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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL MUNICIPAL DE LES 
DONES EL DIA 2 DE FEBRER DE L'ANY 2017 A LES 19 HORES                              (1/2017) 
    
 
Al Saló de Plens de l’Ajuntament, el dia 2 de febrer de 2017, a les 19 hores, es reuneix el 
Consell Municipal de les Dones, en sessió ordinària, sota la presidència de la Sra. Pilar Díaz, 
alcaldessa i regidora presidenta del Consell Municipal de les Dones, i 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. Dolors Alguè 
 Carmen Capitán, presidenta  
   Associació Dones “El Taller”  
 Pilar Valderrábano 
 Celia González 
 Mari Ángeles Pallarès 
 Josefina Jaca 
 Katy Mora 
 Carmen Sánchez 
 M. Carmen Ferrer 
 María Domínguez, presidenta 

Associació Dones del Gall 
 M. Carme Dragó, presidenta 

Associació Dones de La Plana 
 Estefania López 
 Evelyn Arias, presidenta Xarxa de 

Dones Emprenedores 
d’Esplugues 

 M. Teresa Badesa 
 Maite González García 
 Ana Maria Moreno 
 Julia Rodríguez 
 M. Glòria Font 
 Manuela Alcón 
 M. Lluïsa Babot 
 Carme Gené, Amnistia 

Internacional 
 Herminia Villena, grup mpal. ERC 

 
 

 
 Manel Pozo, grup mpal. PSC 
 Silvestre Rey 
 Belen Pérez 
 Mariber Peláez, grup mpal. PSC 
 Magdalena Rodríguez  
 Maribel Aguilera, grup mpal. PSC 
 Tomy Borrallo 
 Albert Comellas, grup mpal. 

PDECAT 
 Alicia Barredo 
 Assumpta Pastor, agent d’Igualtat 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
N’ excusen l‘absència: 
 

  Isabel Puertas 
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S’obre la sessió per part de la presidenta i, a continuació, es passa a 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 anterior ordinària, de data 1 de desembre de 
2016. 
 
 
2.  Programació actes 8 de març 
 
Es decideix la data de divendres 10 de març per fer el Sopar de les Dones, al CEM Les 
Moreres.  L’alcaldessa proposa realitzar també enguany una actuació prèvia al sopar i recorda 
que aquest acte és una festa lúdica i reivindicativa perquè encara hi ha desigualtats.  Comenta 
que ens agradaria incloure alguna exposició o conferència sobre dones refugiades. Està 
prevista una conferència sobre una dona artista, l’Angelina Alós, la lectura del manifest el dia 8 
de març, a les 12 h, i el taller d’autoprotecció i defensa personal per a dones (aquesta ja seria 
la 10a edició) d’aquest taller.  L’Associació de Dones de La Plana ha programat un cinefòrum 
per divendres 3 de març. 
 
El dia 6 de febrer es reunirà al CIRD una comissió per continuar treballant la programació. Les 
entitats de dones hi aportaran les seves activitats. 
 
 
3. Activitats primer trimestre 2017 
 
Hem tingut 75 inscripcions als diferents tallers organitzats pel CIRD per al 1r trimestre de 2017: 
Aprèn a fer servir el teu smartphone/tablet, Escriptura creativa, Tertúlia literària i Creixement 
personal. 
 
Una alumna del taller d’escriptura creativa exposa que s’havia inscrit al taller per aprendre a 
escriure però l’objectiu de taller no és aquest.  Ja ha provat l’opció d’assistir a l’Escola d’Adults 
però creu que aquest recurs és més adient per a joves.  L’Alcaldessa proposa oferir aquest 
formació dins el programa de dinamització de gent gran que s’imparteix als esplais de Gent 
Gran,  o bé crear un nou taller de perfeccionament d’escriptura. 
 
Es recorda que dins la programació dels Dijous de les dones, el dia 9 de febrer, a les 19 h, la 
psicòloga i sexòloga Carme Sánchez impartirà una Conferència/Taller sobre “Fantasia Sexual”, 
a la Biblioteca Pare Miquel. 
 
 
4. Diversos 
 
L’alcaldessa recorda les Declaracions Institucionals que es van informar al darrer Consell i es 
van facilitar per e-mail, sobre festes majors i espais d’oci sense violència masclista i sobre  
l’eliminació de la violència envers les dones, aprovades pel Ple de data 19 d’octubre i  16 de 
novembre de 2016 respectivament.  En relació a la primera Declaració informa que s’està 
treballant la composició de la Comissió que haurà d’elaborar el Protocol d’actuació contra les 
agressions sexistes  a festes majors i espais d’oci, incloent-hi, un/a regidor/a dels diferents 
grups polítics municipals, la regidora no adscrita, una representació de cadascuna de les 
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Associacions de Dones, una persona representant de la Coordinadora d’entitats culturals,una 
persona  del Consell de Cultura, una persona representant de l’Associació de Festes Populars, 
i també una persona membre de la Policia Local i professionals expertes en la matèria que 
seran designades per l’alcaldessa, presidenta de la Comissió.  A la propera reunió de la Junta 
de Portaveus de dilluns 6 de febrer se n’acabarà de tancar la composició.   La segona 
Declaració sobre l’eliminació de la violència masclista inclou, entre d’altres actuacions,  el 
compromís de revisar el Protocol i circuit local contra la violència masclista, aprovat  l’any 
2015.   
 
Aquestes actuacions quedaran recollides al III Pla d’igualtat que s’està elaborant,  prèvia 
l’avaluació de l’anterior Pla.  L’alcaldessa informa que hem de continuar fent el que estem fent i 
ampliar amb noves accions.  Al respecte, torna a recordar la importància de la implicació de les 
dones per incorporar propostes al nou Pla i informa que es realitzarà un procés participatiu  
sobre el qual informarem en breu.  
 
L’alcaldessa informa que el Juliol de 2017 tornarem a realitzar la Jornada Emprenem.  Si hi ha 
alguna proposta de la Xarxa de Dones Emprenedores la incorporarem a la Jornada. També 
està previst programar una jornada sobre “L’economia de les cures”, adreçada a persones 
tècniques que es dediquen a l’atenció a les persones.  La cura de les persones és molt 
important.  La Llei de dependència ha creat un àmbit dins de l’economia de persones que es 
dediquen a les tasques de cura, per exemple els Serveis d’Atenció Domiciliària.  Hi ha estudis 
al respecte i  volem posar-li números a aquesta economia. 
 
L’Estefania López, de la Xarxa de Dones Emprenedores d’Esplugues presenta el nou 
programa de formació “Dones amb talent”, adreçat a dones majors de 40 anys.  Està previst 
que comenci el dia 20 de febrer, lloc a concretar. 
 
 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta dóna per finalitzada la sessió, quan són 
les 20.35 hores del dia abans esmentat, tot estenent aquesta acta, que signen 
 
 
 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA                                                          LA SECRETÀRIA  
 
 
 
 
 
Pilar Díaz                                                                       Carme Manzanal                                         
 


