
  

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES  
 
Identificació de la sessió 2/2022 
Caràcter:  Ordinari 
Data: 22 març 2022  
Inici: 17:30 h. 
Finalitza: 18:45h. 
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. 
 Anna Dolors Rodríguez, Tècnica d'Igualtat.  
 Clara Fernández, en representació de l’AMPA Institut Josep Lluís Sert. 
 Ana López, Tècnica representant de l'Àrea de Comunicació. 
 Teresa Sanjosé, en representació de la UPC. 
 Matilde Mas, en representació del Grup de Dones  
 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. 
 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:  
 

 Montse Pallarés, en representació de Natura i Salut. 
 Consuelo Rodríguez Cañedo, en representació del Club de Bàsquet de Castelldefels 
 Ma. Victòria Sistac, en representació del Grup de dones.  
 Rut Bill, Tècnica representant de l’Àrea de Participació. 
 Dolors Somavilla, en representació de Fibrofels. 
 Núria Cornet Turro, en representació de l’Associació La Rogeta 
 Mireia Martínez, en representació de la Creu Roja. 
 Gabriel Lozano, en representació del Handbol Esportiu Castelldefels. 
 Rosa López, en representació d’Artdefels. 
 M. Carmen Bercero, en representació d’Accion Alegra. 

 
ORDRE DEL DIA  
 

1. Lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta anterior. 
2. Feminicidis   
3. Valoració de les XXXVIII Jornades de les Dones de Castelldefels  
4. Propostes per la commemoració del 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBI-

fòbia 
5. Propostes per la commemoració del Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les 

Dones. 
6. 6è Congrés de les Dones del Baix Llobregat 
7. Altres informacions 
8. Preguntes i suggeriments 

 



  

 

 
 

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

El Consell aprova l'acta de la darrera sessió,  de data 18  de gener 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 9 de novembre de  2021.   
  

25/01/2022. Mónica, cognoms desconeguts. 50 anys. Fuentes de Cesna (Granada, 
Andalusia).  
09/02/2022. (data en què es va trobar el cadàver). Claudia Abigail i cognoms desconeguts. 
17 anys. Totana (Murcia).  
19/02/2022. Mercedes, cognoms desconeguts. 51 anys. Martorell (Barcelona, Catalunya).  
 02/03/2022. Lobna H. 32 anys. Pozuelo de Alarcón (Madrid, Comunitat de Madrid).  
03/03/2022. Isabel Velasco. 45 anys. Maqueda (Toledo, Castilla-La Mancha).  
 14/03/2022. María Ángeles, cognoms desconeguts. 47 anys. Ceuta. 
Encara no és xifra oficial, perquè la notícia és molt recent. La Generalitat ha fet minut de 
silenci i l’Ajuntament a mostrat la seva condemna: 
21/03/2022. Nom i cognoms desconeguts. 27 anys. Barcelona (Catalunya) 

 

3. Valoració de les XXXVIII Jornades de les Dones de Castelldefels  
 

L’Anna D. R., tècnica d’Igualtat fa un resum dels actes realitzats durant les Jornades i fa menció 
d’algunes incidències succeïdes respecte a la programació publicada, en la seva majoria 
relacionades amb temes climatològics.   

 

 Balcons feministes. .  L’activitat es va realitzar tal com s’havia programat.  

 EXPOSICIÓ: Fotògrafes pioneres a Catalunya.   L’activitat es va realitzar tal com 
s’havia programat.  

 GEMMA ABRIÉ – LA HISTÒRIA DE LA VEU  (Jazz en femení, proposta lligada al 
cicle “Dones i jazz” que organitza la Biblioteca RFJ).   L’activitat es va realitzar 
tal com s’havia programat.     

 CASTELLDEFELS S’IL·LUMINA PER LA IGUALTAT – font av. Pineda, edifici 
Ajuntament, castell.  L’activitat es va realitzar tal com s’havia programat.  

 COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES: lectura del manifest 
a càrrec de  Nati Pintado . Actuació de dansa i poesia.   L’activitat es va realitzar 
tal com s’havia programat. 

 XERRADA: el 8M i les dones lesbianes.  L’activitat es va realitzar tal com s’havia 
programat. 



  

 

 TALLERS AL CARRER, organitzades pel Grup de Dones.  L’activitat es va realitzar 
tal com s’havia programat. 

 JORNADA Presentació de “Dones que inspiren”.  L’activitat es va realitzar tal 
com s’havia programat. 

 XERRADA: Drets de les dones davant el procés de separació.  L’activitat es va 
realitzar tal com s’havia programat. 

 XERRADA: “La reforma laboral davant la bretxa de gènere”. Aquesta activitat, 
organitzada pel Grup de dones es va desconvocar. Matilde M., representant del 
Grup de Dones, manifesta que  la voluntat de l’entitat és reprogramar-la 
pròximament. Quan hi hagi una nova data assenyalada la comunicaran al 
Consell.     

 On són les Dones? Itinerari pels carrers de Castelldefels  amb nom de dona. 
Aquesta activitat, organitzada per Igualtat  es va desconvocar per la pluja. 
L’activitat es reprogramar per al dia  7 de maig de 2022.  

 ESPECTACLE a càrrec de l’Escola de Dansa de Castelldefels. Aquesta activitat 
que s’havia programat inicialment a la Plaça de l’Església es va traslladar al 
teatre Plaza, a la vista de les previsions de pluja que havia per al diumenge 13 
de març.    

 PILAR DE DONES a càrrec dels Castellers de Castelldefels (Agrupació de Cultura 
Popular).   Aquesta activitat que s’havia programat inicialment a la Plaça de 
l’Església es va traslladar al teatre Plaza, a la vista de les previsions de pluja que 
havia per al diumenge 13 de març.    

 LECTURA DEL MANIFEST a càrrec d’alumnes de l’escola de Dansa. L’activitat es 
va realitzar tal com s’havia programat, però en el teatre Plaza en lloc de fer-ho 
en la Plaça de l’Església.  

 TAULES INFORMATIVES d’entitats dels Consell de les Dones: Malaika 
Asociación,  i Handbol Castelldefels.   Aquesta activitat que s’havia programat 
inicialment a la Plaça de l’Església es va traslladar al vestíbul del teatre Plaza, a 
la vista de les previsions de pluja que havia per al diumenge 13 de març.    Anna 
afegeix una nota sobre les entitats que es van possar i les que van faltar. 

 TEATRE TALLER: Dona Igual a càrrec de Teatracció. Aquesta activitat es va veure 
afectada per la vaga del sector educatiu. Es van programar dos tallers per al 
mateix dia  i finalment només es va fer un. L’altra taller s’ha reprogramat per al 
mes de juny.   

 DEBAT-TAULA RODONA: Afavorim la igualtat de gènere a l'empresa . Aquesta 

activitat organitzada per la Creu Roja  també es va desconvocar. La 

representant de Creu Roja ens ha manifestat que tenen intenció de reprogramar 

l’activitat.  

 XERRADA: Com els judicis i les etiquetes poden frenar la nostra carrera. 
L’activitat es va realitzar tal com s’havia programat. 

 TERTÚLIES AMB VEUS DE DONES: Salut mental i maternitat. L’activitat es va 
realitzar tal com s’havia programat. 

 EXPOSICIÓ: Dones de ciència a la Biblioteca. L’activitat es va realitzar tal com 
s’havia programat.  

 CONCERT DE  VACAS (Pop amb lletres fresques i divertides) 



  

 

 

Activitats pendents a realitzar 

 DOCUMENTAL CURVY CREW(dijous 31 de març a la Biblioteca) 
 
L’Anna D. , Tècnica Igualtat, explica que a més de les activitats que apareixien en el programa 
també s’han realitzat altres activitats que cal mencionar: 

 Ràdio Castelldefels va entrevistar a Agustina Leiva, jugadora del club de bàsquet, que 
va explicar la seva trajectòria professional .  

 Iniciativa de l’àrea de comunicació que va editar un vídeo on apareixien dones 
referents de la ciutat en diversos àmbits, que van reforçar el lema de les jornades “LES 
DONES SOM IMPARABLES” .  

  
Per la serva part la regidora remarca  la instal·lació de vinils a les vidrieres de la façana de 
l’Espai Montserrat Roig, que tenen per objectiu donar visibilitat a l’espai , al temps que es dona 
informació a la ciutadania sobre els serveis que s’ofereixen en el centre.  
 
Així mateix també informa que es va remetre a tots els equipaments municipals dos vinils (un 
amb la imatge de “Castelldefels feminista“ i l’altre amb els colors de la bandera irisada) que 
han instal·lat a les portes dels equipaments municipals. També s’ha facilitat aquest material a 
les escoles de la ciutat.  Es recorda que aquesta acció va ser una proposta que va néixer a 
iniciativa del Consell de les Dones.  
 
El consell en general valora positivament les accions realitzades.  
 
 

4. Propostes per la commemoració del 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBI-
fòbia 

 
L’Anna D., tècnica d’Igualtat explica que l’activitat programada inicialment, exposició de Mar 
Llop (Construccions identitàries),  s’ha  desprogramat per la mort sobrevinguda de l’artista. Des 
de   l’equip d’igualtat s’està treballant en una exposició alternativa  per aquestes jornades.  
per portar per aquestes jornades una exposició de l’il·lustrador, articulista i professor Sebas 
Martín.  
Sebas Martín ha rebut els premis del Casal Lambda al 1999 i Serra y Moret al 2000. Així mateix  
ha dibuixat a El Observador, Nois, Zero, Shangay, Gay Barcelona o Destinos.  
Les seves novel.les gràfiques són: Historias de Sitges, Vacaciones en Ibiza –amb en Lawrence 
Schimel–, El Kamasutra gay –amb Diego J. Cruz–,i la triologiaa Estoy en ello, Aún estoy en 
ello y Los chulos pasan pero las hermanas quedan, Ideas de Bombero. 
L’exposició que volem portar és una cessió del Museu d’Art de Cerdanyola, i és en relació a la 
vida d’Ismael Smith a Barcelona, qui va ser un escultor, dibuixant i gravador català. Smith, 
obertament gai a la Barcelona dels anys 10, la del Paral·lel i els Quatre Gats, va acabar morint 
oblidat a l’hospital psiquiàtric de White Plains, a Nova York, on se’l va recloure segurament per 
la seva homosexualitat. L’exposició vol tornar a reivindicar la seva obra i la seva vida: 
"ambdues encara ens parlen del present, de la necessitat de seguir lluitant per les diversitats 
sexuals i de gènere.  
 
Es demana a les entitat que si tenen propostes d’activitats  per aquestes jornades les formulin 
o comuniquin en les pròximes setmanes, per tal d’introduir-les en el programa de la Jornada 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Escultor
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dibuixant
https://ca.wikipedia.org/wiki/Gravador


  

 

 
5. Propostes per la commemoració del Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les 

Dones. 
 
L’Anna D., tècnica d’igualtat explica  que a data d’avui s’està tancant la programació de 
l’activitat: 
• Presentació dels resultats de l’estudi “Atenció sanitària a la menopausa i el climateri 
2021”, a càrrec de  Carolina Ackerman, fundadora de l’Associació La Vida en Rojo, divulgadora i 
activista per la salut de les dones. 
 
L’equip d’Igualtat està treballant en l’organització per aquestes jornades d’alguna activitat amb 
col·laboració amb l’ASSIR de Castelldefels, com p.e. un taller de sòl pelvià i també alguna 
relacionada amb l’aromateràpia amb unes dones de Castelldefels que han establert un negoci 
relacionat amb aquesta activitat.  
 
Marion Aurín,   de la Unió Esportiva, comenta que en la Biblioteca de Castelldefels organitza 
tallers de sòl pelvià amb una tallerista anomenada Mireia Grisman de la que té molt bones 
referències.  
Així mateix, Matilde M., del Grup de Dones, menciona que una de les talleristes que fan 
activitats al local de l’Associació té expertesa en sòl pelvià i podria fer un taller. 

Totes les membres presents del Consell comenten durant breument sobre diverses 
possibilitats de tallers que tinguessin com a objectiu mitigar l’estrès i ensenyar mètodes de 
relaxació.  

Per la seva part Teresa S., de la UPC, proposa realitzar alguna activitat que difongui els 
problemes que suposa per a les dones que els diagnòstics  i protocols de salut no tinguin en 
compte la simptomatologia de les dones, que és diferenciada de la dels homes, la qual cosa 
provoca greus errades en el diagnòstic i  que fins i tot posen en  perill la salut de les dones en 
situacions de malaltia greu.  

 

6. 6ê. Congrés de les Dones del Baix Llobregat 
 
 

El Congrés de Dones del Baix Llobregat vol ser un espai de debat i reflexió sobre la situació de 
les dones i les desigualtats de gènere, buscar fórmules per erradicar aquestes desigualtats i 
avançar cap a la plena igualtat. 
 
L’Anna D., tècnica d’igualtat aporta informació sobre l’organització del VI Congrés:  
 
Lloc on es realitzarà:    Cornellà de Llobregat 
Dies:     4 i 5 de novembre de 2022. 
Lema :    Som una ! 
 
Àmbits escollits per a la participació, debat i reflexió:  

 Violència masclista. 

 Empoderament sexual i reproductiu. 



  

 

 Salut. 

 Maternitats. 

 Dones en el futur del treball. 

 Trajectòries vitals de les dones. 
 

Participació de les dones de Castelldefels:  Cada territori compta amb unes places per 
participar.  Es demana a les entitats que en els propers mesos comuniquin a l’equip tècnic 
d’igualtat si tenen voluntat d’assistir al Congrés i el nombre de persones que voldrien assistir, 
per anar configurant el llistat d’assistència 
 
Activitat precongressual:  
Es preveu que els ajuntaments, entitats i institucions que participen en el Congrés realitzin 
activitats precongressuals en forma d’organització d’activitats com a subseus.  
 
La proposta que s’està valorant des de l’ajuntament per a constituir-se en subseu son :  
  
 Àmbit salut . Activitat l’entorn de la perspectiva de gènere en els diagnòstics de la salut 
mental (provisional). La proposta com a ponent és amb   Carme Sánchez.  
Àmbit violències masclistes.  Activitat al voltant de les violències digitals dirigides a l’entorn 
educatiu (joves, mestres, etc). L’equip d’Igualtat encara esta cercant ponent per aquesta 
activitat.  
 
 La Teresa S, de la UPC, comenta que en el campus s’ha constituït un grup anomenat 
“consciencia digital”, que realitzen activitats de divulgació sobre aspectes de seguretat digital, 
que creu que podrien sumar en una activitat com la que es proposa per part d’Igualat i que pot 
facilitar el contacte amb aquest grup.  
 

 
7. Altres informacions 

 

 Valoració de les activitats realitzades al voltant Dia internacional de la Nena i la Dona a 
la ciència. 

 
Activitats:  

- Exposicions:  
 “L'enginy invisible”  
 “Dones de ciència” 

- Activitat UPC 

  Taula rodona “Enginyeria en femení. Amb la participació de: Cristina 

Ramos, Marta González, Merxe Ferreira i Paula Ortega, enginyeres  en 

els àmbits d'expertesa de: Agroalimentària i Biosistemes, 

Telecomunicacions i Aeroespacial. 

- Activitats a les escoles  
 

La regidora, Lourdes A., comenta que van ser totes activitats molt interessants i 
remarca especialment l’activitat organitzada per l’escola A.  Gaudi  al passeig Marítim i 

l’entusiasme dels nens i nenes quan realitzaven els experiments, així com la Taula rodona   
organitzada per la UPC, on vam conèixer les opinions i experiències de 4 enginyeres 
joves i brillants .  



  

 

  
Respecte d’aquesta darrera activitat la Teresa S., de la UPC, explica que l’activitat es va 
gravar i que es pot visualitzar en línia. Comenta que facilitarà l’enllaç perquè des de la 
web municipal es pugui visualitzar la Taula rodona.   

 
  

 Valoració de les activitats organitzades al voltant del Dia contra l’homofòbia a l’esport.   
Activitats:  

 
- Activitat del 19 de febrer: organitzada amb el Consell Esportiu del Baix Llobregat i 

l’Àrea d’Esports es va fer  la presentació de l’associació FLG-Associació de Famílies 
LGTBI de Catalunya: lluitem pels drets de les famílies LGTBI i per visibilitzar la 
diversitat familiar i un escape-room a la plaça de l’esglèsia. Van participar un 100 
de persones. 

- Documental 24 de febrer, EL Llindar a la Biblioteca . Al debat posterior van 
participar l’Àngels Ruiz, que fa l’atenció de Servei de Diversitat Sexual del Punt SAI 
de Castelldefels, i un pare de Castelldefels vinculat a l’Associació Chrysallis.  

- Xerrada- La LGTBIfòbia en el món de l'esport a càrrec de Sonia Ricondo i Júlia 
Humet. 
 

La regidora, Lourdes A., comenta que malgrat la climatologia, que no va acompanyar, la 
participació en l’activitat de l’escape room va ser important i que per part de l’equip d’igualtat 
es valora molt positivament la presentació a Castelldefels  de l’associació de Famílies LGTBI de 
Catalunya, i de les activitats que porten a terme.  
 
Matilde M., del Gup de Dones que va visionar el documental comenta que va ser molt 
interessant. 
 
 

 Declaració en contra del tractament dels mitjans de comunicació en els casos de  
feminicidis. 

 
La regidora, Lourdes A., explica que durant el matí s’ha convocat una roda de premsa per 
presentar  una declaració en que 32 ajuntaments socis de l’observatori de les dones en els 
mitjans de comunicació,  es manifesten en contra del tractament que alguns mitjans de 
comunicació apliquen a la informació relacionada amb els assassinats masclistes. Denuncien 
pràctiques que envaeixen la intimitat de les persones (familiars de les víctimes, etc), així com la 
manca de rigor, respecte, o l'ús injustificat de dades i detalls personals, de forma que la 
informació converteix en “un espectacle” el dolor de les famílies. 
 
La declaració inclou cinc grans acords:  
 

1. Denunciar públicament els mitjans de comunicació que intervenen amb aquestes 
males pràctiques en casos de feminicidis produïts a les nostres poblacions. 

2. Instar els organismes competents en la matèria a adoptar mesures proactives per 
evitar aquestes pràctiques. 

3. Proposar que s'emprenguin les accions necessàries per impulsar una reforma 
legislativa que inclogui obligacions, i en el seu cas, sancions, adreçades tant als mitjans 
públics com privats. 



  

 

4. Proposar una modificació legislativa que permeti actuar els municipis per protegir els 
drets a l'honor, la dignitat i la intimitat d'aquestes víctimes i de les seves famílies. 

5. Convidar als col·legis professionals i les entitats representantives de l'àmbit 
comunicatiu a sumar-se a aquestes iniciatives per actuar conjuntament. 

 
 

 Pròrroga del III Pla d’Igualtat de Gènere de Castelldefels.  
 

Isabel, tècnica d’igualtat, informa  que en el  Ple Municipal del mes de Febrer es va aprovar  la 
pròrroga vigència del III Pla d’Igualtat, fins a l’aprovació del IV Pla d’Igualtat de Gènere de 
Castelldefels i en tot cas, com a màxim fins al 31 de desembre de 2022.  Aquesta pròrroga es 
va fer a proposta de l’equip municipal d’Igualtat, del Consell de les dones (més de gener) i de la 
Comissió d’Igualtat.  
 

 Treballs Diagnosi i elaboració del IV Pla d’Igualtat de Gènere de Castelldefels adjudicada 
a l’empresa  COOP4EQUALITY, PROJECTES D’INNOVACIÓ SOCIAL,SL. Calendari i activitats 
on participaran les entitats del Consell .     
 

L’Anna D., tècnica d’Igualtat, comenta que  per fer la diagnosi esta previst que a més de 
recavar dades quantitatives, estat previst  treballar amb  dos grups de participació (un amb el 
consell de les dones i una altre amb un grup de dones de la ciutat amb un ventall ampli 
d’edats, procedència, professions, etc.). .Es complementarà amb entrevistes i un qüestionari 
dirigit a persones pre- seleccionades de la ciutadania que també aportin una  visió el més 
àmplia possible.  

  

 Treballs Compromisos Distintiu per la Igualtat de Gènere Norma SG-CITY 50-50: 

 
Isabel, tècnica d’Igualtat, explica que s’ha iniciat una acció que s’emmarca en el 
conjunt de compromisos adquirits a l’obtenir el Distintiu per la Igualtat de Gènere Norma 
SG-CITY 50-50, es tracta de la redacció  d’un estudi per recuperar la memòria històrica de les 
dones de Castelldefels i la seva aportació al desenvolupament de la ciutat de Castelldefels, que  
està portant a terme la regidoria de Memòria Democràtica.  
 

La redacció de l’estudi ha estat adjudicat  al  Carlos Ordas i a la Mònica Perez (professorat 
de la UAB). S’han  iniciat les tasques per fer l’estudi a començament del mes de març i 
es preveu que la finalització sigui cap al mes de novembre d’aquest any.  
 
Per part de les membres del Consell valoren molt positivament aquesta acció. es 
proposen diversos noms: 

- Lluïsa Ferré  
- Anita Martí  
- Rosa de la masia al costat de l’escola Ginesta.  
- La mare de la M. Carmen Bercero 

 
La regidora, Lourdes A. explica que aquest projecte era una assignatura pendent per la 
ciutat i que des que va ocupar les regidories d’Igualtat i Memòria Democràtica ha 



  

 

treballat perquè es realitzin actuacions de recuperació de la memòria i història de les 
dones de Castelldefels.  
 
 

 Calendari:  modificació de les dates proposades inicialment . 
 
En anteriors edicions del consell de les Dones s’havia validat el següent calendari.  

- 22 de març de 2022 
- 26 d’abril de 2022  
- 24 de maig de 2022 
- 27 de setembre de 2022 
- 15 de novembre de 2022  
- 17 de gener de 2023 

 
Com que els Consells tenen caràcter bimensual, ja es pot apreciar que existeix una 
errada respecte a la data de 26 d’abril.  
 
Revisades les dates per resoldre aquesta incidència i per tal d’equilibrar més els 
períodes entre Consells es proposa el següent calendari :  

 

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

 
El consell consensua el nou calendari proposat.  
 
 

 Preguntes i suggeriments 
 
Per part de Clara F., de AMPA de l’IES Sert, es proposa que es programi alguna activitat, 
conferència , tertúlia al voltant de difondre l’existència de  l’anomenat “síndrome de la 
impostora”. La resta de membres del Consell troben encertada la proposta.  
Clara F., també fa menció a que cal fer accions per donar més difusió a la informació que 
publica en xarxes l’Espai Montserrat Roig. S’expressa per part de les assistents la tasca 
important de sensibilització que també es fa a través del Facebook de l’Espai. 
 
L’Anna D., tècnica d’igualtat menciona que la Núria C., representant de La Rogeta, (que no ha 
pogut assistir al Consell)  li ha demanat que traslladi la seva proposta de que l’Ajuntament  
programi formació  per a dones en les següents matèries: lampisteria, electricitat i 
autodefensa.  
 
Per part de l’equip tècnic d’Igualtat es constata que anualment es programa a menys una 
activitat d’autodefensa feminista (només es va interrompre durant el període de la pandèmia 
per COVID-19). Pel que fa a la proposta de formació en les altres matèries , comenten que 
traslladaran la petició a  les unitats municipals que estan més avesades a organitzar cursos 



  

 

professionalitzadores i promouran que organitzin aquestes formacions, donat que disposen 
d’instal·lacions  adequades per aquests aprenentatges.   
  
 
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 22 de març 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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