
 
 

CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES 
 

ACTA DE LA REUNIÓ 2/2013 

DATA: 9 maig 2013 INICI: 19.30 h FINALITZACIÓ:  21 h 
 
ENTITATS REPRESENTADES I PARTICULARS:   

 Teresa López Castillo 
 Victòria Alcón Díaz 
 Vanessa Tarrés 
 Rosario Revuelta 
 Ana  Domínguez 
 Carme Gené, Amnistia 

Internacional 
 M. Pilar Jovell i Gavilà 
 M. Dolors Algué Vendrell 
 M. Carme Dragó, presidenta 

Assoc. de Dones de la Plana 
 Maite González García 
 Isabel Almató Pi,  ERC 
 Teresa Jiménez 
 Tommy Borrallo 
 Susana Miguel Ortiz 
 Carmen Capitán, presidenta  
   Associació Dones “El Taller” de  
   Can Vidalet 
 Celia González 
 Pilar Valdencebano 
 Pepi Toscano 
 Conchita Panuse, Associació 

Veïnal del Gall 
 Ana M. Parra 
 Kati Mora 
 Julia Rodríguez 
 María Domínguez, presidenta 

Associació de  Dones del Gall 
 

 Eva Herrera, tècnica de Joventut 
 Damià Sánchez, tècnic de Medi 

Ambient 
 Ana Belén Hidalgo,  empresa 

Ambiens 
 Assumpta Pastor, agent d’Igualtat 
 

 
 

 
 
 
 

 
S’han  excusat:                  

 Josefa Román                                          
 Olivia Arbonés                                           
 Isabel Puertas   
 Montserrat Zamora 
 Basilisa Alcalde 
 Maria Mena 
 Esther Soler, informadora CIRD                                          
 

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 les actes corresponents a les sessions anteriors. 
2.  Presentació del vídeo elaborat pel jovent d’Esplugues mostrant el seu 

rebuig contra la violència masclista. 
3.  Presentació de la Campanya de foment de la recollida selectiva a 

Esplugues. 
4.  Valoració dels actes vinculats al Dia Internacional de les Dones. 
5.  Programació segon trimestre 2013. 
6.  Formació d’un equip de treball per al disseny de l’espai públic amb 

perspectiva de gènere. 
7.  Diversos. 

 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
1. Aprovació de les actes corresponents a les sessions anteriors 
 

S’aproven les actes de les sessions del 4 d’octubre i del 7 de febrer sense cap 
esmena. 

 
 
2.   Presentació del vídeo elaborat pel jovent d’Esplugues mostrant el seu  
      rebuig contra la violència masclista 
         

Eva Herrera, tècnica de Joventut, presenta el vídeo contra la violència,  que ha 
estat el resultat de la tasca realitzada per un grup de joves amb el suport dels i les 
professionals dels Punts de Dinamització Juvenil del municipi.    El vídeo es farà 
públic en el marc dels actes del 25 de novembre de 2013.  
 

 
3.   Presentació de la Campanya de foment de la recollida selectiva a Esplugues 

 
Damià Sánchez, tècnic de Medi Ambient, informa que la Campanya s’està duent a 
terme durant el període abril 2012–maig 2013 i ha estat adreçada a diferents 
col·lectius, gent gran, dones, infants,  joves, comerços i entitats del municipi. S’ha 
presentat a Consells sectorials municipals, Firesplugues, Jornada escolar, entre 
d’altres, i avui al Consell Municipal de les Dones. 
 
Ana Belén Hidalgo, tècnica d’Ambiens, empresa contractada per l’Ajuntament per 
desenvolupar  la Campanya a Esplugues, fa un repàs dels objectius i la rellevància 
de la recollida selectiva dels residus.  Informa de la situació a Esplugues en 
comparació amb Catalunya i recorda el que hem de dipositar a cada contenidor 
per fer una recollida  correcta. 
 

 
4.   Valoració dels actes vinculats  al Dia Internacional de les Dones  

     

Pilar Díaz informa que l’any passat vàrem recollir totes les propostes del Consell, 
que van quedar incorporades a la programació d’enguany.  Aquest any no s’ha 
passat fred durant el sopar, les activitats han estat més espaiades i el nivell de 
participació ha estat bo. Pregunta si cal que canviem algun aspecte per a l’any 
vinent. La presidenta de l’Associació de Dones de La Plana proposa que per a  
l’organització del proper sopar s’informi a les associacions del nombre de dones 
que hi poden haver a cada taula. Teresa Jiménez suggereix si es podria fer un dia 



 
no laborable.  L’alcaldessa aclareix que el dia de celebració del sopar el va 
consensuar la Comissió que es va constituir al Consell del 7 de febrer per treballar 
la programació d’actes del març. 

 
 
5.   Programació segon trimestre de 2013  

 

A l’abril es van iniciar els tallers programats al CIRD Vil·la Pepita per a aquest 
trimestre: informàtica (nivell 1, 2 i gestiona i comparteix imatges), creixement 
personal, escriptura creativa, relaxació i meditació. 

Divendres, 26 d’abril, va començar un taller d’escriptura vinculat al Premi Delta, a 
la Biblioteca Pare Miquel, que es realitza tots els divendres fins al 31 de maig, de 
18 a 20 hores.   

Avui, dia 9 de maig, a les 17 hores, ha tingut lloc al CIRD una sessió de treball 
relacionada amb el Projecte “Els sabers de les dones als mitjans de comunicació” 
dirigit per l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació.  La propera 
sessió, que consistirà en la gravació de continguts, està programada per dijous 
vinent, dia 16 de maig, a la mateixa hora i lloc.   

Es valora positivament l’afluència a l’exposició “Dones Grans/Grans Dones”, que 
s’ha ofert al CIRD, del 4 al 25 d’abril, amb el suport de l’Institut Català de les 
Dones. 

Dimarts, 28 de maig, Dia Internacional per a la Salut de les Dones, a les 11 hores, 
s’impartirà al CIRD la xerrada “Prepara’t amb salut per a l’estiu” a càrrec de 
Celedonia Morgado. 

L’alcaldessa demana a les assistents que facin aportacions per a les 
programacions d’activitats de després de l’estiu. 

 
6.   Formació d’un equip de treball per al  disseny de l’espai públic amb  
      perspectiva de gènere 
 

Pilar Díaz recorda les aportacions efectuades per un grup de dones al Pla integral 
del barri de Can Vidalet i també que el II Pla d’Igualtat inclou com a línia estratègica 
la incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny de l’espai públic.   
Actualment està prevista la remodelació del carrer Eduard Toldrà i proposa que les 
dones que tinguin interès podran aportar la seva visió al projecte executiu elaborat 
pels tècnics d’Urbanisme.  A tal efecte, es convocarà una reunió amb personal 
tècnic d’aquest departament on s’explicarà el projecte i es podran fer les 
aportacions que es considerin oportunes. 
      
 

7.   Diversos 
 

Pilar Díaz informa que s’està programant la II Jornada d’emprenedoria amb el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat. El seu objectiu és facilitar línies d’actuació 
que ajudin les dones per avançar en el seu futur professional, i promoure l’ús de 
les tecnologies per innovar i millorar. La Jornada  tindrà lloc el 3 de juliol, de 4 a 
7.30 de la tarda, a l’Espai La Baronda d’Esplugues.  També recorda que el 26 de 
maig es farà la III Cursa Solidària d’Esplugues per millorar les condicions de les 
persones ateses a l’Hospital de Sant Joan de Déu. 



 
 
 
Isabel Almató recorda que el 24 de maig es commemora el Dia Internacional de 
les Dones per la Pau i el Desarmament i proposa fer alguna acció. Fa uns anys es 
va aprovar una moció.  Pilar Díaz respon que buscarem el text d’aquesta moció.  
La Sra. Almató informa també sobre una ponència que impartirà el Sr. Lluís Serra 
a la Cambra de Comerç, que podria ser interessant i útil per impulsar el comerç a 
través de les Dones Emprenedores o de la Unió de Botiguers.  Teresa López de la 
Xarxa de Dones Emprenedores respon que estan molt sensibilitzades sobre 
aquest tema i informa sobre l’última xerrada “Augmenta les teves vendes amb les 
xarxes socials”, organitzada per la Xarxa  que es va realitzar el 18 d’abril al CIRD.  
 
Pilar Jovell, en nom de la Coral La Coloma, informa que la Coral es reuneix cada 
dijous a les 8 de la tarda i anima les assistents a participar-hi. 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 

       
 

      PROPER CONSELL: dijous 10 d’octubre de  2013,  a les 19.30 h,  
al Saló  de Plens  de l’Ajuntament 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilar Díaz      Carme Manzanal 
Presidenta      Secretària 

 
 
 
 

 


