
ACTA DE LA VIII SESSIÓ ORDINARIA CONSELL DE  

DONES. 

 

 

Data: 25 de novembre de 2012 

Hora: 20.15h 

Lloc: Sala Polivalent Biblioteca Municipal 

 

Hi assisteixen:  

-  Sra. Idoia Saracibar Garriga, regidora de la Dona 

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

Local de Dones 

- Sra. Anna Extremera Venzal, directora de Benestar i Família 

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

- Sra. Amaranta Gibert Montero, directora de Nova Ràdio Lloret 

- Sra. M. Antònia Batlle Andreu, representant del Grup Municipal de 

Convergència Democràtica de Catalunya. 

- Sra.  Anna Pascual, representant del Grup Municipal del Partit 

Socialista de Catalunya. 

- Sra. Victoria Freijedo, representant del Grup Municipal Millor 

- Sra. Consuelo Camarero, reprsentant del Grup Municipal Iniciativa 

per Catalunya - Verds, Esquerra Unida i Alternativa I 

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

L’Aurora 

- Sra. Rafaela Millan Serrano, representant de l’associació grup de 

dones de Mont-Lloret.  

- Sra. Filo Ramos Cuadrado, representant dels sindicats 

- Sra. Cristina Pérez Fuentes, representant de les AMPA 

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

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

 

En primer lloc pren la paraula la Sra. Idoia Saracibar, com a presidenta del 

Consell de Dones, per donar la benvinguda a totes les membres del Consell. 

 



PRÈVIA:   Excusar a la Nuria  Querol, la Margarita, la Fina Vieta  i  la 

Herminia que  m’ha confirmat que no hi pot ser i tampoc  la Dona Activa. 

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.-  Proposició objectius 2012 

2.- Precs i preguntes. 

 

 

1. PROPOSICIÓ TEMES I CONFERENCIANTS PER  PLANETA DONES. 

Presenta el punt de l’ordre del dia , Mercè Serrano 

Hem d’ intentar buscar nous temes i conferenciants, mirar d’arribar a més 

gent. 

 

2.- ESPORT I DONES.  

Presenta el punt M. Serrano, crear taula de treball per fer alguna activitat i 

recaptar fons per a dones voluntàries contra el càncer de mama 

 

3 .-CAMPANYES SENSIBILITZACIO ESCOLES  VIOLENCIA 

MASCLISTA I IGUALTAT   

Cal fer algun tipus d’actuació en relació a la prevenció de la violència: Es 

proposen fer tallers perquè pensem que la educació és la millor manera de 

lluitar contra la violència. 

El problema de la violència envers la dona en la relacions de parella és una 

realitat complexa i polièdrica. I per la seva  comprensió és necessari incidir 

en el fenomen general de la violència entre els éssers humans, en les 

estructures i relacions de poder i de dominació, a la biologia i al sexe i, 

sobre tot, a la cultura del gènere. La violència envers les dones és una 

violència de caràcter estructural, és a dir, el sistema que sosté i legitima 



l’ús de la violència envers la dona, es basa en un procés històric, produït i 

reproduït per les estructures socials de dominació. 

Per tant, des de la regidoria de la dona, pensem que és fonamental per 

poder eradicar la violència envers les dones,  una modificació dels  valors i 

dels conceptes  “masculinitat” i   “feminitat”;  sense deixar de banda, el 

concepte de l’amor , respecte etc... integrant de forma explícita continguts 

des d’una perspectiva de gènere. 

 

4.- CONTINUITAT DEL SERVEI D’ACOMPANYAMENT A DONES EN 

SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA I BANC DEL TEMPS I SIAD 

Presenta el punt Idoia Saracibar. Es important seguir mantenint aquests 

projectes endegats perquè ajudem a les dones a passar pel tràngol de la 

denuncia evitant la victimització secundaria. 

Pel que fa al Banc del temps la Sra. Rodriguez ens presenta les activitats 

per aquest any . 

 

.- PRECS I PREGUNTES-. 

 

 
Pren la paraula la Sra. Idoia Saracibar, 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 d’ esports i dones, pensa 

que a Lloret es fan moltes curses i que poder es podria aprofitar alguna d’ 

aquestes que ja es fan, la majoria pensa que es una bona idea. 

La Sra. Ruiz en relació al temes de les conferències de planeta dones pensa 

que poder els temes els haurien de poder escollir les pròpies dones i 

arribem al acord de que mitjançant el facebook de la regidoria es facin 

propostes perquè la gent pugui votar quins temes prefereixen.  

Pel que fa al tema dels tallers es important treballar des de l’ educació la 

violència masclista i en aquest tema ja unanimitat i cal crear una mesa de 

treball per aprofundir en aquesta idea. 



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. Idoia Saracibar, aixeca  la sessió, de la qual cosa 

jo, com a secretaria tècnica, lliuro aquesta acta. 

 

 

 
 
 


