
 
 

CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES 
 

ACTA DE LA REUNIÓ 3/2013 
DATA: 10 octubre 2013 INICI: 19.30 h FINALITZACIÓ:  21 h 

 
ENTITATS REPRESENTADES I PARTICULARS:   

− Anna Domínguez, AVCentre 
− Trinidad Valcarcel Sola 
− M. Dolors Algué Vendrell 
− María Domínguez, presidenta 

Associació de  Dones del Gall 
− M. Carme Dragó, presidenta 

Assoc. de Dones de la Plana 
− Victòria Alcón Díaz 
− M. Pilar Jovell 
− Laura Queizán 
− Pepi Jiménez 
− Celia González 
− Pepi Toscano 
− Carmen Capitán, presidenta  
   Associació Dones “El Taller”   
− Toni Carrión 
− M. Glòria Font 
− Susana Miguel 
− Carme Gené, Amnistia 

Internacional 
− Vanessa Tarrés 
− Mariber Peláez, grup mpal. PSC 
− Teresa López Castillo 
− Montserrat Zamora, grup mpal 

PSC 
− Tommy Borrallo 
− Pepi Viciana 
− M. Rosa Pardo 
− Montserrat Murillo 
− Laura de la Orza 
− Lídia Ibañez 
− Lina Benet 
− Katy Mora 
− Lidia Morera, grup mpal CIU 
 

− Milagros López  
− Rosario Moreno 
− Elisabeth Millà 
− Carmen Peirat 
− Maria Mena, grup. mpal. PSC 
− Charo Barroso, tècnica de 

Participació 
− Raquel Moreno, tècnica empresa  
− Assumpta Pastor, Agent d’Igualtat 
− Esther Soler, informadora CIRD       
 

 
 

 
 
 
 

 
S’han  excusat:                  

− Victòria Vila 
− Marga Melgar 
− Conchi Panuse 

                                        
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 de la sessió del 9 de maig de 2013. 
2.  Presentació del Projecte “Pressupostos participatius”. 
3.  Programació últim trimestre de 2013. 
4.  Actes Dia Mundial contra el Càncer de Mama i Dia Internacional 

contra la Violència Masclista. 
5.  Donar compte de diverses mocions. 
6.  Diversos. 

 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió del 9 de maig de 2013 
 

S’aprova l’acta sense cap esmena. 
 
 
2.   Presentació del Projecte “Pressupostos participatius” 
         

Charo Barroso, tècnica de Participació, presenta la Raquel Moreno, dinamitzadora 
del projecte a Esplugues, qui informa de la creació d’espais de consulta i  grups de 
participació amb la finalitat de que la ciutadania participi per decidir el destí del 
10% de pressupost dels ingressos propis destinats a inversions, 150.000 euros. 
Donant així l’oportunitat de compartir i dur a terme un exercici de transparència per 
part de la ciutadania.  Hi ha dues maneres per poder participar: omplint una fitxa 
disponible al web de l’Ajuntament i als PAC, o bé, formant part del grups de treball 
que s’estan creant a tal efecte. 
 
Les propostes hauran de tenir en compte els següents  requisits: 

- Que facin referència a l’àmbit d’inversions 
- Que ajustin a la legalitat 
- Que facin referència a competències directes i assumibles per 

l’Ajuntament. 
- Que siguin viables econòmicament 
- Que no superin l’import destinat 

    
Les diferents propostes seran avaluades amb el suport de tècnics municipals. 
 
Fases del projecte: 
 
1. Comunicació a la ciutadania: distribució de díptics a totes les llars del municipi 
“Esplugues sense excuses, Participa en l’elaboració del pressupost municipal per 
al 2014”, informació al carrer i sessions informatives realitzades als diferents 
Consells municipals. 
2. Constitució dels grups de treball: la setmana pròxima començaran 4 grups, a 
diferents espais (Casal de Cultura Robert Brillas, Can Vidalet i Edifici Puig Coca) i 
horaris (matí, tarda i vespre). 
 
La priorització de les propostes la farà la Taula de Pressupost participatiu, aplicant 
criteris de justícia distributiva, respectant les necessitats de la població.  La 
transparència és una premissa important d’aquest projecte. 
 
Si alguna persona assistent al Consell està interessada en participar es poden 
inscriure omplint la butlleta que s’ha facilitat, via web o contactant amb el CIRD. 



 
 
 
3.   Programació últim trimestre de 2013 

 

S’han iniciat els tallers programats al CIRD Vil·la Pepita per a aquest trimestre: 
informàtica (nivell 1, 2, 3 i retoc d’imatges i power point), creixement personal, 
escriptura creativa, relaxació i meditació.  Es recorda que poder efectuar propostes 
de nous tallers en funció dels seus interessos. 

El 17 d’octubre, a les 19 hores (Biblioteca Pare Miquel) i dins la programació dels 
Dijous de les dones, es projectarà el documental Conxita Badia no existeix, 
d’Eulàlia Domènech.  Pilar Díaz explica que el documental, que ha estat elaborat 
per la besnéta de la protagonista,  permet visibilitzar una artista que va ser mestra 
de la Montserrat Caballé i que es va veure postergada a l’anomimat.   

S’informa que dissabte 14 de desembre, de 10 a 14 hores, a l’Espai Francesca 
Bonnemaison de la Diputació, tindrà lloc la jornada de cloenda del projecte “Els 
sabers de les dones als mitjans de comunicació”.  Es presentaran els treballs dels 
grups de dones dels 11 municipis que hi hanparticipat, entre ells Esplugues.   

Dilluns 21 i dimarts 22 d’octubre, de 17 a 19 hores, Biblioteca Pare Miquel, 
s’impartirà el Curs “Dones, literatura i pensament”, vinculat al Premi Literari Delta. 
L’alcaldessa informa que serà impartit per professores d’alt nivell, Rosa Rius Gatell 
i Georgina Rabassó, investigadores del Seminari de Filosofia i Gènere i del Grup 
de Recerca de Creació i Pensament de les Dones de la Universitat de Barcelona. 
Demana que ho puguin difondre.  Els curs és gratuït.  L’edició d’Esplugues va tenir 
un superàvit amb el que s’han pogut realitzar tallers i cursos entre d’altres. 

La Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues ha organitzat la xerrada-taller  
“Com millorar el teu desenvolupament professional” pel proper dimarts 15 
d’octubre, de 14 a 16 hores, al CIRD Vil·la Pepita. 
 

 
4.   Actes Dia Mundial contra el Càncer de Mama i Dia Internacional contra la         

Violència masclista     
El dia 19 d’octubre és commemora el Dia Internacional contra el Càncer de mama, 
tot i no coincideix pròpiament amb aquesta data, per motius de disponibilitat de 
l’expert. Dimecres 16 d’octubre, a les 18 hores, al Casal de Cultura Robert Brillas, 
s’impartirà la conferència “Càncer de mama: exemple revolucionari de l’oncologia 
moderna”, a càrrec de Pere Gascón, cap del Servei d’Oncologia Mèdica de 
l’Hospital Clínic i professor de la Facultat de Medicina.  L’entitat PICAM presentar 
la seva tasca amb el Banc de perruques i el seu suport a persones afectades de 
càncer. 

En relació al Dia Internacional contra la violència masclista Pilar Díaz informa que 
diumenge 24 de novembre, es farà I Marxa del Baix Llobregat contra la Violència 
Masclista.  Aquesta activitat va estat una proposta de cinc ajuntaments: Cornellà, 
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern,  Sant Feliu i Esplugues, i s’ha convocat a 
nivell comarcal.  També aclareix que la lluita contra la violència masclista és un 
compromís de tota la societat.  Es farà una la convocatòria és per a homes i 
dones. S’informarà les entitats del municipi. Es proposa la trobada a les 10 del 
matí aproximadament (a concretar) a la plaça Santa Magdalena, per arribar 
caminant al Parc de Torreblanca on ens trobarem amb la resta de municipis 
participants.   



 
 

El dia 25 de novembre, està previst realitzar a la plaça Santa Magdalena, a les 12 
hores la lectura del manifest, a les 12 hores i  l’acte reivindicatiu contra la violència 
i a les 19 hores,   

Es proposa crear una comissió amb la participació les diferents entitats de dones, 
per organitzar  l’acte del dia 25 a la tarda, que queda convocada pel 17 d’octubre a 
les 13 hores al  CIRD.  Es recorda que el departament de joventut projectarà el 
vídeo L’Esplujove diu prou a violència masclista que ens van presentar al Consell. 

L’alcaldessa informa que l’Ajuntament s’ha adherit a la Campanya de divulgació de 
la Línia d’atenció a les dones en situació de violència masclista 900 900 120, 
promoguda per l’Institut Català de les Dones, adreçada als establiments 
comercials.  Es distribuiran cartells als comerços de municipi amb la col·laboració 
del departament de Comerç. 

       
        

5. Donar compte de diverses mocions 
 

Pilar Díaz recorda que a la darrera sessió del Consell la Sra. Isabel Almató va fer 
menció d’una moció de l’any 2005, sobre el Dia Internacional  per la Pau i el 
Desarmament”.  S’aporta el text de la moció del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya sobre  24 de maig: Dia Internacional de les dones per la 
pau i el desarmament, aprovada en sessió de Ple del 13 de maig de 2005 i es lliura 
a la Sra. Lina Benet per tal que la pugui traslladar a la Sra. Almató. 

 
Pilar Díaz fa lectura dels acords inclosos a la Moció aprovada pel Ple del 15 de 
maig de 2013, sobre la Defensa del dret a la lliure decisió de les dones. 
 
Els text d’ambdues mocions estaran al CIRD a disposició de qui les vulgui 
sol·licitar.  

 
    
6.   Diversos 
 

S’informa que el 2 de desembre d’enguany, es farà públic el veredicte del Jurat de 
la VII edició del Premi literari DELTA, sobre l’obra guanyadora i finalista. L’acte 
tindrà lloc a les 7 de la tarda, a la sala d’actes de la Biblioteca Antonio Martín del 
Prat de Llobregat. 
 
   

       
 

      PROPER CONSELL: dijous 16 de gener de  2014,  a les 19 h,  
al Saló  de Plens  de l’Ajuntament 

 
 
 
 
 
 

Pilar Díaz      Carme Manzanal 
Presidenta      Secretària 


