
ACTA  CONSELL XIV DE DONES DE LLORET DE MAR 

 

Data: 16 de desembre de 2015 

Hora: 20.00h 

Lloc: Sala Polivalent de la Biblioteca de  Lloret de Mar 

 

Hi assisteixen:  

-  Sra. Monica Cunill i Olivas, regidora de la Dona 

-  Sra. Mercè Serrano Riera, assessora pel desenvolupament del Pla 

Local de Dones. 

- Sra. Elisenda Blanch Rigau, tècnica de la Secció d’Esports 

- Sra. Cristina Pinto Isern, tècnica d’Educació 

- Sra. Hermínia Marco Serra, directora de la Biblioteca municipal 

- Sra. Margarita Rodríguez Rubio, tècnica del Casal del Jubilat 

- Sra. Lluïsa Baltrons, representant del Grup Municipal de Convergència 

Democràtica de Catalunya 

- Sra. Anna Torà Ruscalleda, representant del Grup Municipal 

d’Esquerra Republicana de Catalunya 

- Sra. Paloma, representant del Grup Municipal Grup Independent el 

Millor 

- Sra. Sandra Castro Gómez, representant del Grup Municipal del Partit 

Popular 

- Sra. Sara Mateos, representant del Grup Municipal de Ciutadans. 

- Sra. Lina Amador Benitez, representant del Grup Municipal En Lloret 

si se puede. 

- Sra. Maite Rodríguez Pacios, representant de l’associació de dones 

L’Aurora 

- Sra. Joana Ruiz Aguirre, representant dels Centres d’Atenció Primària 

- Sra. Rosa Haba Cairó, representant de les Associacions de Veïns 

 

 

 

 



PRÈVIA:  Abans de començar aquesta catorzena reunió del Consell de 

Dones de Lloret de mar, donar la benvinguda a les noves membres del 

Consell que han estat anomenades per Decret d’Alcaldia , tal i com 

determinen les normes reguladores del Consell, donat que mes de maig i 

van haver eleccions i per tant el mandat d’algunes d’elles havia caducat. 

 

Funcionament de la sessió: S’exposaran els punts de l’ordre del dia i 

desprès cada dona podrà fer la seva proposta al torn de precs i preguntes. 

Finalitzarem la sessió: Amb la votació dels punts del ordre del dia i la 

constitució si s’escau de les taules de treball que corresponguin. 

 

Ordre del dia: 

1.-  Anàlisis del objectius proposats en la sessió anterior. 

2.- Precs i preguntes. 

 

Així doncs comencem amb l’anàlisi dels objectius proposats en l’anterior 

Consell de dones, es important senyalar, sobre tot per les noves membres 

del Consell de dones, que aquests objectius que ens marquem cada any 

sorgeixen dels establerts al Pla Local de Dones aprovat per aprovat per la 

Junta de Govern Local de data 14/12/2007 i ratificat per acord del Ple 

Municipal de data 28/01/2008.( El podeu trobar a la web de la Regidoria de 

la Dona) 

Es celebren 2 sessions a l’any , una coincidint amb el dia Internacional de 

les dones (8 de març) on es marquen els objectius assolir dels establerts en 

el  Pla local i l’altra als volts del 25 de novembre (dia Internacional per la 

eradicació de la violència contra les dones) on analitzem si s’han acomplert 

aquests objectius. 

 

Per tant iniciem d’anàlisis: 

  

 

1. PROPOSICIÓ TEMES I CONFERENCIANTS PER  PLANETA DONES. 

Aquest any varem introduir tallers en comptes de xerrades i sembla que a 

les dones en general els hi interessen més els tallers que les xerrades. Per 



tant entre les presents acordem d’ eliminar els cicle planeta dones i fer més 

tallers. 

Tot i això decidim que cada 8 de març mantindrem el Veu de Dona que 

varem iniciar l’ any passat amb la Núria Sala i per el proper març estem 

pensant en demanar-li alguna esportista la Sra. Blanch dona algun nom, 

també hi ha la proposta de demanar-li alguna dona policia. Acabem decidin 

que li demanarem a la Carme Ramirez.   

 

2.-PROJECTE D’ IGUALTAT. 

 

El projecte s’ ha endegat aquest any i de moment totes les escoles i els 

instituts de Lloret si han afegit.  

Pel que fa a primària ha començat el Pompeu Fabra  i ja tenim dates per fer 

els taller a d’ altres escoles. 

Pel que fa a secundària comencem el 3 i 4 de desembre amb el teatre social 

dirigit alas alumnes de 4art. d’ ESO 

 

3.- CURSA DE LA DONA.  

Presenta el punt Elisenda Blanch tècnica d’ esports volíem repescar una idea 

del i Consell de dones que no és va poder portar a terme i aquest any el 

que vam fer va ser fer coincidir la cursa de Nadal i fer-la solidària. La vam 

anomenar cursa de la dona i la recaptació va anar destinat a la lluita contra 

el càncer de mama 

 

4.-  BANC DEL TEMPS. 

Presenta el punt  Maite Ropdriguez que explica una mica que és per les 

noves incorporacions a aquest Consell i ens dona dades dels socis i de les 

activitats que fan.  

5.- GRUP D’ACOMPANYAMENT A DONES EN SITUACIÓ DE 

VIOLÈNCIA. 

 

 Presenta el punt Mercè Serrano. Ja fa 3 anys de la implementació d’aquest 

grup d’acompanyament considerem que és molt necessari. Aquest any han 

fet 7 acompanyaments. Falta una mica de coordinació amb la Policia Local, 



hem de tenir en compte que són només 5 dones i que el seu treball es 

totalment voluntari. 

6.-  CREACIÓ D’ UN PROTOCOL D’ ACTUACIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA 

MASCLISTA. 

 

Els hi expliquem des de la regidoria que aquest es un punt que fa molt 

temps que ens plantegem. De fet ja existeix un protocol d’actuació que 

portem a la practica entre la Policia Local , els Mossos d’ Esquadra, Benestar 

i Família, els jutjats de Blanes i la Regidoria de la dona, però que cada any 

diem que posarem per escrit i encara no ho hem fet. 

 

 

.- PRECS I PREGUNTES-. 

 

Pren la paraula la Sra. Mònica Conill, com a presidenta del Consell de 

Dones,  per tal de iniciar el torn de precs i preguntes. 

Pren la paraula la Sra. Blanch en relació la tema del Veu de Dona i propossa 

a una dona del món del atletisme per fer el Veu de Dona del març intervé la 

Joana Ruiz que proposa la Carme Ramirez de la que ja s’ en havia parlat en 

d’altres ocasions.  

La Sra. Pacios i la Sra. Pinto pel que fa al tema dels tallers es important 

treballar des de l’ educació la violència masclista i que aquest tallers que s’ 

han endegat aquest any s’ han de continuarà fent i en tot cas ampliar. Es fa 

proposta per ampliar a Batxillerat, la Sra. Pacios com a mestra pensa que a 

2on de Batxillerat no serà possible per la càrrega que porten aquests 

alumnes pe`ro estaria bé fer-ho a 1er. Parlem de passar el documental la 

maleta de Marta en aquest tema ja unanimitat i cal continuar treballant en 

aquesta àrea. En relació al grup d’ acompanyament a víctimes de violència 

totes estem d’ acord que val la pena mantenir aquest grup. 

No hi ha més intervencions. Per tant, a les 21.30 hores la presidenta del 

Consell de Dones, la Sra. Mònica Cunill Olivas, aixeca  la sessió, de la qual 

cosa jo, com a secretaria tècnica, lliuro aquesta acta. 

 

 


