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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL MUNICIPAL DE 
LES DONES EL DIA 16 DE GENER DE L'ANY 2020 A LES 19 HORES                                                                 
(1/2020) 
    
Al Saló de Plens de l’Ajuntament, el dia 16 de gener de 2020, a les 19 hores, es reuneix el 
Consell Municipal de les Dones, en sessió extraordinària, 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 aproximadament 150 persones representants d’entitats i  particulars. 
  
La presidenta obre la sessió i, a continuació, es passa a l’examen i debat del punt esmentat a 
l’ordre del dia: 
 
Únic. Declaració de rebuig i condemna per l’assassinat de dues veïnes d’Esplugues.  
 
El Consell aprova per unanimitat i amb àmplia participació la següent declaració: 
 
DECLARACIÓ DE REBUIG I CONDEMNA DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES 
PER L’ASSASSINAT DE DUES VEÏNES D’ESPLUGUES 

El passat 6 de gener ens va colpejar la notícia de l’assassinat de la Mónica, de 28 anys, i de la 
seva filla de 3 anys. L’assassí era l’ex-parella i pare de la nena, respectivament. Aquest doble 
crim ha causat un dany irreparable a la família i a l’entorn més proper de les dues 
víctimes. Encara que el cop és compartit per tota la ciutat i la ferida col·lectiva s’afegeix a la 
que ja va deixar l’assassinat de la Flori al setembre de 2016. Esplugues no oblida ni mai no 
oblidarà.  

Ens neguem a posar el comptador a zero, però la Mònica i la seva filla han estat les primeres 
víctimes de la violència masclista aquest any 2020. Avui ja són 1.035 les dones executades 
per les seves parelles o ex-parelles des que el govern espanyol va començar a comptabilitzar 
les víctimes al 2003. L’any 2019 va finalitzar amb la duríssima xifra de 99 assassinats en el 
marc de la violència masclista. En 55 dels casos, van ser dones executades per la parella o ex-
parella. 

Durant els últims dies, la ciutat d’Esplugues ha expressat la seva condemna i el seu rebuig a 
aquests crims masclistes. El compromís per lluitar contra aquesta xacra mortal ve de lluny i es 
manté més viu que mai. L’Ajuntament, amb la participació de la societat civil i en especial dels 
moviments de dones, va aprovar el primer protocol d’actuació contra la violència masclista al 
2005, i al desembre de 2018 el va actualitzar, ampliar i aprovar sota el nom "Protocol local per 
a l’abordatge integral de la violència masclista". Al juny de 2017, el Ple Municipal va donar llum 
verda, a més a més, al Protocol d’actuació per unes festes lliures d’agressions sexistes a 
Esplugues, que es desplega a través dels punts d’atenció lila i la Xarxa d’Agents Preventives.  

Avui ens veiem empeses a renovar la nostra crida perquè les dones restin alerta davant del 
primer indici de violència masclista i, si aquest es produeix, no es demorin a demanar ajuda 
i interposar la corresponent denúncia. Aquesta esdevé una eina indispensable per posar en 
marxa els mecanismes de protecció de les dones en situació de perill, així com dels seus fills i 
filles. Entorn el 80% de les víctimes mortals de la violència masclista dels últims anys no 
havien presentat denúncia prèvia contra el seu agressor.  
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Precisament, aquests dies hem sabut que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha 
desenterrat una proposta del 2016 per eliminar certs jutjats de Violència de Gènere en favor de 
la comarcalització d’altres, fent desaparèixer la competència a escala local en determinats 
casos. Segons la proposta, les dones d’Esplugues haurien de traslladar-se fins a Sant 
Feliu per denunciar, i la mesura també afectaria a El Prat de Llobregat , Martorell, Santa 
Coloma de Gramenet, Mollet del Vallès, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, 
Cerdanyola del Vallès i Rubí. Aquesta redistribució comportaria, molt previsiblement, la 
sobrecàrrega d’alguns jutjats i aniria en detriment d’una atenció especialitzada de proximitat en 
casos on és habitual que no es denunciï o es retirin les denúncies. En conclusió, la mesura 
podria afavorir la impunitat i l’escalada cap a episodis de violències masclistes més greus.  

Per tot això, el Consell Municipal de les Dones d’Esplugues, reunit en sessió extraordinària 
el 16 de gener,  acorda: 

- Manifestar el nostre rotund rebuig, indignació i condemna pels crims masclistes de la Mònica i 
de la seva filla el passat 6 de gener de 2020. 

- Adherir-nos a  la Declaració Institucional de dol, rebuig i condemna per l’assassinat de 
dues veïnes d’Esplugues, aprovada pel Ple Municipal del  dia 7 de gener de 2020. 

- Adherir-nos a la Declaració Institucional de rebuig a la supressió dels jutjats de violència 
contra les dones, acordada al Ple Municipal del 15 de gener de 2020, sol·licitant al Ministeri de 
Justícia de l’Estat Espanyol i al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que no 
suspenguin ni traslladin el jutjat de VIDO d’Esplugues de Llobregat al partit judicial de Sant 
Feliu de Llobregat, tal i com proposa el document de “Comarcalització dels Jutjats de Violència 
sobre la Dona” del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.   

- Agrair el suport rebut cap a la família de les víctimes i cap a la ciutat per part de l’Institut 
Català de les Dones, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, així 
com el CUESB, la Fundació AGI i la resta de professionals. 

- Continuar treballant en la sensibilització i la conscienciació ciutadana per fer possible la 
prevenció, atenció i abordatge integral de les violències masclistes sense perdre mai de vista 
l’objectiu  d’eliminar aquesta xacra. 

- Oferir tots els recursos d’atenció al nostre abast a les dones en situació de violència 
masclista.  

- Vetllar pel tractament informatiu i el respecte a la intimitat de les víctimes i el seu entorn per 
part dels mitjans de comunicació.  

 
L’Alcaldessa agraeix el compromís i la presència de tothom a la sessió extraordinària 
celebrada avui  amb el Saló de Plens completament ple. 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta dóna per finalitzada la sessió, quan són 
les 20.10 hores del dia abans esmentat, tot estenent aquesta acta, que signen 
 
 
LA PRESIDENTA                                                           LA SECRETÀRIA  
 
 
 
 
Pilar Díaz                                                                       Carme Manzanal      


