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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL MUNICIPAL DE LES 
DONES EL DIA  27 DE MAIG DE L'ANY 2020 A LES 18 HORES               
(3/2020) 
    
 
Al Saló de Plens de l’Ajuntament, el dia 27 de maig 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 

 Carme Lahoz 
 Carmen Capitán, presidenta 

Associació Dones “El Taller” de 
Can Vidalet 

 Cleofé Lirio 
 Lola Castro, regidora d’Esplugues 

en Comú Podem 
 Estefania Zafra 
 Carmen García 
 Herminia Villena, grup mpal. ERC 
 Isabel Almato 
 Isabel Puertas 
 Javier Giménez, grup mpal. PSC 
 Joan Marín, grup mpal. PSC 
 Jordi Pérez 
 Maite González  
 María Campaña 
 Maria Domínguez, presidenta 

Associació Dones del Gall 
 Maribel Aguilera, grup mpal. PSC 
 Marta Alarcón 
 Montse Carballido 
 Montse Pérez, grup mpal. PSC 
 Montse Zamora, grup mpal. PSC 
 Noelia Garcia 
 Oliver Peña, grup mpal. PSC 
 Piedad Vílchez 

 

 
 Raquel Tejero 
 Rocío Guerrero 
 Rosa M. Bayo 
 Sara Forgas, grup mpal. PSC 
 Tamara Borrallo 
 Vanessa Cano 
 Vanessa Tarrés 
 Manuela Alcón 
 Eva M. Melús, tècnica d’Alcaldia 
 Assumpta Pastor, agent d’igualtat 
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La presidenta obre la primera sessió telemàtica del Consell i, a continuació, es passa a 
l’examen i debat dels següents assumptes relacionats amb les conseqüències de l’emergència 
sanitària i de com abordar-les: 
 
1. Dades atenció CIRD durant el confinament 
 
Durant l’estat d’alarma provocat per al COVID-19 el CIRD ha mantingut gran part de la seva 
activitat per mitjans telemàtics i telefònics.   
 
S’ha habilitat un telèfon d’atenció específic per a dones que pateixen situacions de violència 
masclista: 646 863 435, operatiu de 9:00 a 19:00 hores, de dilluns a divendres. 
 
Les dades d’atencions efectuades pels serveis d’assessorament psicològic i jurídic del CIRD 
des de l’inici del confinament són les següents: 
 

- Persones ateses: 59 
- Atencions realitzades: 66 
 
Violència masclista: 
- Trucades al telèfon 646 863 435: 7 
- Dones ateses: 19 
- Atencions realitzades: 23 
 

S’ha constatat un increment d’atencions en relació al mateix període de l’any anterior. 
 
 
2. Telèfons d’utilitat  
 
L’alcaldessa informa que avui s’ha estrenat l’Oficina Municipal Centralitzada d’Ajuts COVID-19. 
I recorda els telèfons actius d’atenció, alhora que demana colꞏlaboració per a la seva difusió: 
 

 POLICIA LOCAL: 93 371 66 66 
 OFICINA MUNICIPAL D’AJUTS COVID-19: 93 516 61 38 
 ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 24 H: 900 300 082 
 NOTIFICACIONS WHATSAPP: 671 489 612 
 ECONOMIA I TREBALL: 671 450 236 
 ATENCIÓ VIOLÈNCIA MASCLISTA: 646 863 435 

 
També es recorden altres recursos específics per a situacions de violència masclista: 
 
 900 900 120, atenció 24 h ICD  
 WHATSAPP ICD 671 778 540 
 90090012@gencat.cat   
 112, Emergències 
 
Cleofé pregunta sobre l’alumnat que no disposi de mitjans informàtics. La regidora d’Educació 
informa que s’han recollit les necessitats i s’estan distribuint materials. 
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Pilar Díaz fa un agraïment a totes les persones que estan realitzant tasques de voluntariat 
durant el confinament.  Lola Castro manifesta un missatge d’optimisme per aquests suports i 
diu que la pandèmia està afectant principalment a les dones.  
 
 
3. Pla de reconstrucció.  SUMEM PER RECONSTRUIR LA NOSTRA ESPLUGUES 
 
L’alcaldessa informa que el Ple municipal ha aprovat un Fons de contingència d’1 milió 
d’euros, distribuïts en les següents línies de suport: 
 

1. Partida d’emergències socials, 200.000 euros 
2. Ajuts per ERTO i fi de contracte temporal, de 200 euros + 10% per fill o filla a càrrec 
3. Ajuts per a persones autònomes, de 200 euros 
4. Suport al comerç per inversions que ajudin a millorar la competitivitat 
5. Subvencions a la contractació per a persones autònomes, pimes i empreses. 

 
 
4. Logo del Consell Municipal de les Dones 
 
Es presenta el logo definitiu del Consell.   
   
  
5. Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones 
 
Es recorda que demà, 28 de maig, és el Dia Internacional per a la Salut de les Dones. S’ha 
preparat un vídeo per commemorar-lo.. 

 

 
6. Diversos 
 
No es tracten temes en aquest apartat. 
 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta dona per finalitzada la sessió, quan són 
les 19:20 hores del dia anteriorment esmentat, tot estenent aquesta acta, que signen 
 
 
 
LA PRESIDENTA                                                          LA SECRETÀRIA  
 
 
 
 
 
 
 
Pilar Díaz                                                                       Carme Manzanal      


