
 

 
                                                     
                                                            

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL MUNICIPAL DE 
LES DONES EL DIA  17 DE SETEMBRE DE L'ANY 2020 A LES 18 HORES                                                                 
(4/2020) 
    
 
Al Saló de Plens de l’Ajuntament, el dia 17 de setembre de 2020, a les 18 hores, es 
reuneix el Consell Municipal de les Dones, en sessió ordinària virtual, sota la presidència 
de la Sra. Pilar Díaz, alcaldessa i presidenta del Consell Municipal de les Dones, i hi 
actua com a secretària del Consell la Sra. Carme Manzanal, tècnica d’atenció social i 
igualtat. 
 
Hi assisteixen les següents representants d’entitats i  particulars: 
  
 

 
− Claudia Acebrón, regidora 

adjunta de Polítiques de Dones i 
Reforma Horària 

− Joan Marín, grup mpal. PSC 
− Carmen Capitán, presidenta 

Associació Dones “El Taller” de 
Can Vidalet 

− Marta Alarcón 
− Anna M. Pi 
− Herminia Villena, grup mpal. 

ERC 
− María Campaña 
− Maribel Aguilera, grup mpal. 

PSC 
− Montse Pérez, grup mpal. PSC 
− Vanessa Tarrés 
− Manuel Pozo, grup mpal. PSC 
− Gemma García 
− Kinda Marrawi 
− Montse Zamora, grup mpal. PSC 
− Raquel Tejero, en Comú Podem 
− Maite González 
− Maria Domínguez, presidenta 

Associació Dones del Gall 
− M. Del Pilar Oller Silvestre 
− Eva M. Melús, tècnica d’alcaldia 
− Assumpta Pastor, agent 

d’igualtat 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N’excusen l’absència: 
 

- Montserrat Branera, Associació Dones de La Plana 
- Carme Gené, Amnistia Internacional 



 

 
 
 

La presidenta obre la sessió i, a continuació, es passa a l’examen i debat dels assumptes 
esmentats a l’ordre del dia: 
 
 
1. Aprovació de les actes corresponents a les sessions anteriors. El Consell dona 
la seva conformitat, per unanimitat, a les actes de les sessions anteriors de 13 de febrer 
i de 27 de maig de 2020. 
 
 
2. Impacte de la pandèmia i anàlisi de dades. 
 
Es recorda que amb l’inici de l’estat d’alarma es va habilitar el telèfon d’atenció específic 
per a  situacions de violència masclista: 646 863 435, que es troba operatiu de 9:00 a 
19:00 h, de dilluns a divendres. El nombre de trucades rebudes ha estat de 19. 
 
Des del 16 de març el CIRD ha realitzat 162 atencions d’orientació psicològica i jurídica, 
de les quals 79 han estat per violència masclista. El nombre d’atencions ha estat 
superior que en el mateix període de l’any passat.   
 
S’informa que l’activitat del CIRD es continua realitzant en gran part de forma telemàtica 
i telefònica.  
 
L’alcaldessa comenta que tot i que la situació sanitària ara està continguda no es pot 
abaixar la guàrdia. Cal seguir totes les mesures de prevenció, fer-les complir i treballar 
pel be comú.   
 
 
3. Acció 19 d’octubre, Dia Internacional de lluita contra el càncer de mama  
 
Dilluns 19 d’octubre, coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de la lluita 
contra el càncer de mama, podrem participar a la conferència sobre “Qualitat de vida en 
el càncer de mama: factors de risc”, a càrrec de Carme Valls, metgessa, que s’emetrà 
per mitjans telemàtics. En breu, facilitarem l’enllaç de connexió a l’acte. 
 
 
4. Actes 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència masclista  
 
Pilar Diaz diu que aquest any ha estat molt tràgic per a Esplugues, tot recordant els 
assassinats masclistes que han tingut lloc al municipi, dos al gener i un al mes de maig.   
 
Enguany hem de tenir molta cura per organitzar activitats al carrer i a espais tancats. 
Informa que iniciarem una campanya de sensibilització “Esplugues Diu Prou.  Fem 
front comú a la violència masclista” que no tindrà caràcter puntual sinó de continuïtat 
amb un fil conductor que s’anirà repetint cada any, amb la implicació dels diferents 
departaments municipals i entitats.  Es duran a terme diverses accions a l’espai públic, 
centres educatius, tallers de formació, exposicions itinerants, entre d’altres. 
 
Aquest any, ja que no es farà la marxa comarcal, ens plantegem la idea de fer km contra 
la violència masclista. 
 
 
 



 

 
 
 
Maite González proposa fer mascaretes amb motiu del 25N. Raquel Tejero, responsable 
de feminismes a en Comú Podem a Esplugues, comenta que va participar a una reunió 
on es proposava fer una cadena amb cordes mantenint la distància i proposa sortir al 
carrer. L’alcaldessa considera que qualsevol activitat a l’espai públic que no sigui 
controlada suposa un risc.  
 
Aquest any, ja que no es farà la marxa comarcal, que a Esplugues aplega cada any 
centenars de persones amb motiu del 25N, ens plantegem la idea de fer una marxa 
virtual, fent quilòmetres contra la violència masclista.  S’informarà en breu sobre els 
detalls al respecte. 
 
Dimecres, 25 de novembre està previst: 
 

- A les 12 h, lectura del Manifest institucional i inauguració de la placa a l’estàtua 
“Alba” en homenatge a les víctimes de  violència masclista. Acte no obert a 
la ciutadania- 

- Expressió de rebuig als balcons. Es convida la ciutadania a penjar un mocador 
lila, que es podrà recollir gratuïtament a la casa consistorial als balcons i 
finestres, a partir del dia 2 de novembre. I a sortir al balcó a les 19 h d’aquell dia 
per fer un minut de silenci. 

- Il·luminació lila de la façana de l’Ajuntament i de l’estàtua Alba a la nit. També 
es col·locarà una placa en record a les víctimes al costat de l’escultura de la dona 
en record de les víctimes. 

 
Dilluns, 30 de novembre, a les 11.30 h, al Youtube del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat s’emetrà per streaming el monòleg No solo duelen los golpes, de Pamela 
Palenciano. I divendres 18 de desembre, a les 20 h, l’obra teatral Jauría, basada en el 
judici de La Manada. 
 
 
5. Activitats quart trimestre 2020 
 
Els tallers CIRD per a aquest trimestre s’impartiran online a través d’una plataforma 
virtual.  N’esperem les vostres propostes. S’està tancant la programació, de la qual 
s’informarà aviat.  Alguns dels tallers seran: 

- Eines per realitzar videotrucades i com utilitzar-les 
- Aplicacions de missatgeria al telèfon mòbil (Whatsapp, Telegram,...) 
- Identitat digital: tràmits que pots fer amb l’Administració Pública per Internet 
- Tècniques de meditació per alleujar l’estrès i les emocions. 

 
Les sessions que van quedar pendents a causa del confinament s’oferiran online. 
 
 
6. Diversos 
 
Es fa un recordatori del calendari d’actes: 
15 d’octubre, Dia de les Escriptores 
19 d’octubre, Dia Internacional contra el Càncer de Mama 
8 de novembre, Cursa de la dona 
25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència vers les Dones 
 
I el 19 d’octubre comença la campanya de vacunació de la grip.  



 

 
 
 
 
L’alcaldessa informa que aquest any no hi ha Festa Major.  S’ha decidit substituir-la per 
un Sant Mateu Cultural com a suport a la cultura, que ha estat un sector molt castigat 
durant la pandèmia. Els actes es faran als patis de cinc escoles de municipi perquè no 
sigui necessari entrar a l’equipament escolar. 
 
I acaba amb les següents paraules de Jackson Katz “Qualificar la violència de gènere 
com un assumpte només de dones és part del problema, perquè dona l’excusa perfecta 
per ignorar el problema a una bona colla d’homes”. 
 
 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta dona per finalitzada la sessió, 
quan són les 19.15 hores del dia anteriorment esmentat, tot estenent aquesta acta, que 
signen 
 
 
 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA                                        LA SECRETÀRIA   
                                                                    
 
 
 
 
 
Pilar Díaz                                                                    Carme Manzanal      

 


