
  

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES  
 
Identificació de la sessió 3/2022 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  7 de juny  2022  
Inici: 17:30 h. 
Finalitza: 18:15h. 
Lloc: Espai Montserrat Roig. Centre Cívic Canyars. 
 
Hi assisteixen:  
 

 Lourdes Armengol, regidora d’Igualtat i presidenta del Consell Municipal de les Dones. 
 Rita Borque Ruiz,  , Assessora de Polítiques d’Igualtat. 
 Mireia Martínez, Tècnica d’Igualtat.  
 Anna Dolors Rodríguez, Tècnica d'Igualtat.  
 Celia Mejide, en representació de Malaika Solidaria   
 Tránsito Ayala, en representació de la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements  
 Marion Aurín, en representació de la Unió Esportiva Castelldefels.  
 Consuelo Rodríguez Cañedo, en representació del Club de Bàsquet de Castelldefels 
 Montse Pallarés, en representació de Natura i Salut. 
 Ma. Victòria Sistac, en representació del Grup de dones.  
 Rut Bill, Tècnica representant de l’Àrea de Participació. 
 Dolors Somavilla, en representació de Fibrofels. 
 Laura Garcia, en representació del  Club de Futbol Sala Femení de Castelldefels.  
 Juan Miguel Alanis, en representació del Castelldefels Hockey Club. 
 Núria Cornet Turro, en representació de l’Associació La Rogeta 
 Isabel Cabré, Cap de la Secció de Polítiques d’Igualtat, Salut i Consum de l’Ajuntament, que 

actua com a Secretària.  
  

Excusen la seva assistència:  
 

 Yolanda Pibernat, en representació d’Acción Alegra.  
 Ana López, Tècnica representant de l'Àrea de Comunicació. 
 Teresa Sanjosé, en representació de la UPC. 
 Matilde Mas, en representació del Grup de Dones 
 Mª Cruz Duran Moreno, Gremi de Comerç de Castelldefels.  

 
 
ORDRE DEL DIA  
 

1. Lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta anterior. 
2. Feminicidis   
3. Valoració de les activitats del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, del Dia Internacional 

d’Acció per la Salut de les Dones i Subseus a Castelldefels del 6è Congrés de les Dones del Baix 
Llobregat  

4. Proposta del PRIDE 2022  
5. 6è Congrés de les Dones del Baix Llobregat 
6. Subvencions nominatives projectes entitats 2022 
7. Altres informacions 
8. Preguntes i suggeriments 

 
La regidora, Lourdes A., dona la benvinguda a totes les persones assistents i presenta a la Mireia 
Martínez que s’ha incorporat a l’equip de Polítiques d’Igualtat com a tècnica d’Igualtat i a la Sílvia Pérez i 
l’Araceli Asensió que s’han incorporat com administratives vinculades a programes.  



  

 

 
 

1.  Lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta anterior.  
 

El Consell aprova l'acta de la darrera sessió,  de data 22 de març  de 2022, que es va remetre per correu 
adjunt amb la convocatòria d'aquesta reunió. 
 
 

2. Feminicidis   
 
A continuació Isabel C., Cap  d’Igualtat, procedeix a la lectura dels noms de les dones i de llurs fills i filles, 
assassinades en el període de temps que ha transcorregut des que es va fer el darrer Consell de les 
Dones, el  22 de març  de  2022.   
  
04/04/2022. Victoria Cristina A.S. 47 anys. Nohales (Cuenca, Castilla-La Mancha).  
04/04/2022. Teodora I.T., 42 anys. Almonacid de Toledo (Toledo, Castilla-La Mancha).  
15/04/2022. África, cognoms desconeguts. 44 anys. Vilanova del Camí (Barcelona, Catalunya).  
18/04/2022 (data que es trova el cadàver). Natalia, cognoms no coneguts. 53 anys. Lloret del Mar 
(Girona, Catalunya).  
02/05/2022. Ouardia, cognoms desconeguts. 43 anys. Tarancón (Cuenca, Castilla-La Mancha).  
10/05/2022. Clotilde Rodríguez, 82 anys. Arona (Santa Cruz de Tenerife, Canarias).  
22/05/2022. Florina, cognoms desconeguts. 26 anys. Montemayor (Córdoba, Andalucía).  
27/05/2022. Maite C.P., 50 anys. Tijola (Almería, Andalucía).  
29/05/2022. Eva María, cognoms desconeguts. 51 anys. Benarajarafe (Vélez – Málaga, Andalucía).  
29/05/2022. Luisa María, cognoms desconeguts. 48 anys. Tomelloso (Cuidad Real, Castilla-La Mancha).  
 

 
3. Valoració de les activitats del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, del Dia Internacional 

d’Acció per la Salut de les Dones i Subseus a Castelldefels del 6è Congrés de les Dones del 
Baix Llobregat.  
 

L’Anna D. R., tècnica d’Igualtat fa un repàs a les diverses activitats de les dates i programes que es 
mencionen en el títol d’aquest punt:  

 
Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia 
 

 17 de maig: il.luminació  amb els colors de l'arc de Sant Martí la font situada a l'av. de la Pineda. 

 EXPOSICIÓ: “ Ismael Smith. Sebas Martin” 

 LGTBI+ a la Biblioteca! 

 

  
 
 



  

 

Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones 
 

 TALLER: “Com liderar la meva vida” a càrrec de Rosa Prada (4, 11, 18 i 25 de maig, i 1, 8, 15 i 22 
de juny). 
 

 TERTÚLIES VEUS DE DONES: “La posada de límits intrafamiliars” a càrrec de la psicòloga 
Carolina Hornos (19 de maig). 

  
XERRADA: "Atenció sanitària en la menopausa i climateri": presentació dels resultats de l'estudi 
"Atenció sanitària en la menopausa i el climateri" 2021 presentats per la Carolina Ackermann, 
fundadora de l'Associació  La Vida en Rojo, divulgadora i activista per la salut de les dones. (23 
de maig). 
 

 XERRADA: “Com cuidem el nostre sol pelvià?” a càrrec de les llevadores de l'ASSIR de 
Castelldefels: Maica Amador i Pilar Herruzo (30 de maig). 

 
 

 
 

 Subseus a Castelldefels del 6è Congrés de les Dones del Baix Llobregat 
 

 XERRADA: Les violències masclistes digitals en l’àmbit educatiu a càrrec de Carla Vall (20 de 
maig). 
 

 XERRADA I DEBAT:  Dones invisibles per la medicina a càrrec de Carme Valls Llobet. (23 de maig) 
 

 PONÈNCIA :  Salut mental: el diagnòstic amb perspectiva de gènere a càrrec de Carme Sánchez, 
psicòloga clínica i sexòloga, autora del llibre “El sexe que volem les dones” i  responsable del 
Programa d'atenció a les dones que pateixen agressions o maltractaments del Centre de Salut 
Mental d'Adults de Cornellà. (26 de maig). 



  

 

 
 
 

L’Anna D. comenta que l’horari en que es va programar la Ponència de la Carme Sánchez va estar 
motivat per facilitar l’assistència dels i les professionals dels  centres de Salut.  
 
Les persones assistents al consell valoren positivament les activitats programades.  
 

 
4. Proposta del PRIDE 2022  

 

 
 

L’Anna D. R., tècnica d’Igualtat explica quines activitats s’han programat des de l’Ajuntament per la 
commemoració del 28 de juny, aclarint abans perquè el concert de la Pride s’avança en el calendari:  
 
Dia 18 de juny- Matí  
 
Taller de Drag Queer, a càrrec de l’entitat Enruta’t. 
De les 9:30 a les 13:30  
Lloc: l’Escola de Dansa  
  
 
Dia 18 de juny- Nit  
Concert amb les actuacions de  Rocío Saínz, La Mega Pubilla,   Kika Lorace,  Pupi Poisson,  Dramas de 
honor. 
A les 21 h.  
Lloc: la plaça de l’Església.   

 
5. 6è Congrés de les Dones del Baix Llobregat 

 



  

 

Es demana a les assistents que manifestin la seva voluntat d’assistir o no al 6é. Congrés que es celebrarà 
el proper més de novembre. Per part de l’equip tècnic d’Igualtat s’encoratja a les entitats a participar i 
es recalca la necessitat de comptar amb aquesta informació abans d’iniciar-se el període de vacances.  
 
Diverses persones manifesten verbalment la seva voluntat d’assistir i s’acorda que serà l’Anna D., 
tècnica d’igualtat qui recollirà en els propers dies la informació i elaborarà el llistat de les persones 
interessades.  

 
 

6. Subvencions nominatives projectes entitats 2022. 
 
Per part de l’equip d’Igualtat s’informa quins han estat els projectes subvencionats a entitats 
del Consell que van sol·licitar subvencions nominatives: 

o FUTBOL SALA CASTELLDEFELS: 
 Projecte:  Equitat i visibilitat. La dona com a entrenadora professional.   

o CASTELLDEFELS HOCKEY CLUB: 
 Projecte:  VII  Torneig hockey mamis i famílies per la visibilitat de l’esport 

femení.  
o CLUB DE BÀSQUET CASTELLDEFELS: 

 Projecte:  Impuls i consolidació de la secció femenina del club 2021-2022.  
 

Tránsito A.,   de la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements,  Marion A., de la Unió Esportiva Castelldefels i 
Juan Miguel A.,   del Castelldefels Hockey Club, formulen diverses preguntes sobre tramitació, terminis, 
etc.  
 
Per part de l’equip d’Igualtat es  dona resposta a les diferents qüestions plantejada i s’indica que 
l’entitat que necessiti informació  més detallada o que decideixi demanar subvenció  per algun projecte 
ha de posar-se en contacte amb la tècnica Anna D., que és qui dona suport a les entitats en aquests 
casos .  

 
 

7. Altres informacions 
 
La Regidora, Lourdes A., formula la següent proposta al Consell: 
 
Durant els passats mesos, i en un intent de fer més visibles els serveis que s’ofereixen des de l’Espai 
Montserrat Roig es van col·locar diversos vinils a les vidrieres del local. Per donar una empenta més en 
aquesta estratègia la regidora proposa complementar  amb la col·locació de vinils amb el rostre i frases 
de dones referents de la ciutat, en la resta de vidrieres que encara queden lliures de vinils .  
Concretament proposa els noms de: 

 Marta Medina, que va ser fundadora i presidenta  del Grup de Dones de Castelldefels fins a la 
seva mort.  

 Montse Sanz, llicenciada en història, doctora en arqueologia per la UBB i membre del Grup de 
Recerca Quaternari de la UB. 

 
El Consell valora molt positivament l’acció, així com els dos noms proposats. 
 
Es fa referència a què del resultat del treball que s’està realitzant per a la recuperació de la memòria 
història de les dones de Castelldefels, potser emergeix algun altre nom que es pugui valorar.  
 
En aquest punt la regidora dona la paraula a la Rut B.,  tècnica de Participació, que coordina els treballs, i 
que explica a  la resta de membres del Consell com s’està desenvolupant. Comenta que ja s’estan 
realitzant moltes entrevistes a dones grans de la ciutat i que cada vegada apareixen més noms de dones 
per entrevistar.  



  

 

 
Marion A., de Unió Esportiva Castelldefels,   proposa el nom de  Lluïsa Farré.   
 
Es comenta que seria una bona idea que les imatges corresponguessin a dones de diverses  generacions.  
 
Calendari: dates proposades pels propers Consells  

- 27 de setembre de 2022 
- 15 de novembre de 2022  
- 17 de gener de 2023 

 
 

8. Preguntes i suggeriments 
 
Dolors S., de Fibrofels, explica  que a Sevilla s’ha iniciat un projecte d’investigació  sobre la fibromiàlgia  i 
l’efecte de la dieta i de l’oli d’oliva sobre aquesta malaltia. Actualment el projecte està en el procés de 
reclutar dones d’entre 40 i 60 anys, afectades de fibromiàlgia o no .  Comenta la Dolors S. que voldria 
enviar la informació a través del whatsapp de Consell per que es difongui aquest estudi i s’aconsegueixin 
prou dones voluntàries per que l’estudi es pugui portar a terme amb èxit.  
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, en emplacem per a la propera reunió del Consell Municipal de 
les Dones previst per al dia 27 de setembre de 2022, a les  17:30 hores, la presidenta  aixeca la sessió, de 
la qual cosa jo, estenc la present acta. 
 
 
 
 
 
 
Isabel Cabré i Conesa      Lourdes Armengol i Aymerich  
Cap  de Secció Polítiques  d’Igualtat    Presidenta Consell de les Dones 
Salut i Consum  
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