
 

ACTA CONSELL DE DONES DE LLORET DE MAR 

 

Data: 10 de març de 2009 

Hora: 20.00h 

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Lloret de Mar 

 

Hi assisteixen:  

-  Sra. Laura Bertran Fontserè, 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. Cristina Pinto Isern, tècnica d’Educació 

- Sra. Fina Vieta Piferrer, tècnica de Participació Ciutadana 

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

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

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

- Sra.  Gemma Gaitán Subirats, representant del Grup Municipal del 

Partit Socialista de Catalunya 

- Sra. Judith Ramírez Burgada, representant del Grup Municipal 

d’Esquerra Republicana de Catalunya 

- Sra. Olga Pérez Solà, representant del Grup Municipal Grup 

Independent Lloret 

- Sra. Remei Moreno Iglesias, representant del Grup Municipal 

Iniciativa per Catalunya - Verds, Esquerra Unida i Alternativa 

- Sra. Natividad Vázquez Da Silva, representant del Grup Municipal del 

Partit Popular 

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

L’Aurora 

- Sra. Sònia Pantoja Cuza, representant de l’associació de dones  Dona 

Activa 

-  Sra. Asmae Ad-dardak, representant de l’associació de dones Al Noor 

-  Sra. Jaliha  Saho, representant de l’associació de dones Yaharinkahó 

- 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 

 

S’excusen: 

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

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

Convergència Democràtica de Catalunya 

 

 

1.- CONSTITUCIÓ PLENARI DEL CONSELL DE DONES 

Pren la paraula la Sra. Laura Bertran, com a presidenta del Consell de 

Dones, de conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de les normes 

reguladores del Consell de les Dones de Lloret de Mar aprovat per 

unanimitat pel Ple de la corporació amb data 24 de novembre de 2008 

sobre qui ha de formar part del plenari del Consell de Dones i en relació als 

art.7.2 i 7.3 de la mateixa normativa. S’aprova la constitució de plenari del 

Consell de Dones de Lloret de Mar: 

Ho són per nomenament de l’alcalde de conformitat amb el Decret d’Alcaldia 

de data 10 de març de 2009.           

- Presidenta: Sra. Laura Bertran Fontserè, regidora de la Dona 

- Secretària tècnica: Sra. Mercè Serrano Riera, assessora pel 

desenvolupament del Pla Local de Dones 

Vocals: 

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

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

- Sra. Cristina Pinto Isern, tècnica d’Educació 

- Sra. Fina Vieta Piferrer, tècnica de Participació Ciutadana 

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

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

- Sra. Margarita Rodríguez Rubio, tècnica del Casal de la Gent Gran 

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

Convergència Democràtica de Catalunya 

- Sra.  Gemma Gaitán Subirats, representant del Grup Municipal del 

Partit Socialista de Catalunya 



- Sra. Judith Ramírez Burgada, representant del Grup Municipal 

d’Esquerra Republicana de Catalunya 

- Sra. Olga Pérez Solà, representant del Grup Municipal Grup 

Independent Lloret 

- Sra. Remei Moreno Iglesias, representant del Grup Municipal 

Iniciativa per Catalunya - Verds, Esquerra Unida i Alternativa 

- Sra. Natividad Vázquez Da Silva, representant del Grup Municipal del 

Partit Popular 

 

Ho són per designació de les entitats o ens corresponents: 

 

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

L’Aurora 

- Sra. Sònia Pantoja Cuza, representant de l’associació de dones  Dona 

Activa 

-  Sra. Asmae Ad-dardak, representant de l’associació de dones Al Noor 

-  Sra. Jaliha  Saho, representant de l’associació de dones Yaharinkahó 

- 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 

 
QUEDA  AIXÍ CONSTITUïT FORMALMENT EL PLENARI DEL CONSELL DE 
DONES DE LLORET DE MAR. 

  

 

2.- FIRA DE L’ESPORT I CAMINADA INTERGENERACIONAL 

Pren la paraula la Sra. Mercè Serrano per exposar aquest punt de l’ordre del 

dia en nom de la Sra. Elisenda Blanch, cap d’Esports que no ha pogut 

assistir a la sessió. 

La Fira de l’Esport i la Caminada serà una jornada on es podran conèixer 

diferents activitats físiques i esportives i practicar-les. La data de realització 

d’aquesta activitat es preveu per un diumenge de setembre. Es començaria 

amb un tastet activitats físiques i esportives per a totes les edats a les 

pistes d’atletisme i altres instal·lacions. Després es faria una caminada 



intergeneracional. Sortida  a les pistes d’atletisme; arribada al pavelló del 

Molí.  

Es realitzarà una concentració a les grades del pavelló del Molí per animar 

alguns equips femenins que disputaran un partit. 

S’acabarà amb una botifarrada de germanor. 

S’haurà de buscar la col·laboració d’entitats esportives locals i voluntariat. 

 

3.- PROPOSICIÓ DE NOUS TEMES I CONFERENCIANTS PER A 

PLANETA DONES 

Pren la paraula la Sra. Laura Bertran, que explica la intenció de seguir amb 

el cicle de xerrades de Planeta Dones que es fan cada primer dimecres de 

mes a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Lloret de Mar, a les 20.00 h. 

Aquest any els dies de les xerrades seran: 

1r trimestre: 2 de setembre, 7 d’octubre i 4 de novembre  

2n trimestre: 2 de desembre, 13 de gener i 3 de febrer 

3r trimestre: 3 de març, 7 d’abril i 5 de maig 

Proposa com a temes pel proper cicle: nens i nenes superdotats, a càrrec 

d’Hermínia Marco, la prostitució ―i proposa a Dolores Juliano per fer la 

xerrada― i l’avortament. 

Com a possibles conferenciants: Anna Castán (jutgessa de Lloret), 

Montserrat Nebrera i Lucía Echevarría. 

 

4.- FORMACIÓ PER A DONES 

Pren la paraula la Sra. Laura Bertran, que remarca que la formació ha 

d’ésser una eina fonamental per a les dones del nostre municipi i explica la 

intenció de fer diferents cursos de formació per a les dones de Lloret. 

Pren la paraula la Sra. Hermínia Marco, que presenta el curs d’informàtica 

per a dones que es farà a la seu de la Biblioteca Municipal, en diferents 

horaris, depenent dels horaris de la  biblioteca i en grups reduïts. 

Pren la paraula la Sra. Mercè Serrano, que explica que es vol realitzar el 

curs de nocions bàsiques d’autodefensa, impartit pel Sr. Naranjo de forma 

gratuïta i que es realitzarà al pavelló en diferents horaris segons la 

demanda. 

També explica la intenció de fer un curs de bricolatge i petites reparacions a 

la llar. 



 

5.- ELABORACIÓ AUDIOVISUAL MEMÒRIA HISTÒRICA 

Pren la paraula la Sra. Laura Bertran per explicar que amb aquest 

audiovisual es pretén saber més de la història de Lloret a través de la seva 

gent i en particular de les dones. Una proposta seria com van viure les 

dones més grans de Lloret els primers anys del turisme, amb la idea de 

poder projectar l’audiovisual al Museu del Mar, fires, congressos, etc. 

Es tracta d’un projecte ambiciós i cal buscar subvencions a través de l’ICD i  

patrocinadors privats per poder-lo dur a terme.  

 

6.- BANC DEL TEMPS PER A DONES DE LLORET 

Pren la paraula la Sra. Mercè Serrano per explicar el projecte de  crear un 

banc en què la unitat d’intercanvi és l’hora i de moment només anirà 

adreçat a dones. Aquest banc es gestionaria a través de la Regidoria de la 

Dona. Formarien part del banc dones motivades per intercanviar temps per 

resoldre les necessitats de la vida diària. 

La unitat d’intercanvi és l’hora, independentment del servei que s’ofereixi o 

que es rebi. 

 

7.- CAMPANYA DE SENSIBILTZACIÓ SOBRE CORRESPONSABILITAT 

A LA LLAR 

Pren la paraula la Sra. Laura Bertran, que argumenta que per assolir  

aquesta sensibilització sobre corresponsabilitat en les tasques de la llar és 

necessària l’educació. Per aquest motiu es pretén crear un joc tipus 

Memory, que es distribuiria entre els i les escolars de Lloret a fi de 

sensibilitzar mares, pares i menuts per la realització conjunta de les tasques 

de la llar. 

 

8.- TALLERS PER A DONES PER MILLORAR  L’OCUPABILITAT 

Pren la paraula la Sra. Mercè Serrano, que explica que aquests tallers es 

farien en col·laboració entre la Regidoria de la Dona i la Secció de Promoció 

Econòmica, emmarcats en el Servei d’Ocupació Municipal (SOM). Els 

impartirà l’agent d’igualtat  a la Masia de Can Saragossa,. 

Adreçats a dones inscrites al SOM, es realitzaran per a grups de dones ―no 

més de 10―, i en cada sessió es tractarà d’un tema diferent; des de com 



fer un currículum a com afrontar una entrevista de feina, descobrir 

competències, habilitats ocultes... 

 

9.- CREACIÓ DE VOLUNTARIAT PER FER ACOMPANYAMENTS A 

DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA 

Pren la paraula la Sra. Mercè Serrano, que exposa la necessitat de realitzar 

aquesta acció, que ja ha estat estudiada dins la Comissió Dafne. 

Es tractaria de la creació d’un cos de voluntariat de dones, que prèviament 

s’haurà de formar i que realitzaran les tasques d’acompanyament a les 

dones que ho vulguin , a l’hora de posar denúncia a la Policia i als Jutjats. 

Només es pagarien dietes si s’hagués d’anar als Jutjats de Girona. La resta 

seria totalment voluntària. El contacte és faria mitjançant un telèfon mòbil 

que aniria voltant entre les voluntàries. 

 

10.- CREACIÓ BORSA D’HABITATGE D’URGÈNCIA 

Pren la paraula la Sra. Mercè Serrano per explicar que un altre dels temes 

que la Comissió Dafne veu necessaris és la creació d’una borsa d’hotels que 

tinguin una habitació disponible per a casos de violència masclista i en què 

es necessiti allotjar la víctima. 

S’haurà d’establir un conveni de col·laboració amb el Gremi d’hoteleria. 

 

11.- PRECS I PREGUNTES 

 

Pren la paraula la Sra. Ana Extremera per dir que no està d’acord amb la 

creació d’aquesta borsa d’habitatge, ja que creu que seria molt difícil de 

gestionar i en aquest casos el que s’ha de fer és agilitzar.  

Li contesta la Sra. Mercè Serrano dient-li que s’hauria de fer una primera 

aproximació amb el gremi d’hoteleria per veure com es gestionaria, que no 

podrien formar-ne part tots els hotels, i que amb aquesta col·laboració es 

podria també buscar un preu més econòmic per a  l’Ajuntament. 

Pren la paraula la Sra. Laura Bertran que aclareix que el conveni només es 

faria amb un perfil d’hotels molt determinat, és a dir, amb hotels grans i 

que estiguin oberts tot l’any. A través del conveni amb el Gremi perseguim 

dos objectius: d’una banda la sensibilització i, d’una altra, la millora de les 

condicions econòmiques per l’ajuntament. 



 

Hi intervé la Sra. Hermínia Marco, que proposa nous temes per a Planeta 

Dones com ara la menopausa, l’escriptora Elvira Lindo i que, en el cas que 

es tracti el tema de la prostitució, es porti com a convidada una prostituta. I 

que relacionat amb aquest tema podríem parlar del tràfic de persones. 

També fa notar, respecte al curs de bricolatge, que és podria fer un curs de 

“primers auxilis per gènere”. 

 

Hi intervé la Sra. Judith Ramírez, que diu que si és fa una xerrada de tràfic 

de persones es podria convidar els Cossos de Seguretat (ja sigui Policia 

Local o Mossos d’Esquadra). 

Pel que fa a les xerrades de Planeta Dones, proposa un tema nou que seria  

“com tirar endavant en temps de crisi” i ho lliga amb la pel·lícula que 

s’estrenarà properament 501. 

Pel que fa al curs d’informàtica s’hi mostra d’acord, però matisa que 

s’hauria d’anar més enllà d’informàtica bàsica, que els cursos haurien  

d’aprofundir una mica més, i també veu la necessitat de fer alguna sessió 

en horari nocturn. 

Manifesta que creu que la proposta del banc del temps és molt ambiciosa 

però que hauríem d’anar amb una mica de compte i crear algun filtre 

psicològic, que cal estudiar-ho a fons. 

 

Pren la paraula la Sra. Amaranta Gibert, que ens explica que hi ha un 

districte a la ciutat de Barcelona on el projecte del banc del temps funciona 

molt i molt bé, i que en podríem prendre exemple. 

 

Hi intervé la Sra. Fina Vieta, que proposa la creació d’un grup de treball per 

tirar endavant el projecte del banc del temps, però pensa que s’hi haurien 

de poder incorporar homes, i així és podria treballar des dels centres cívics. 

La Sra. Hermínia Marco mostra el seu acord amb l’aportació de la Sra. 

Vieta. 

 

Pren la paraula la Sra. Ana Extremera, que pregunta com funcionarien el 

tallers d’ocupabilitat i s’hi es podria lligar amb el Pla d´Acollida i Ciutadania, 



ja que des d’aquest Pla es fan moltes accions, i que voldrien tractar el tema 

de l’ocupabilitat dins del pla. 

Li respon la Sra. Serrano dient que els tallers d’ocupabilitat en principi seran 

per a dones inscrites al SOM, però que es pot treballar també conjuntament 

amb el Pla d’Acollida i Ciutadania. 

 

Hi intervé la Sra. Cristina Pinto, que fa notar que el projecte de l’audiovisual 

li sembla molt interessant i que s’hauria de perpetuar la memòria de les 

àvies. També diu que cal recuperar la història de les dones que hagin fet 

coses a Lloret. 

En el mateix sentit hi intervé la Sra. Hermínia Marco que diu que no només 

ens hem de quedar amb la superfície, sinó que hem d’anar més enllà: fer 

bancs de dades d’aquesta memòria històrica de les nostres avantpassades, 

parlar amb l’arxiver, i sobretot després publicar-ho. Cal fer històries de 

vida. 

 

Pren la paraula Sra. Maite Rodríguez, que també troba molt interessant la 

proposta de l’audiovisual i que ens parla d’experiències que s’han fet a 

Barcelona, i que podríem copiar, com ara la ciutat vista des del punt de 

vista de les dones. 

 

Hi intervé la Sra. Margarita Rodríguez, que ens explica que aquesta idea 

sobre la història de les dones és un projecte que des del Casal del Jubilat 

s’havien proposat de fer, però el tema era de com van viure les dones la 

Guerra Civil, que les dones del Casal tenien moltes històries de vida per 

explicar sobre aquest tema. També  ens comenta que han començat a fer 

unes receptes de cuina de les usuàries del Casal. 

En el mateix sentit hi intervé la Sra. Judith Ramírez per mostrar el seu 

acord a realitzar un audiovisual i afirma que és un bon moment per fer 

memòria històrica. 

 

Pren la paraula la Sra. Joana Ruiz per dir que el tema de la memòria 

històrica també podria ser un tema per tractar a Planeta Dones, que també 

es podria parlar de sexualitat i dones i que creu que la proposta de la Sra. 

Marco sobre la menopausa és molt interessant. També ens informa que des 



de l’hospital de Calella s’està treballant el tema de la prostitució, en concret 

de les prostitutes de carretera. 

 

Pren la paraula la Sra. Rosa Haba, que fa notar que veu que hi ha molta 

feina per fer i es pregunta com es pot fer arribar aquesta informació a les 

dones de Lloret, que es podria fer des de les associacions de veïns però no 

sap com fer-ho. Tot seguit la Sra. Vieta s’ofereix per donar-li les dades i els 

contactes pertinents. 

Alhora la Sra. Cristina Pinto s’ofereix també per fer difusió del que calgui 

mitjançant les escoles. 

 

Pren la paraula la Sra. Olga Pérez per fer notar que en el tema de 

coeducació, cal fer molta feina i que és necessari conscienciar a tothom, 

pares, mares i mestres. 

També planteja com a possible conferenciant per a Planeta Dones a la xef 

Carme Ruscalleda. 

 

Hi intervé la Sra. Joana Ruiz, que fa referència a Lucía Echevarría com a 

conferenciant proposada pel proper Planeta Dones i al seu últim llibre que 

s’anomena Mala madre. 

 

Hi intervé la Sra. Gemma Gaitán, que fa una proposta per treballar la 

violència masclista i l’adolescència, i proposa portar un grup que fa teatre 

social, en els espectacles del qual el públic, en aquest cas els i les 

adolescents, interactua per resoldre els casos plantejats. 

La Sra. Cristina Pinto ho troba molt interessant lligat amb el que s’ha fet 

aquest any des del Pla Educatiu d’Entorn. 

 

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

Consell de Dones, la Sra. Laura Bertran, aixeca  la sessió, de la qual cosa 

jo, com a secretaria tècnica, lliuro aquesta acta. 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


