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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL MUNICIPAL DE LES 
DONES EL DIA 18 DE JULIOL DE L'ANY 2019 A LES 19 HORES                                                                 
(2/2019) 
    
 
Al Saló de Plens de l’Ajuntament, el dia 18 de juliol de 2019, a les 19 hores, es reuneix el 
Consell Municipal de les Dones, en sessió ordinària, sota la presidència de la Sra. Claudia 
Acebrón, regidora adjunta de Polítiques de Dones i Reforma Horària, i hi 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: 
  
 
 

− M. Carmen Parreño, presidenta 
Associació Dones Escriptores 
d’Esplugues 

− Carmen Capitán, presidenta 
Associació Dones “El Taller” de 
Can Vidalet 

− Loli Rodríguez 
− Ció Pinyol Oró 
− Lola Castro Leiva, grup mpal. 

Esplugues en Comú Podem 
− Maite González García 
− Cyntia González Sánchez, en 

representació de Xarxa de Dones 
Emprenedores d’Esplugues 

− Encarna García 
− Herminia Villena, grup mpal. ERC 
− Maribel Aguilera, grup mpal. PSC 
− Núria Beunza Massana, 

Associació DIAS 
− Clara Alvés, Associació DIAS 
− Anna M. Pisanllehi 
− Vanessa Tarrés  
− Maria Domínguez, presidenta 

Associació Dones del Gall 
− Ana M. Martos 
 

 

 
− Vanessa Vásquez 
− Gemma García, grup mpal. 

Ciudadanos 
− Eva M. Melús, tècnica d’Alcaldia 
− Assumpta Pastor, agent d’igualtat 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
N’excusen l‘absència: 
 

− UGT Baix Llobregat 
− Montserrat Zamora, grup mpal. PSC 
− Montserrat  Pérez, grup mpal. PSC 
− Isabel Puertas 
− Clínica Dorsia 
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Claudia Acebron excusa l’assistència de la Sra. Pilar Diaz, alcaldessa i regidora presidenta del 
Consell Municipal de les Dones. 
 
La presidenta obre la sessió i, a continuació, es passa a l’examen i debat dels assumptes 
esmentats a l’ordre del dia: 
 
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 24 de gener de 2019. 
 
 
2.  Valoració dels actes del 8 de març  
 
Es recorden els actes fets durant el mes de març en commemoració del Dia Internacional de 
les Dones, i la participació que hi ha hagut: 
 
- Dilluns 4 de març, de 17.30 a 18.30 h,  Masterclass de zumba, amb Andrea González, a la 
seu de l’Associació de Dones del Gall, entitat organitzadora de l’acte. (42 dones) 
 
- Dilluns 4 de març, 19 h, Inauguració exposició de treballs de l’Associació de Dones de 
La Plana, oberta fins al divendres 8 de març, de 17 a 20 h., a les sales d’exposicions del Casal 
de Cultura Robert Brillas. (50 dones i 10 homes) 
 
- Dimecres 6 de març, de 16.30 a 18 h,  Taller de risoteràpia, a càrrec de Lila Lorenzo, a la 
seu de l’Associació de Dones del Gall, entitat organitzadora de l’acte. (30 dones) 
 
- Dimecres 6 de març, 19 h, 6 doNes en Negre, vetllada literària amb les autores: Raquel 
Gámez, Susana Hernández, Margarida Aritzeta, Graziella Moreno, Empar Fernández i Antònia 
Huertas. Taula rodona moderada per Jordi Macarulla. Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues. (50 
dones  i 20 homes) 
 
- Divendres 8, 12 h, Lectura del manifest commemoratiu del Dia Internacional de les 
Dones, a la plaça Santa Magdalena.  Hi van participar 220 persones aprox. 
 
- Divendres 8,  20.30 h, Cançons de dones, amb l’actuació de Rosa Zaragoza, acompanyada 
de Rusó Sala i Carolina García, al CEM Les Moreres. Hi van assistir unes 660 persones. 
 
- Divendres 8, 21.30 h, Sopar de les Dones d’Esplugues, al CEM Les Moreres. (580 dones). 
 
- Dissabte 9 de març, 11 h, Contes de cap per avall, revisió de contes clàssics trencant 
estereotips de gènere, Museu Can Tinturé. (19 dones i 15 homes) 
 
- Dimarts 12 de març, de 18 a 21 h, Taller d’autoprotecció i defensa personal per a dones, 
a càrrec del servei de  Policia Local, Ed. Cadí. Organitzat per l’Associació de Dones El Taller 
de Can Vidalet. (12 dones) 
 
- Dijous 14 de març, 19 h, Conferència: “Dones de postguerra. Subsistint al franquisme”, a 
càrrec d’Isabel Segura, sobre la situació de les dones en els primers anys de la dictadura.  
Masoveria Can Tinturé.  (15 dones i 1 home) 
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- Divendres 15 de març,  17 h, Cinefòrum sobre la pel·lícula “Tres anuncios en las 
afueras” 2017, a la seu de l’Associació de Dones de La Plana, entitat organitzadora de l’acte. 
(40 dones) 
 
- Del 18 al 28 de març,  de 17 a 21 h, Exposició QUINA FEINADA!  la (in)visibilitat del 
treball femení en els mitjans de comunicació (Observatori de les Dones en els Mitjans de 
Comunicació - ODMC), de dilluns a divendres, a les sales d’exposicions del Casal de Cultura 
Robert Brillas. 
 
- Dilluns 18 de març a les 19 h, Presentació de l’exposició QUINA FEINADA!, a càrrec de 
Marta Selva de l’ODMC, Casal de Cultura Robert Brillas. (11 dones) 
 
- Dimarts 19 de març, 19 h, “Com millorar la comunicació amb els nostres fills i filles”, a 
càrrec de Marta Queral, coach especialitzada en intel·ligència emocional i comunicació, CIRD 
Vil·la Pepita. Organitzada per la Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues. (6 dones i 1 
home) 
 
- Dijous 21 de març, 19 h, Conferència sobre “violència sexual”, a càrrec d’Ona Anglada, 
vocal d’activisme i gènere del Comitè Executiu  d’Amnistia Internacional de Catalunya. 
Organitzada pel  Grup Pla del Llobregat – Amnistia Internacional,  Casal de Cultura Robert 
Brillas. (10 dones i 3 homes) 
 
- Dissabte 23 de març, 18 h, Xerrada-formació “Què és l’urbanisme feminista”, a càrrec de 
Sílvia Pagès – m+s arquitectura, a l’Ateneu Popular d’Esplugues. Organitzada per CUP 
Esplugues. (15 dones) 
 
- Diumenge 24 de març, d’11 a 14 h, activitat NO MIXTA, “Caminada exploratòria + Debat i 
posada en comú, postcaminada”, a càrrec de Sílvia Pagès a l’Ateneu Popular d’Esplugues. 
Organitzada per CUP Esplugues. (10 dones) 
 
- Dimecres 27 de març, de 10 a 13 h, 12a edició del Taller d’autoprotecció i defensa 
personal per a dones, a càrrec del servei de Policia Local, Casal de Cultura R. Brillas.  (11 
inscripcions)  
 
-  Dijous 28 de març, de 18 a 21 h, 13a edició del Taller d’autoprotecció i defensa personal 
per a dones, a càrrec del servei de Policia Local, al Casal de Cultura R. Brillas.  (13 dones 
inscrites) 
 
Claudia Acebrón agraeix a les entitats que van organitzar diferents activitats i diu que podem 
fer propostes per a properes edicions.  Al respecte es suggereix que pel sopar de l’any vinent 
hi hagi servei de bar mentre dura el ball. La presidenta de l’Associació de Dones de Gall valora 
positivament tant el sopar com l’actuació que es va oferir el dia 8 de març. 
 
 
3. Sentències judicials.  NO ÉS ABÚS,  ÉS AGRESSIÓ 
 
Claudia Acebrón fa esment de la concentració de rebuig a les agressions sexuals del passat 8 
de juliol, a les 18 h, a la plaça Santa Magdalena, convocada per les entitats feministes, en 
resposta a la sentència judicial sobre l’agressió sexual a una menor de 14 anys a Manresa. 
S’hi  va fer lectura del Manifest de Themis, Asociación de Mujeres Juristas. 
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Es llegeix la declaració del Consell Municipal de les Dones d’Esplugues del 24 de maig de 
2018 sobre la sentència judicial inicial de “La Manada”, i es recorda la sentència definitiva 
dictada pel Tribunal Suprem el passat  21 de juny. 
 
 
4. Requeriment a l’establiment Dorsia per publicitat sexista 
 
S’informa que la Clínica d’Estètica Dorsia ha retirat la publicitat sexista. L’alcaldessa ha 
mantingut una reunió amb professionals de l’establiment durant la quan han estat convidades a 
participar al Consell Municipal de les Dones. 
   
 
5. Activitats darrer trimestre 2019 
 
S’informa que s’està efectuant la licitació de tallers i serveis del CIRD. Per aquest motiu no 
s’han publicat els tallers del CIRD a la Guia d’activitats “No et quedis a casa”. Durant l’octubre 
podrem donar a conèixer la oferta de tallers del darrer trimestre.  
 
El taller d’escriptura del Premi Literari Delta 2019-2020 s’impartirà els dies 4, 11, 18, 25 
d’octubre i,  8 i 15 de novembre, de 10 a 12 h, a càrrec de Mònica L. Cano, al CIRD. 
 
Avui, 18 de juliol, a les 10 h, s’ha realitzat  la VIII Jornada Emprenem +Dones³ a l’Espai 
Baronda d’Esplugues, amb la ponència “Alicia al país dels algoritmes”, a càrrec de Clara 
Grima, professora i doctora en matemàtiques  i les il·lustracions de Raquel Gu.  Cal destacar la 
sessió pràctica realitzada per les alumnes de centres educatius d’Esplugues participants al 
programa Girls for a Change, impulsat per Technovation Challenge.  
 
 
6. Diversos 
 
Al darrer Consell de 24 de gener es va acordar enviar un escrit de suport a les entitats i 
associacions de dones d’Andalusia. S’informa que, en data 20 de febrer, es va remetre aquest 
escrit signat per Pilar Díaz, presidenta del Consell Municipal de les Dones i alcaldessa 
d’Esplugues expressant la solidaritat i suport del Consell a 27 entitats: 
 

- Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres – Instituto Andaluz de la Mujer, Sevilla 
- Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, Córdoba 
- Asociación de Mujeres Politólogas, Granada 
- Federación Feminista Gloria Arenas, Málaga 
- Asociación de Mujeres por el Empleo María Coraje, Sevilla 
- Asoc. de Mujeres Empresarias Cooperativistas de Andalucia –AMECOOP-A, Sevilla 
- Asociación de Mujeres por el Cambio Social Azahar, Sevilla 
- Asociación Femenina Andaluza, Sevilla 
- Federación de Mujeres Vecinales de Andalucía (FEMUVA), Sevilla 
- Asociación AMUVI, Sevilla 
- Federación de Asociaciones de Mujeres del Bajo Guadalquivir, Sevilla 
- Asociación de Mujeres el Valle, Almería 
- Asociación de Mujeres Juristas de Almeria 
- Asociación Mujer y Família, Cádiz 
- Federación de Assoc. de Mujeres de la Sierra de Cádiz – FEMSICA 
- Asociación Consejo Comarcal de la Mujer del Guadiato, Córdoba 
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- Mujeres en Igualdad, Córdoba 
- Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres “María Lejarraga”, Granada 
- Federación de Asociaciones de Mujeres Valle de Lecrín, Granada 
- Asociación de Mujeres Azalea 2003, Huelva 
- Asociación de Mujeres “Cruz Chiquita”, Huelva 
- Asociación de Mujeres Flor de Espliego, Jaén 
- Asociación de Mujeres Jurista de la Província de Jaén 
- Federación de Mujeres de la Comarca Nororiental de Málaga “Podemos” 
- Federación de Assoc. por la Igualdad de Género Guadalhorce Equilibria, Málaga 
- Federación Assoc. Mujeres Cerro Amate, Sevilla 
- Asociación de Mujeres Torreblanca La Unidad, Sevilla 

 
 
S’informa que hem realitzat contacte amb OYSHO, sobre la Carrera de la mujer, que està 
prevista el 10 de novembre de 2019. Podem fer prereserves per participar-hi.   Farem difusió 
de la cursa. Podeu passar pel CIRD fins a 31 de juliol per realitzar les vostres inscripcions. 
 
Claudia proposa fer un logo del Consell Municipal de les Dones. 
 
L’Associació DIAS ha guanyat la licitació del contracte relatiu al desplegament del Protocol per 
unes festes lliures d’agressions sexistes. Núria Beunza, informa que estan realitzant 
intervencions a les festes i que estan en procés de captació d’agents preventives. S’avança 
que el 5 i el 9 de setembre s’impartiran dos tallers de formació a l’Espai Baronda.  Les 
persones interessades poden comunicar-ho a: feminismes@dias.cat i 
agentspreventives@esplugues.cat, o be al CIRD. 
 
Vanessa Tarrés informa que les agents preventives han guanyat el Premi Pont d’Igualtat, lliurat 
el 3 de maig a la 9a Nit dels Premis El Pont. 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta dóna per finalitzada la sessió, quan són 
les 20.30 hores del dia abans esmentat, tot estenent aquesta acta, que signen 
 
 
 
LA PRESIDENTA                                                           LA SECRETÀRIA  
 
 
 
 
 
Claudia Acebron                                                            Carme Manzanal      
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