
 
 

CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES 
 

ACTA DE LA REUNIÓ 1/2012 
DATA: 9  de febrer 2012 INICI: 19.30 h FINALITZACIÓ: 21.00 h 

 
ENTITATS REPRESENTADES I PARTICULARS:   

− Carme Pallarès 
− Pepi Jiménez 
− Ana Domínguez 
− Katy Mora 
− Maite González 
− Pilar Jovell i Gavilà 
− Celia González 
− Isabel Rodríguez Durán 
− Ana Pérez 
− Joana García Salcedo 
− Adela Sánchez Rodríguez, 

presidenta Xarxa Dones 
Emprenedores d’Esplugues 

− Celedonia Morgado Fernández 
− Victòria Alcón Díaz 
− M. Teresa López Castillo 
− Ana Maria Parra Ramón 
− M. del Mar Teruel Agea 
− Teresa Jiménez Cruz 
− Laura Queizán, presidenta  

Associació Dones El Taller de 
Can Vidalet 

− M. Rosa Sorribas Escriche 
− Lina Benet Cabezas, ERC 
− Glòria Font, presidenta 

Associació Dones Actives 
Espluguines 

− Anna M. Pi Sanllehí 
− Esther García Lara 
− Marga Melgar, CAP Lluís Millet 
− Matilde Zamora 
− M. Carme Dragó, presidenta 

Associació de Dones de La Plana 

 
− Belén Pérez González 
− María Domínguez, presidenta 

Associació de  Dones del Gall 
− Conchita Panuse, Associació 

Veïnal del Gall 
− Isabel Puertas, ICV-EUiA 
− M. Dolors Algué Vendrell 
− Sagrario García Muñoz 
− Esther Soler, Informadora CIRD 
− Assumpta Pastor, agent d’Igualtat 
 
 
 
 

 
S’han  excusat: 

−  Victòria Vila 
−  Montserrat Astorch 
−  Glòria Martin 
−  Lídia Ibáñez 

 
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 6 d’octubre de 2011 
2.  Valoració actes del 25 de novembre, Dia Internacional contra la 

violència masclista 
3.  Programació primer trimestre de 2012 
4.  Programació d’actes vinculats al Dia Internacional de les Dones 2012 
5.  Espai entitats: Informe d’activitats de la Xarxa de Dones 

Emprenedores d’Esplugues  
6.  Diversos 
 

 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
1. Aprovació de l’acta corresponent a la sessió anterior 
 

S’informa que seran incorporades a l’acta de la sessió anterior dues correccions 
facilitades abans de l’inici d’aquest Consell.  Així quedarà aprovada l’acta de la 
sessió del 6 d’octubre de 2011. 

 
 
2. Valoració actes del 25 de novembre,  Dia Internacional contra la violència 

masclista 
 

L’alcaldessa fa un recordatori de les activitats realitzades el passat 25 de 
novembre: 
 

- Lectura del Manifest institucional del Dia internacional per a l’eliminació de 
la violència, a les 12 hores i a les 19 hores, a l’inici de l’acte reivindicatiu, 
concentració ciutadana contra la violència masclista, davant l’Ajuntament. 

- Coreografia de les dones d’Esplugues membres de les tres Associacions 
del municipi.  Interpretació la cançó “María se bebe las calles” (de Pasión 
Vega) per Carmen Carrasco. 

- Projecció del Vídeo contra la violència masclista elaborat i interpretat per 
joves d’Esplugues: L’Esplujove diu NO A LA VIOLÈNCIA 

- Concert jove contra la violència de gènere, amb l’actuació de la cantautora 
Rusó Sala, guanyadora del concurs Esplugues M’encanta. 

 
El dia 16 de novembre es va impartir la 5a. edició del Taller d’autoprotecció i 
defensa personal per a dones, a càrrec de la Policia Local.  I aquest mateix dia,  es 
va realitzar el conta-contes no sexistes per a nens i nenes a la Biblioteca Pare 
Miquel.   
 
També  es fa esment de l’adhesió i participació a la campanya  comarcal contra la 
violència masclista “TALLA JA!”, promoguda per Consell Comarcal del Baix 
Llobregat. 
 
Carme Dragó, comenta que a El Pont tan sols es fa esment de les activitats de 
joves i no de les dones.  Pilar Díaz informa que ha tractat aquest tema amb el 
Departament de Comunicació.  També fa una valoració positiva dels actes, atès 
que es va aconseguir l’objectiu sensibilitzador.  Manifesta el seu agraïment i 
satisfacció per la participació altruista de les dones i dels joves. 
 
                   
 
 



 
 

3. Programació primer trimestre de 2012 

S’ha mantingut la programació  dels tallers d’informàtica (iniciació i nivell 1), 
escriptura, benestar i pensament positiu (relaxació i meditació) i creixement 
personal. S’han ocupat totes les places ofertes en els diferents tallers i 
franges horàries. 

Es buscarà la manera de millorar el procediment d’inscripció per tal que no 
hagin de coincidir tantes dones el primer dia i evitar-ne les  cues.  Es recorda 
que també es pot fer aquest tràmit via on-line.    

S’informa que el dia 26 de gener va finalitzat el curs “Eines contra la violència 
masclista”, que s’ha impartir al CIRD Vil·la Pepita des del 20 d’octubre. Durant  
l’acte de cloenda, que va tenir lloc aquest mateix dia, es va fer lliurament dels 
diplomes i es va comptar amb la conferència de Maria Ferré, experta en temes de 
violència masclista. 

S’informa que al Dijous de les dones del proper 16 de febrer, s’impartirà la 
conferència “Modelant la teva vida”, a càrrec de Núria Sánchez Bueno, 
kinesiòloga, al Casal de Cultura Robert Brillas. 

 

4. Programació d’actes vinculats al Dia Internacional de les Dones 2012 
 
Es fa lectura de la proposta dels actes: 

 
• Divendres 2 de març, a les 17 hores, projecció de la pel·lícula YENTL (drama 

musical), de Barbra Streisand, a la seu de l’Associació de Dones de La Plana,  
entitat organitzadora de l’acte. 

 
• Dilluns 5 de març, a les 17 hores, conferència sobre “intel·ligència 

emocional”, a càrrec de M. Carme García, psicòloga, a la seu de l’Associació 
de Dones del Gall,  entitat organitzadora de l’acte. 

 
• Dimarts 6 de març, a les 18.30 hores, conferència sobre “Salut i Vida”, 

Presentació del llibre Implantando raices del bien, d’Emilio Tolosa. 
Organitza Associació de dones actives d’Esplugues. Biblioteca Pare Miquel. 

 
• Dimecres 7 de març, a les 17 hores, projecció de la pel·lícula Te doy mis 

ojos, de Icíar Bollaín, a la seu de l’Associació de Dones del Gall, entitat 
organitzadora de l’acte.  A continuació es realitzarà un berenar-col.loqui sobre 
la pel·lícula. 

 
• Dijous 8 de març, a les 12 hores, lectura del manifest commemoratiu del Dia 

internacional de les dones treballadores, davant l’Ajuntament. 
 

• Dijous 8 de març, a les 21 hores, Sopar de les dones d’Esplugues, CEM La 
Plana. 

 
• Divendres 9 de març, a les 18  hores, actuació del grup de poesia i playback 

del Centro Extremeño de l’Hospitalet, edifici Cadí. Activitat organitzada per l’ 
Associació de Dones “El Taller” de Can Vidalet. 

 



• Dimarts 13 de març, a les 19 hores, conferència sobre “Dones i Política”, a 
càrrec de Marta Corcoy, periodista i professora de l’UAB. Casal de Cultura 
Robert Brillas. 

 
• Dijous 15 de març, a les 19 hores, presentació del Banc del temps 

d’Esplugues, a càrrec d’Assumpta Pastor, agent d’Igualtat, i alumnat de segon 
cicle superior d’animació sociocultural de l’Institut Severo Ochoa, Casal de 
Cultura Robert Brillas. 

 
• Dimecres 21 de març, de 4 a 8 de la tarda, 6a. Edició Taller d’autoprotecció i 

defensa personal per a dones, a càrrec del Servei de Policia Local, Casal de 
Cultura Robert Brillas. 

 
• Dijous 22 de març, a les 19 hores, DIJOUS DE LES DONES, projecció del 

documental  "Il corpo delle done ", debat dinamitzat per, Anna Morero, 
0bservatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, Casal de Cultura 
Robert Brillas. 

 
• “Tast” del Taller de benestar i pensament positiu (relaxació i meditació),  a 

càrrec de Celedonia Morgado, a les seus de les Associació de Dones (dates a 
determinar). 

 
• 19 d’abril, a les 19 hores, acte de  presentació  de l’obra guanyadora del VI 

Concurs de narrativa per a dones – Premi Delta, Biblioteca Pare Miquel. 
 
Victòria Alcón, secretària de la Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues 
(XDEE), informa que la Xarxa vol retre homenatge a les “àvies cangur”, repartint un 
val, a la sortida de les escoles, per un servei de manicura gratuït als centres 
d’estètica que formen part de la Xarxa. 
 
Maite González, informa que s’ha creat un grup de percussió integrat per dones.  
Tenen la voluntat de participar als actes del 8 de març.  Podria ser en el marc del 
Sopar. 
 
Pilar Díaz agraeix i felicita aquestes dues iniciatives. 
 
Isabel Puertas intervé sol·licitant que se li faciliti la informació de totes les activitats 
un cop tancada la programació.  Aclareix que cal que no oblidem els orígens del 8 
de març, vinculat a la mort de 29 dones treballadores d’una fàbrica tèxtil, que en 
aquell moment estaven treballant amb el color lila.  També demana a la XDEE 
aclariment sobre  el per què de l’obsequi d’una manicura.  Es respon que és el que 
les dones emprenedores que composen la Xarxa tenen més al seu abast. 
 
L’Alcaldessa diu que, prèviament a la lectura del manifest, farem un recordatori de 
l’origen d’aquesta Diada.  També informa que el sopar serà al CEM La Plana, que 
es mantindrà el mateix format que l’any passat, i el preu, 18 euros.  El menú 
consistirà en una amanida de primer plat i, per al segon, demanarem a l’empresa 
de catering que ens suggereixi el plat que pugui ser més adient per al sopar. 
 

       
5. Espai entitats: Informe d’activitats de la Xarxa de Dones 

Emprenedores d’Esplugues  
 
Adela Sánchez, presidenta de la XDEE, explica que la Xarxa  està oberta a la 
participació de tothom que tingui ganes d’endegar nous projectes.  Agraeix el 
suport de l’Ajuntament, del CIRD, especialment de l’Assumpta Pastor, que ha sigut 
la seva guia. 



 
 
 
Joana Garcia presenta la trajectòria  de la Xarxa des del seu orígen l’any 2009, 
amb el Projecte D-Dones fins ara.  La Xarxa neix de la idea de consolidar una 
entitat que aplica la perspectiva de gènere a la promoció de l’economia local.  Fa 
un breu recorregut de les diferents accions, entre elles la participació al 3r. 
Congrés de les Dones del Baix Llobregat amb la ponència “No som botigueres, 
som empresàries”, les accions de màrqueting (Fira Esplugues, Festa Major, 
anuncis a la revista municipal El Pont d’Esplugues), participació a diverses 
Jornades, debats i cursos de formació d’emprenedoria. Han realitzat accions de 
sensibilització (Dia mundial de càncer de mama, Prou a la violència!) i la  
Campanya “Setmana boja a Esplugues, amb 300 comerços adherits.  La Xarxa ha 
establert relació amb l’Observatori Dona, empresa i economia. L’any 2011 va 
guanya el premi “Desfalca els estereotips” amb la creació d’una falca radiofònica 
no sexista. També  participaran a la Comissió de treball sobre “model productiu” 
del Consell de les Dones Del Baix Llobregat. Són al facebook.  

 

Victòria Alcón ens avança el contingut de la web de la Xarxa, que es presentarà el  
23 de febrer, a l’acte de presentació de webs de les entitats que van participar a la 
formació organitzada per l’Ajuntament. 

L’alcaldessa felicita la XDEE pel nou horitzó i futur malgrat la conjuntura actual, i 
agraeix la seva presentació. 

 

6.  Diversos 
 

L’alcaldessa s’interessa per si ha arribat bé la convocatòria del Consell.  Es 
decideix que a partir d’ara s’enviarà per correu electrònic i tan sols s’enviarà per 
correu postal a qui no en disposi d’electrònic. 

S’informa que el Consell de les Dones del Baix Llobregat ha constituït tres 
comissions de treball: 

• Violències vers les dones 

• Model productiu 

• Participació i lideratge 

       
      Si alguna dona està interessada a participar-hi ens ho pot comunicar. 

 
 
 

      PROPER CONSELL: dijous 17 de maig de 2012,  a les 19.30 h, al Saló de 
Plens   de l’Ajuntament. 

 
 
 
 
 

Pilar Díaz      Carme Manzanal 
Presidenta      Secretària 


