
 

 

ACTA CONSELL DE DONES DE LLORET DE MAR 

 

Data: 25 de novembre de 2010 

Hora: 20.45h 

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

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

Republicana de Catalunya 

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

Independent Lloret 

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

L’Aurora 

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

Activa 

-  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 

 

S’excusen: 

- Sra. Cristina Pinto Isern, tècnica d’Educació 

- Sra. Fina Vieta Piferrer, tècnica de Participació Ciutadana 

- 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. 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 tal de presentar a les dones de Mont-Lloret que a 

partir d’ ara formaran part del Consell i a les dones de Lloret de voluntari 

que al Gener començaran a fer acompanyaments i també seran membres 

del consell però a una taula de treball. 

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.-  Anàlisis del objectius proposats en la sessió anterior. 

2.- Precs i preguntes. 

 

 

PRÈVIA: 

 

Abans de iniciar la Elisenda Blanch ens explica el projecte endegat per el 

Centre Excursionista de Lloret “ Dona aventura’t”.Ens passa un PowerPoint 

sobre les quatre activitats, muntanya, caiac, submarinisme i marxa nòrdica, 

realitzades pel centre excursionista de Lloret en aquest projecte adreçat a 

les dones. El resultat va estar valorat molt positivament per la Elisenda 

destacant  les excel·lents dades de participació en les quatre activitats 

propossades. 

 



 

 

1.- ELABORACIÓ AUDIOVISUAL MEMÒRIA HISTÒRICA. 

Prenen la paraula la Regidora Laura Bertran que anuncia que s’està 

treballant per presentar el documental pel 8 de març i tot seguit dona la 

paraula a  l’ Amaranta Gibert i l´Anna Pascual que ens expliquen com es 

troba en l’actualitat el projecte, i també ens mostren un petit tastet del 

documental. 

 

 

2. ANALISIS DEL III CICLE DE XERRADES DE PLANETA DONES. 

 

Pren la paraula la Sra. Laura Bertran que ens diu que pel que fa a planeta 

dones  no està satisfeta del públic que ens ve i que  cal fer autocrítica i que 

hem fer un esforç extra per poder aconseguir emplenar la sala en cada 

xerrada. 

 

3.-FORMACIÓ PER A DONES. 

 

Pren la paraula la Mercè Serrano. Es 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 i defensa personal i iniciar el de bricolatge que  no és va poder 

fer. Tampoc s’han fet per manca d’espai i de finançament, a principis d’any 

quan ens traslladem a la nova seu de la Biblioteca es podrien fer. 

 

4.- TALLERS ,EINES PER MILLORAR EL DESENVOLUPAMENT 

PERSONAL I PROFESIONAL 

  

Pren la paraula la Mercè Serrano per explicar que aquest tallers es van  fer 

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

Econòmica emmarcat en el servei d’ocupació municipal (SOM) i l’agent 

d’igualtat . Es tractava de 3 tallers  independents: 



TALLER 1 - EL NOSTRE MAPA DE RUTA VITAL 
TALLER 2 - COMUNICACIÓ ACTIVA. COMUNICACIÓ PERSONAL I 
PROFESSIONAL. 
TALLER 3 - TÈCNIQUES D’ORGANITZACIÓ DEL  MEU TEMPS   
 
Estava adreçat a persones emprenedores, empresàries, professionals, 

docents, membres d’entitats, amb ganes d’aconseguir els seus objectius i 

reinventar la seva vida quotidiana, familiar i professional. 

Els dilluns 12, 19 i 26 d’abril de 2010, de les 16 a 20h  van venir unes 17 

persones  a cada taller. Tots els tallers van tenir lloc a la Sala Polivalent de 

la Masia de Can Saragossa. 

  

 

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

 

Pren la paraula la Sra. Maite Rodriguez Presidenta de l’associació de dones      

“ L’Aurora” ens explica com va el projecte, ens comenta que només falta 

l’espai, també ens explica per les dones que s’han incorporat al Consell en 

que consisteix el banc del temps 

 

 

6.- CREACIÓ GRUP DE VOLUNTARIAT PER FER ACOMPANYAMENTS A 

DONES VICTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA. 

 

Pren la paraula la Sra. Mercè Serrano i les representants de Lloret voluntari, 

que ens expliquen que ja han fet la formació tant psicològica com jurídica i 

dimarts vinent és reuneixen amb Plataforma de dones de Blanes perquè els 

hi expliquin com funcionen internament. Tenen moltes ganes de començar a 

treballar. 

 

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

 

Pren la paraula la Sra. Mercè Serrano que ens explica que aquest punt va 

ser tractat des de la Comissió Dafne, i també va ser un projecte  presentat 

a la darrera sessió del Consell. A partir d’aquell moment el grup de treball 

és va  posar a treballar fent una primera trobada amb el gerent del  gremi 



d’hostaleria , que la veritat ha col·laborat molt. Es va enviar una circular 

informativa i com a resultat varem tenir 5 respostes. El dia 24 vaig anar a 

l’assemblea general ordinària dels hotelers i varem presentar el projecte del 

que hem obtingut varies respostes més. Actualment tenim 12 establiments 

a la nostra disposició, per tant estem en situació de poder començar a 

treballar per establir un conveni de col·laboració amb  el Gremi d´ hotelers 

de Lloret. S’ha començat a parlar amb en Josep Franch i farem una 

proposta de col·laboració a principi d’any. 

 

8.- PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER A LA PREVENCIÓ I ABORDADTGE DE 

L’ASSETJAMENT SEXUAL, PER RAÓ DE SEXE I ASSETJAMENT 

PSICLOLOGIC A L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR. 

 

Pren la paraula la Sra. Mercè Serrano  que diu  que l’ Ajuntament ha de  ser 

model per la resta d’empreses de Lloret de Mar en la lluita contra 

l’assetjament sexual. En tant que això ha estat aprovat per Junta de Govern 

el protocol d’ actuació i  s’ ha creat la Comissió d’Igualtat. Pel futur 

immediat pensem  que cal  fer difusió a les empreses i donar assessorament 

perquè aquestes elaborin el Protocol. 

 

RESUM DEL SERVEI D’ATENCIÓ I INFORMACIÓ A LES DONES (SIAD) 

 

Pren la paraula la Sra. Mercè Serrano , coordinadora del SIAD i a l’hora 

assessora jurídica del Servei, per explicar-nos que aquesta any el servei fins 

a data 31 d’octubre a atès a un total de 166 dones, 95 de les quals es 

trobaven en situació de violència, 84 han estat ateses la servei de suport 

psicològic i 82 al servei d’assessorament jurídic. 

 

.- 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’ Amaranta Gibert, pel que fa  a “planeta dones” diu que cal anar a buscar 

públic per cada un dels temes que proposem, que és més econòmic que un 

analista de recursos, i que entre totes hauríem de fer un esforç per arribar 



al públic i que encara que des de la regidoria de la dona com des de Radio 

Lloret ja se’n  fa promoció de cada xerrada,n’hauríem de fer més i implicar-

nos totes. La Joana Busquets sobre aquest tema també diu que encara que 

en fem difusió després les dones no ho recorden. 

Pren la paraula la Rosa Haba per dir que lla no pot fer-ne difusió a les AAVV 

donat que no té manera de contactar,, per part de la regidoria de la dona 

quedem que jo mateixa li envio els contactes perquè pugui fer-ne la difusió. 

La Sra. Maite Rodriguez diu sobre aquest tema que hauríem de treballar en 

xarxa, via mail reenviar les xerrades als nostres contactes, també pensa 

que  s’hauria de fer un sondeig per trobar temes que motivin a la gent, i a 

les dones en especial. 

Pren la paraula la Sra. Hermina Marco que diu que si bé la idea de buscar 

temes que motivin les inquietuds de les dones és una opció també hauríem 

d’anar cap a una altra vessant i que seria intentar que les dones vulguin 

interessar-se,és a dir, conscienciar a les dones, si que és cert que les 

xerrades comercials “tiren” més, però hauríem de intentar que les dones 

s’interessin per altres temes no tant comercials i poder més filosòfics... 

Pren la paraula la Cristina Pérez que pensa que no és un problema el fet de 

fer o no els temes interessants sinó que a moltes dones de Lloret no els hi 

arriba, no coneixen planeta dones, a més pensa que aquestes hores són 

molt dolentes, l’ Amaranta Gibert diu que el tema de l’horari és una excusa i 

la Sra. Olga Perez, pensa que es una excusa i que les dones estan 

instal·lades en la comoditat. 

Pren la paraula la Sra. Joana Busquets per dir que està d’acord amb la 

Cristina Perez i que encara que tots i totes parlem de conciliació, la realitat 

és que no és pot, que aquest horari és molt dolent i que potser s’hauria de 

buscar un altre horari i potser un altre dia. 

Pren la paraula la Rafaela Millan, presidenta del grup de dones de Mont-

Lloret que ens explica que ella va ser presidenta d’una associació de dones 

a Santa Coloma de Gramanet durant 22 anys i que el que passa és que 

moltes dones esperen que els ho facin tot, que estem totes plegades de 

mans i que a la gent en general els hi costa molt moure’s, que quan 

ofereixes alguna cossa la gent bé, que ella va acabar fent cafès tertúlies, i 

que llavors les dones venien més. 



La Joana Busquets per altra banda diu que ella no creu així sinó que es 

tracta de buscar temes que interessin a les dones, diu que si una cossa 

interessa la gent és belluga. 

Pren la paraula la Sra. Rosa Haba per dir que al final sempre som les 

mateixes,  intervé la Sra. Laura Bertran  diu que potser hauríem de 

conèixer les inquietuds a nivell individual i que ens ho diguin, la Sra. Maite 

Bernat diu que s’han de fer arribar els temes a les dones. 

Pren la paraula la Sra. Anna Extremera per parlar del tema habitatge 

d’urgència i diu que el que és podria fer amb els hotels és un “planing” de 

tot l’any i repartir-lo a la Policia,  MMEE i Serveis Socials. 

Pren la paraula la Sra. Filo Ramos per entomar el tema de planeta dones i 

diu que no és un tema d’interès és un tema de voler,la Joana Busquets diu 

que s’hauria d’anar recordant-ho a tothom abans de cada xerrada. 

Pren la paraula la Sra. Celi Pena i la Sra. Maite Bernat que ens expliquen 

que és Lloret Voluntari i que tenen moltes ganes de poder ajudar a les 

dones de Lloret que és troben soles en aquest tràngol de haver de posar 

denuncia contra les seves parelles 

 

No hi ha més intervencions. Per tant, a les 22.30 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. 

 

 

 


