
 
 

 

ACTA CONSELL DE DONES DE LLORET DE MAR 

 

Data: 8 de març de 2011 

Hora: 20.15h 

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. Hermina Marco Serra, directora de la Biblioteca municipal 

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

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

- Sra. Cristina Pinto Isern, tècnica d’Educació 

- Sra. Fina Vieta Piferrer, tècnica de Participació Ciutadana  

- Sra. Mercè Herrera Sarrà, representant del Grup Municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya 

- 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 

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 

- Sra. Joana Busquets, representant de l’associació de dones  Dona 

Activa. 

- 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.  Gemma Gaitán Subirats, representant del Grup Municipal del 

Partit Socialista de Catalunya 

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

Independent Lloret 

- 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 

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

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

 

En primer lloc pren la paraula la Sra. Laura Bertran, com a presidenta del 

Consell de Dones,  per donar la benvinguda a tothom , i explicar el 

funcionament de la sessió. 

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. 

 

Ordre del dia: 

1.- Proposició objectius 2011 

2.- Precs i preguntes. 

 

 

1. PROPOSICIÓ TEMES I CONFERENCIANTS PER  PLANETA DONES. 

 

Pren la paraula la Sra. Laura Bertran que comenta que s’hauria d’anar 

buscant nous temes i conferenciants pel IV cicle de planeta dones, que des 

de la Regidoria no portem propostes, però que de fet encara tenim temps, 

ja que el proper cicle no començarà fins al setembre 2011. 

 

2.-FORMACIÓ PER A DONES. 

 

Pren la paraula la Sra. Mercè Serrano que ens  diu que des de la Regidoria  

es creu imprescindible dur a terme, un impuls d’empoderament de les 



dones. Un  element clau per facilitar aquest empoderament de les dones és 

l’accés a la formació. 

Donat l’èxit del cursos que és van realitzar al novembre de 2009 i que 

moltes dones es van quedar fora dels mateixos proposem tornar a fer els 

d’informàtica ara que tindrem un espai privilegiat com és la nova Biblioteca 

municipal. També podem continuar amb el curs defensa personal, ja que el 

Sr. Naranjo, s’ha tornat  a oferir, desinteressadament, per tal de fer aquest 

cursos. També podríem intentar iniciar els cursos de bricolatge. En aquest 

sentit intervé la Sra. Hermina Marco que diu que, penjar quadres ara 

tothom ho pot fer i que és podrien fer cursos de Ikebanes, es tracta de 

decoració minimalista amb flors. La Sra. Rafaela Millán diu que podien ser 

interessants els cursos de lampisteria i la Sra. Herrera també ho pensa, 

afirma que estaria bé aprendre a desmuntar aixetes, sifons etc... 

Intervé la Sra. Bertran per dir que seria interessant fer un taller de teatre 

per a dones. La Sra. Hermina marco proposa un taller de creació literària. 

També és parla de un curs de restauració de mobles, en aquest sentit, 

intervé la Sra. Fina Vieta, que ens diu que als Centres Cívics ,  ja s’ha fet 

aquest curset i que ha tingut una gran acollida. 

La Sra. Bertran proposa un taller per aprendre a parlar amb públic, la Sra. 

Herrera pensa que pot ser interessant . 

El que queda clar és que el curs d’informàtica i la defensa personal és farà, i 

que podem acabar de parlar de la rest de propostes amb la creació d’una 

taula de treball. 

 

3.- CAMINADA INTER GENERACIONAL DE DONES.  

 

Pren la paraula la Sra. M. Serrano que explica que volem repescar una idea 

del I Consell de dones que no és va poder portar a terme per la baixa de la 

tècnica d’esports. Tot i això no cal que sigui una activitat nova sinó que 

podríem utilitzar alguna de les activitats que fa el centre excursionista de 

Lloret, per a dones i col·laborar-hi. Una proposta aportada per la tècnica 

d’esports,  consistiria en fer una caminada intergeneracional a Puig de 

Castellet o Montbarbat . La Sra. Bertran afirma que del que és tractaria és 

de poder lligar activitat física per les dones i coneixement del patrimoni 

cultural de Lloret. 



 

4.- RECONEIXEMENT A LES PRIMERES DONES POLICIES DE LLORET 

DE MAR 

 

Intervé la Sra. Laura Bertran, que ens diu que en una conversa amb una a 

gent de la policia Local de la nostra població, es va assabentar que aquest 

any fa 30 anys de la incorporació de les primeres dones al Cos de la Policia 

Local de Lloret de Mar, des del Consell de Dones pensem que podríem fer 

un reconeixement a aquestes dones que encara estan en actiu a la Policia 

de Lloret de Mar i que hauria de ser una petita sorpresa, que podríem fer-ho 

coincidir amb el dia que és van incorporar. 

 

5.- CONCURS NARRATIVA A LES ESCOLES I/O INSTITUTS 

 

Pren la paraula la Sra. M. Serrano per explicar  que es podria fer un concurs 

de narrativa, sobre la igualtat entre homes i dones, entre les escoles o 

instituts de Lloret de mar, hauríem de acabar de lligar a qui ho adrecem. 

Penso que els premis haurien d’esser atractius com ara entrades a Port 

Aventura, Water-World etc... Intervé la Sra. Maite Rodriguez que apunta 

que a quest premis no són atractius pels joves, que el que caldria, és un 

reconeixement públic als guanyadors, penjar els relats guanyadors a la web 

del Ajuntament. També es proposa que els relats guanyadors es poguessin 

llegir a la ràdio, en aquest moment pren las paraula la Sra. Amaranta 

Gibert, per dir que ho proposarà al Consell de la ràdio. Una altra opció és  

fer una gran entrega de premis a la Sala d´Actes de l´Ajuntament.  

Pel que fa a la franja d’edat tant la Cristina Pinto com la Maite Rodriguez 

creuen que s’ha de dirigir a secundària, però que és podrien fer dos grups. 

Amb el que tothom està d’acord és que hauria de ser un relat curt, però que 

s’hauria d’acotar molt al tema i vincular-ho al 8 de març o al 25 de 

novembre. La Maite Rodriguez ens cometa una experiència de Sabadell, en 

el sentit de acotar el tema van fer aquest concurs literari, posant coma títol 

“Carta a un maltractador”.  El que queda clar és que dins del marc de la 

igualtat entre homes i dones hem de buscar un títol i que cada any hauria 

d’anar canviant. 

 



 

6.- CORRESPONSABILITAT A LA LLAR 

Pren la paraula la M. Serrano que diu que des de la Regidoria de la Dona 

seguim pensant que la conciliació de la vida personal, laboral i familiar neix 

com a mecanisme per a plantar cara a una nova realitat social: fer 

compatible el treball amb la vida familiar i com a resposta al notable 

increment de la incorporació de la dona en el mercat laboral. Per tant s’han 

de seguir fent campanyes de sensibilització en aquest sentit i una idea és la 

de fer un calendari pel 2012 amb persones voluntàries sobre conciliació i 

compartir tasques domestiques. 

La Sra. Bertran apunta que es podria buscar gent coneguda del poble fent 

aquestes tasques , per exemple un home passant l’aspirador o canviant un 

bolquer, des de Mont Lloret apunten una dona  canviant la roda d’un 

cotxe... La Sra. Bertran també diu que podríem utilitzar les noves 

tecnologies i en aquest sentit la Sra. Maite Rodriguez apunta la possibilitat 

del “lipdub” que és un vídeo musical realitzat per un grup de persones que 

sincronitzen els seus llavis, gestos i moviments amb una cançó popular. 

Ara està molt de moda entre els joves i la majoria d’aquest lipdubs es 

pengen a Internet. 

La Sra. Anna Extremera ens diu que a Palafolls n’han fet un i la Sra. Vieta 

diu que a Vic també. 

Es tractaria de buscar doncs una cançó que parlés sobre la 

corresponsabilitat, la Sra. Amaranta Gibert diu que “Els Manel” tenen una 

cançó sobre aquesta temàtica.  

  

 

7.- DONEM LA TALLA 

 

Pren la paraula la Sra. Laura Bertran que ens explica que la moda de les 

talles menudes és una moda perillosa imposada per les passarel·les, els 

dissenyadors i les models. Sota el lema "Motius per a donar la talla", la 

xarxa ha reunit 50 professionals del món de la cultura, la política i la 

medicina per conscienciar la societat sobre el gran problema que el tallatge 

menut en les desfilades de moda crea en les adolescents i les joves. La 



campanya, llançada per dos professores de la universitat catalana, ha tingut 

una gran acollida entre els usuaris de la xarxa, amb més de 2.000 entrades. 

L’objectiu és lluitar contra els trastorns alimentaris com l’anorèxia i la 

bulímia. I que des del Consell de dones, podríem fer algun tipus d’acció per 

adherir-nos  a aquesta campanya, però que hauríem de poder generar un 

discurs, no quedar-nos en la adhesió de la campanya i prou.  

Es genera un discurs entre les membres del Consell, sobre si el tema de la 

talla,és producte de l’entorn social o si les dones ho fem per agradar als 

homes, la majoria pensa que és producte de l’entorn social. En relació al 

tema de generar discurs la Sra. Hermina Marco a punta com a interessant el 

que planteja la Germar Greer a “La mujer completa”, i la Sra. Pinto afegeix 

a Marta Nusbaum. 

 

.- PRECS I PREGUNTES-. 

 

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

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

L’ Herminia Marco, proposa fer un seminari o taller sobre història de les 

dones i pensament feminista pel primer trimestre del 2012, es proposa la 

Mary Nash per tancar aquestes jornades o seminari. 

La Sra. Mercè Herrera comenta que no arribem a les noies joves, que hi ha 

una franja d’edat de  18 a 25 que no son representades, que hauríem de 

poder mobilitzar aquestes noies més joves, que les noies que són a la 

universitat, es clar que no podem perquè són fora , però si noies de 1er o 

2on de batxillerat. 

La Rafaela Millan comenta que és molt difícil. La Mercè Herrera diu que una 

solució passaria perquè de les xerrades de “planeta dones” dues o tres 

s’enfoquessin a aquestes noies. 

La Laura Bertran comenta que podríem anar a presentar el consell de dones 

als Instituts, anar nosaltres a buscar-les, la Maite Rodriguez pensa que això 

no tindrà tornada diu que les noies que estan conscienciades tenen tanta 

feina al batxillerat que no tenen temps de res i la resta segueix passant de 

tot. 



La majoria  apunta que les dones comencem a obrir el ulls en temes 

d’igualtat quan tenim fills. 

La Margarita Rodriguez pensa el mateix , les joves no estan conscienciades 

en aquest temes. 

La Sra. Cristina Pinto  apunta que las joves se’ls arriba a través dels propis 

joves. 

La Sra. Rodriguez diu que als joves se’ls ha de fer protagonistes per poder-

hi arribar. 

La Sra. Bertran demana opinió a la Sra. Extremera que diu que la realitat de 

Benestar i Família és molt diferent, que les dones que arriben a al secció 

son la majoria dones soles amb molts problemes. 

Pren la paraula la Sra. Laura Bertran, per tal d’ acomiadar-se, donat que no 

es presentarà a les properes eleccions municipals i per tant al proper consell 

del novembre ja no hi serà. 

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. 

 

 

 
 


