
 
 

CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES 
 

ACTA DE LA REUNIÓ 1/2011 
DATA: 27 de gener 2011 INICI: 19.30 h FINALITZACIÓ: 20.30 h 

 
ENTITATS REPRESENTADES I PARTICULARS:   

− Pilar Jovell i Gavilà 
− Carme Pallarès 
− Manoli Ramiro 
− Ana Domínguez 
− Isabel Molina, grup mpal. PSC 
− Mª Carme Ibarra 
− Lidia Cuscó 
− Ana Mª Parra Ramón 
− Pepi Viciana Sánchez 
− Cristina Baeza 
− Delfina Martínez 
− Katy Mora 
− M. Carme Dragó, presidenta  

Associació Dones de la Plana 
− Maria Mena, grup mpal. PSC 
− Maite González García 
− Milagros López Vázquez 
− Matilde Zamora Roda 
− M. Rosario Moreno Moncayo 
− Pepi Román Corchado 
− M. Dolors Algué Vendrells 
− Lina Benet Cabezas, ERC 
− M. Rosa Culebras Junqué 
− M. Glòria Font, presidenta 

Associació Dones Actives 
− Emilia Ruíz Paulo 
− Trinidad Valcarcel Sola 
− Julia Chaparro 
− Teresa Jiménez Cruz 
− Olga García 
− Celia González 
− Nuria Enrique Calero 
− Joana García Salcedo 
 

 
− M. Dolores Lorenzo Pérez 
− Manoli Núnez 
− M. Rosa Sorribas 
− M. Carmen González 
− Rosa Asensio Mateo 
− M. José Roselló Carmona 
− Maria Campos López 
− Isabel Rodríguez Durán 
− Conchita Panuse 
− Victoria Alcón 
− Tania Casino 
− Assumpta Pastor, agent d’Igualtat 

 

 
S’han  excusat: 

−  Teresa López del Castillo 
−  Glòria Martín 
−  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 l’acta corresponent a la sessió del 21 d’octubre de 2010 
2.  Valoració actes del 25 de novembre, Dia Internacional per a 

l’eliminació de la violència masclista 
3.  Proposta d’activitats primer trimestre de 2011 
4.  Nomenament representant del Consell de Dones al Consell de Ciutat 
5.  Sopar de les dones d’Esplugues 2011 
6.  Diversos 

 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
1. Aprovació de l’acta corresponent a la sessió del 21 d’octubre de 2010 

 
S’aprova l’acta sense cap esmena. 

 
 
2. Valoració actes del 25 de novembre,  Dia Internacional per a 

l’eliminació de la violència masclista 
  

Es valora positivament el conjunt de les activitats realitzades:  
 

- 25 de novembre, 12.00 hores, lectura del Manifest institucional, 
davant l’Ajuntament 

- 25 de novembre, 19.30 hores, acte reivindicatiu. Concentració 
ciutadana contra la violència masclista: lectura del Manifest 
institucional, lectura del Decàleg jove contra la violència, lectura 
d’un text escrit i narrat per Roser Algué, actuació de 25 dones 
membres de les tres associacions de dones d’Esplugues, Art jove  
contra la violència, “desitjos contra la violència”, material divers de 
sensibilització i prevenció.   

- Durant 20 dies has estat instal·lades 200 banderoles anunciant 
l’acte. 

- Diverses activitats realitzades per joves contra la violència, entre 
el 16 i el 29 de novembre. 

- 3a edició del Taller d’autoprotecció i defensa personal per a 
dones, realitzat el 24 de novembre a càrrec de la Policia Local. 

 
Es felicita les associacions de dones per l’esforç realitzat i el resultat del  
treball conjunt per a l’actuació del dia 25 de novembre.  Kati Mora fa una 
valoració molt positiva de l’experiència de coordinació entre les tres 
associacions per a l’actuació del  25 de novembre.    
 
                   

3.   Proposta d’activitats primer trimestre 2011 

S’informa de l’ampliació del tallers que s’oferiran al CIRD durant aquest 
primer trimestre de l’any.  El nous tallers seran els següents:  

• Iniciació a la informàtica, dos grups (dilluns, de 15.30 a 17 hores i 
divendres, de 10.30 a 12 hores).  Data d’inici: 18 de febrer. 



 

 

• Taller de memòria, dilluns, de 17 a 18.30 hores. Data d’inici: 14 de 
febrer.   Aquest taller va ser sol·licitat al passat Consell. 

• Taller d’escriptura, dimarts, de 10 a 11.30 hores. Inici: 15 de febrer. 

• Taller de bijuteria creativa, dimecres, d’11 a 12.30 hores. Inici: 16 de 
febrer. 

I també es continuaran oferint els següents:  

• Taller d’autoestima i creixement personal, dos grups (dimecres, de 
17 a 18.30 i de 18.30 a 20 hores). 

• Taller de benestar i pensament positiu, dilluns, de 9.30 a 11 hores. 

L’alcaldessa aclareix que el taller d’escriptura té com a objectiu fomentar 
l’escriptura entre les dones.  Està vinculat al Premi Literari Delta que   
l’Ajuntament d’Esplugues organitzarà en la  VI  edició, 2011-2012. 

Com sempre, es poden continuar plantejant les demandes sobre tallers  per 
adaptar les programacions a les necessitats de les dones. 

 
4.   Nomenament representant del Consell de Dones al Consell de Ciutat 
       

L’alcaldessa explica que Isabel Molina, que fins ara havia estat una de les 
dones escollides per representar el Consell de Dones al Consell de Ciutat, 
ha estat nomenada regidora de l’Ajuntament.  Per aquest motiu, ha quedat 
vacant el seu lloc  i, per tant, és necessari nomenar una altra representant. 
Pilar Díaz proposa Victòria Alcón, atès que ha treballat al CIRD durant 6 
mesos i aquesta experiència li ha permès adquirir un coneixement del 
nostre treball amb perspectiva de gènere. 

 
 
5.   Sopar de les dones d’Esplugues 
 

L’alcaldessa proposa que es faci un únic sopar el dia 8 de març, a un preu 
assequible.  Es planteja la possibilitat de fer-lo a La Baronda amb un servei 
de càtering. Es crea  una comissió integrada per  membres de les 
associacions de dones i també per dones no associades.  S’hi ofereixen M. 
Dolors Algué, Matilde Zamora i Carme Dragó de l’Associació de Dones de 
La Plana, Celia González i Olga García de la de Can Vidalet, Victòria Alcón 
i Conchi Panuse. Es convoca la primera reunió per al 2 de febrer, a les 
17.30 hores al CIRD. 

 
 
 



 
 
6.   Diversos 
 

S’informa que s’ha creat la Xarxa de dones emprenedores d’Esplugues i es 
convida les dones que hi estiguin interessades a formar-ne part. 

Es recorda que s’està posant en marxa el Banc del temps.  És un projecte 
de voluntariat  d’intercanvi de temps.  “Allò que sabem fer ho posem al 
servei de qui ho necessiti”. Qui hi estigui interessada pot col·laborar en el 
projecte.  Es planteja si tan sols ha d’estar adreçat a dones.  Pilar Díaz 
proposa que prenguem la decisió nosaltres.  Es decideix que serà obert a 
dones i homes. 

S’informa que dissabte, 8 de gener, varem comptar amb la visita de la 
ministra Carme Chacón al CIRD, amb motiu de la gravació del programa 
“Miralls de Dones” realitzat per  la Diputació de Barcelona. 

Per al proper Dijous de les Dones, del 10 de febrer, a les 19 hores (Casal 
de Cultura Robert Brillas) hi ha programat el taller “Transformar la 
masculinitat masclista”, a càrrec d’AHIGE (Associació d’homes per la 
igualtat de gènere).  Es convida a participar-hi i a difondre l’acte. 

L’alcaldessa informa que la nova presidenta de l’Institut Català de les 
Dones és Montserrat Gatell.  És membre de l’Associació Musicòrum 
d’Esplugues.  

 
 
 
 

      PROPER CONSELL: dijous 6 d’octubre de 2011,  a les 19.30 h, al Saló de 
Plens   de l’Ajuntament. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilar Díaz      Carme Manzanal 
Presidenta      Secretària 
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