h, 
a l’Espai Jove Remolí.  Es van visualitzar diversos curtmetratges cedits pel Departament de 
Dones i dinamitzats per l’entitat DIAS per debatre sobre la temàtica.  Aquesta dinàmica anava 
dirigida a joves de 12 a 35 anys. 
 
Dimarts 21 de novembre, de 18 a 21 h, a l’Oficina Jove d’Emancipació, es va fer una xerrada-
taller pràctic I TU COM LLIGUES? amb el suport de la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu 
que el jovent pogués crear estratègies sanes basades en el consentiment, el respecte i el bon 
tracte, tot contribuint a combatre les violències masclistes entre la població més jove. 
 
En col·laboració amb el Departament de Comerç es van distribuir uns 500 cartells de la Línia 
d’atenció a les dones en situació de violència masclista 900 900 120 entre els comerços de 
municipi.  Aquesta acció està vinculada a 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’ICD, adreçada als establiments comercials amb l’objectiu de donar a conèixer 
aquest recurs, que presta atenció gratuïta les 24 h. 
 
L’alumnat de servei de formació per a persones estrangeres immigrades també va realitzar 
murals, dibuixos i frases de rebuig contra la violència masclista.  Aquests treballs es van  
exposar a l’acte del 25 de novembre. 
 
L’alcaldessa comenta que segons el darrer informe presentat al Consell de Seguretat, ha 
baixat el nombre de dones amb necessitat d’observació, 7 menys, en relació a l’anterior.  
També recorda que s’està realitzant la revisió del Protocol local d’atenció a dones en situació 
de violència masclista amb el suport de la Diputació de Barcelona.  I en relació al Protocol per 
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unes festes lliures d’agressions sexistes ja hem dut a terme una primera etapa del seu 
desplegament, però que encara resta molta feina a fer per continuar la seva implementació.  El 
Consell pot col·laborar a definir els espais on es pot aplicar aquest protocol. 
 
 
3. Programació actes 8 de març 
 
S’acorda que el dia 8 de març es farà la lectura del manifest del Dia Internacional de les 
Dones, i que el sopar es farà el dia 9 de març, al CEM Les Moreres.  S’informen d’algunes 
propostes que ja han avançat les associacions i l’Ajuntament (conferències, cinefòrums, 
exposició d’Amnistia Internacional, taula rodona a l’entorn de les dones en el món del cinema, 
taller d’autoprotecció, ...). Es torna a plantejar la possibilitat de portar a Esplugues Miguel 
Lorente.  Es crea una comissió per concretar la programació d’actes que es reunirà el proper 
dilluns 12 de febrer al CIRD.   
 
L’alcaldessa planteja l’adhesió a la Vaga Feminista convocada per al 8 de març d’acord amb la 
proposta del Consell de Dones de Baix Comarcal i també de les entitats feministes de tot el 
món, fent “una crida a l’aturada del consum, el treball domèstic i les cures, el treball remunerat 
i els estudis per denunciar la desigualtat i la violència cap a les dones en tots aquest àmbits”.  
Aquesta adhesió hauria de ser un acord del Consell Municipal de les Dones.  Es planteja que 
es faci visible la col·laboració de les entitats,  que la setmana prèvia es duguin a terme tasques 
de conscienciació i sensibilització als espais de joves, als centres educatius, contactar amb les 
entitats esportives,  i anar a la manifestació unitària conjuntament com a Consell.  S’acorda 
que demà es prepararà el document d’adhesió.  
 
 
4. Setmana dels Horaris a Esplugues 
 
Pilar Diaz recorda que Esplugues es va adherir fa dos anys a la Setmana dels Horaris.  
Enguany, del 26 de febrer al 2 de març, es durà a terme una prova pilot per intentar funcionar 
durant una setmana amb horaris europeus.  Aquesta prova pilot ha estat impulsada per 
l’Ajuntament en col·laboració amb els agents socials i econòmics de la Comarca: AEBALL, 
PIMEC, CCOO i UGT. A més dels equipaments i serveis municipals, la prova pilot està 
adreçada a empreses, comerços i entitats, que es poden adherir a aquesta iniciativa al web de 
l’Ajuntament, on també poden donar a conèixer les  bones pràctiques que estiguin duent a 
terme.  
 
En el marc de la Setmana del Horaris, s’ha programat una conferència sobre “Horaris, son i 
salut”, a càrrec del Dr. Segarra, coordinador de la Clínica del Son del Dr. Estivill, que tindrà lloc 
dimecres 28 de febrer, a les 18 h, a l’Espai Baronda.  
 
 
5. Vídeo del taller Quina feinada! Projecte “Experiències del treball en femení”, de 
l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació 
 
S’informa que el 2 de desembre de 2017 es va presentar el vídeo Quina feinada!, en el marc 
de la Jornada “Experiències del treball femení: testimonis i representació en els mitjans de 
comunicació”, a l’Espai Francesca Bonnemaison de la Diputació de Barcelona. Es programarà 
un acte per visualitzar el vídeo i  treballar-lo amb la profunditat que mereix.  
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En relació al projecte “EINES per a una comunicació no sexista” iniciat l’any anterior  per 
l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, es va realitzar una sessió formativa 
adreçada a personal municipal en el marc de la Setmana de la Qualitat de 2017.  Es proposa 
que es facilitin aquestes pautes a les entitats.  
 
 
6. Activitats primer trimestre 2018 
 
Atenent la demanada de continuïtat, els tallers que s’estan desenvolupant al CIRD durant 
aquest trimestre són els mateixos que l’anterior: Iniciació a Pilates, Iniciació a Hatha Ioga, Va 
de poesia, Tertúlies per pensar i Creixement personal.  Es  poden fer noves propostes.   
 
 
7. Diversos 
 
En relació a endegar noves activitats, es proposen dues opcions:  caminades i rutes de running 
guiades per entrenadores personals. 
 
 
 
 
 
 
 
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                                         
 


