
 

ACTA  II CONSELL DE DONES DE LLORET DE MAR 

 

Data: 24 de novembre 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. 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. 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. 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. Joana Ruiz Aguirre, representant dels Centres d’Atenció Primària 

 



S’excusen: 

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

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

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

 

No assisteixen: 

- Sra. Remei Moreno Iglesias, representant del Grup Municipal 

Iniciativa per Catalunya - Verds, Esquerra Unida i Alternativa 

- Sra. Filo Ramos Cuadrado, representant dels sindicats 

- Sra. Cristina Pérez Fuentes, representant de les AMPA 

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

 

 

La Presidenta dona per iniciada la sessió a les 20,15 hores i com a prèvia  

abans de desenvolupar l’ordre del dia, pren la paraula la Sra. Maite 

Rodriguez, representant de l’associació L’Aurora que ens explica la seva 

campanya “Frases contra la violència” i ens dona a totes una copia amb les 

frases participants i ens informa com es va fer l’elecció de la frase 

guanyadora. 

 

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: 
 
REVISIÓ I SEGUIMENT  DELS OBJECTIUS ESTABLERTS EN EL I 
CONSELL DE DONES DE DATA 10 DE MARÇ DE 2009. 
  

 

1.-FIRA DE L’ESPORT I CAMINADA INTERGENERACIONAL DE 

DONES.  

Presenta el punt de l’ordre del dia , Laura Bertran que ens informa de que 

aquest objectiu no s’ha pogut realitzar donat que la tècnica d’esports 

Elisenda Blanch, es troba de baixa i ella era la impulsora del projecte, i que 

per tant esperarem que és reincorpori a la feina per tirar-lo endavant. 



 

2.  2on CICLE PLANETA DONES. 

Presenta el punt de l’ordre del dia , Laura Bertran. Cada membre del consell 

té un díptic amb les xerrades de planeta dones. 

L’objectiu era crear un espai on és parli de temes que interessen a les 

dones. 

La idea ha estat com ja varem anunciar combinar temes d’actualitat que 

siguin d’interès principal per les dones a més a més d’intentar portar 

conferenciants de renom o expertes en la matèria que tractem amb dones 

del poble qualificades en el àmbit o tema tractat, com s’ha fet en el primer 

cicle. 

 

3.-FORMACIÓ PER A DONES. 

 

Presenta el punt de l’ordre del dia , Laura Bertran 

 

Formació eina fonamental per les dones, s’han iniciat  els cursos següents: 

 

Curs d’informàtica:  

Lloc de realització la Biblioteca Municipal, horari de 15 a 16,45 i de 

20,15h a 21,45h. Professora Elena Sarmiento. S’ha pogut realitzar 

gràcies al suport econòmic de la Regidoria de Participació Ciutadana i 

Noves Tecnologies, la regidora agraeix a la Fina Vieta la seva 

colaboració. 

Dos grups d´ informàtica avançada els dimarts i dijous un en horari de 

tarda i un altra de nit. (11 inscrites a cada grup)  

Dos grups d’informàtica bàsica dilluns i dimecres de 15 a 16,45 i 

dimecres i divendres de 20,15h a 21,45h. (12 inscrites a cada grup) 

Hem constatat que és una formació que interessa molt a les dones donat 

que moltes dones s’han quedat en llista d’espera.  

Curs de defensa personal:  

Lloc de realització Pavelló poliesportiu (Vell),Professor Antonio Naranjo, 

que realitza el curs de forma desinteressada i per això la Sra. Laura 

Bertan li ho agraeix publicament. 



Nocions bàsiques d’autodefensa  que es fan en dos grups de 15h a 16h i 

de 19 a 20h  a cada  grup 12 dones inscrites.  

En tots dos casos les dones participants rebran un Certificat 

acreditant la realització dels cursos. Exigim un 80% de 

participació. 

Curs de reparacions a la llar i bricolatge:  

Estava previst però no s’ha realitzat. 

 

 

4.- ELABORACIÓ AUDIOVISUAL MEMÒRIA HISTÒRICA. 

Presenta el punt Amaranta Gibert. 

Ens explica en quin punt es troba el projecte i la tasca realitzada des de 

la constitució del grup de treball. Quina és la idea de l’audiovisual , que 

ja s’ha realitzat el guió del documental i que s’han fet dues trobades 

amb les dones voluntàries. 

I que ara resta la feina més difícil enregistrament de dels entrevistes i el 

muntatge. 

 

 

5.- BANC DEL TEMPS PER A DONES DE LLORET. 

 

Presenta el punt Fina Vieta i Maite Rodriguez. 

Que explica la trobada amb els representants del Banc del Temps de un 

Barri de  Sant Narcís de Girona. I que ens van dir sobretot que fós una 

associació que portes a terme el projecte i no l’ajuntament directament, 

sobretot pel tema de responsabilitat civil.  

I la Maite Rodriguez , Presidenta de l’associació de dones L’Aurora que 

serà l’associació encarregada de dur a terme el projecte, ens explica que 

elles a la Fira del intercanvi realitzada a Lloret van fer un primer sondeig 

i que aquest va ser molt positiu, i que esperen anar a visitar un Banc del 

temps que funciona molt bé a Barcelona i començarà treballar una 

vegada acabin amb  els actes del 25 de novembre. 

 

 

 



 

6.-CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE CORRESPONSABILITAT 

A LA LLAR. 

 

Presenta el punt Mercè Serrano. Cada membre del Consell tindrà un 

exemplar del joc. 

Les joguines són un reflex de la nostra societat, són eines que  permeten 

als nens i nenes descobrir i aprendre comportaments que formaran part 

del seu imaginari. Transmetre una visió del mon igualitària  és 

fonamental en la educació dels nostres infants. Per aquest motiu s’ha 

creat aquest joc tipus memory que s’ha distribuït entre els escolars 

(infantil i primària) de Lloret a fi de sensibilitzar, mares ,pares i menuts 

en la realització conjunta de cura i tasques de la llar. 

També s’han fet arribar exemplars als esplais, al Puntet, a les llars 

d’infants i als Centres Cívics. 

També es posaran a la venda al Museu del Mar. 

 

 

7.- TALLERS PER A DONES PER MILLORAR L´OCUPABILITAT. 

  

Presenta el punt Mercè Serrano. 

 

En relació als  tallers previstos, s’han fet  en col·laboració entre la 

Regidoria de la Dona i la Secció de Promoció Econòmica emmarcat en el 

servei d’ocupació municipal (SOM), per part de l’agent d’igualtat . 

Han estat adreçats a dones inscrites al Som, però en comptes de 

realitzar-se  per grups de dones, el que ha fet  la Marta Torres és una 

atenció personalitzada a cada dona en relació a les seves necessitats 

concretes , però mantenint els temes  establerts que es van marcar en 

aquest objectiu així s’han tractat, des de com fer un currículum, com 

afrontar una entrevista de feina, descobrir competències, habilitats 

ocultes. 

El cost d’aquest projecte ha estat zero, doncs tenim una subvenció de la 

pròpia Diputació per fer-lo.  

S’ha realitzat atenció personalitzada a un centenar de dones.  



 

8.- CREACIÓ GRUP DE VOLUNTARIAT PER FER 

ACOMPANYAMENTS A DONES VICTIMES DE VIOLÈNCIA 

MASCLISTA. 

 

Presenta el punt M. Serrano. 

Des de la Comissió Dafne, ja portem molt de temps creien que és 

necessari aquesta acció, ja que les dones es troben molt soles en 

aquestes situacions. 

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 denuncia a la Policia i als Jutjats. Només 

es pagarien dietes si s’hagués d’anar als Jutjats de Girona , la resta seria 

totalment voluntari. El contacte és faria mitjançant un mòbil que aniria 

voltant entre les voluntàries. 

Objectiu pendent, des de la taula de treball formada per la Gemma 

Gaitan i la Judith Ramirez ens hem posat en contacte amb la Plataforma 

de dones de Blanes que ens van explicar, com o fan la diferencia és que 

elles es van crear per fer aquesta tasca i nosaltres hem de buscar la 

gent que ho vulgui fer i a més amés formar-la. Ens hem posat en 

contacte amb Dona Activa , però només hem fet una primera 

aproximació . Seguirem treballant 

 

9.- CREACIÓ BORSA D’HABITATGE D’URGÈNCIA. 

 

Presenta el punt M. Serrano. 

Sobre aquest objectiu s’han iniciat els contactes amb el gremi d’hotelers. 

Aquest han enviat una circular als seus agremiats , ja tenim resposta 

d’algun d’ells estem pendents de quedar per estudiar com podem 

plasmar-ho amb un conveni.  Poder seria interessant plantejar una 

reunió amb els hotelers per fer més força. 

Sobre aquest punt i l´anterior totes les dones del Consell coincidim que 

s’hauria de treballar per fer aquest dos objectius possibles. I que és del 

tot fonamental la creació del grup d’acompanyament, és clar que s´ha 

de fer i es necessari donat que hi ha moltes dones que es troben soles.  



Pren la paraula la Sra. Judith Ramirez que diu que com a dona 

maltractada També pensa que és molt necessari crear el grup 

d’acompanyament. 

En aquest mateix sentit pren la paraula la Sra. Mercè Serrano per dir 

que amb la taula de treball creada a l’efecte per treballar els temes de 

violència, es va posar amb contacte amb la Plataforma de Dones de 

Blanes que precisament es va constituir per fer aquesta tasca i ens han 

explicat com funcionen. El que faltaria és trobar una associació que 

després d’un triatge i una formació, es volgués fer càrrec d’aquesta 

tasca, i que havíem pensat amb la Dona Activa, però només s’ha  fet un 

primer contacte, cal treballar-ho més. 

 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

 

 

Pren la paraula la Sra. Laura Bertran per fer una reflexió sobre el tema de la 

dona, ella pensa que les coses estan canviant i que no costarà molt trencar 

els rols i els estereotips. 

En aquest sentit és manifesta la Sra. Ramirez que pensa que  no , que 

costarà molt canviar les coses també ho creu així l´Herminia Marco.  

La Sra. Cristina Pinto pensa que s’ha de incidir en l’educació per poder 

canviar les coses i per això ens explica que des del seu departament els 

tallers de gènere que es van fer l’any passat van tenir molt d’èxit i que 

aquest any volen seguir fent aquest tipus de tallers als IES. 

 

Pren la paraula la Sra. Maite Rodriguez per fer explicar-nos una experiència 

que s’ha portat  a terme a França i que consistia en que al hora de cobrir 

places de feina els currículums es presentaven sense foto, ni noms , només 

amb les qualificacions de cada aspirant . Amb aquesta experiència es van 

adonar que els llocs de treball es cobrien amb més dones i més gent gran. I 

que podria ser interessant d’implantar-ho aquí. 

 



Pren la paraula la Sra. Joana Ruiz , que tornar a posar l’accent  en el tema 

de l’educació com a eina fonamental per lluitar contra la violència masclista. 

En aquest mateix sentit la Sra. Natividad Vazquez ens explica el tema del 

teatre social com a eina per lluitar contra la violència masclista des de 

l’educació. Pren la paraula la Sra. Cristina Pinto per explicar com funciona el 

tema del teatre social.  

En aquest sentit la Sra. Gemma Gaitan fa notar que ella feia teatre social i 

que la seva experiència en un barri obrer d’una ciutat de l’àrea 

metropolitana de Barcelona va ser nefasta, que els rols estaven tant 

interioritzats que la feina va ser impossible. 

 

Pren la paraula la Sra. Hermina Marco per tornar a incidir que el més 

important es prendre consciencia. 

Per finalitzar intervé la Sra. Laura Bertran  donant per tancada la sessió i 

fent una crida per que anem pensant en propostes factibles per portar a 

terme projectes  per les dones de Lloret. Remarca que cal fer arribar les 

propostes al Consell i que totes i cadascuna seran escoltades que es tracta 

de quelcom interactiu i que no es tracta que només proposi la Regidoria 

sinó que cal interactuar entre totes les membres del Consell. 

 

No hi ha més intervencions. Per tant, a les 21.45 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. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


