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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL MUNICIPAL DE LES 
DONES EL DIA 1 DE DESEMBRE DE L'ANY 2016 A LES 19 HORES                        (4/2016) 
    
 
Al Saló de Plens de l’Ajuntament, el dia 1 de desembre de 2016, a les 19 hores, es reuneix el 
Consell Municipal de les Dones, en sessió ordinària, sota la presidència de la Sra. Pilar Díaz, 
alcaldessa i regidora presidenta del Consell Municipal de les Dones, i 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: 
  
 

 Carmen Sánchez 
 M. Glòria Font 
 Hermínia Villena Collado, grup 

mpal. ERC 
  M. Teresa Badesa 
 Mari Ángeles Pallarès 
 Carmen Capitán, presidenta  
   Associació Dones “El Taller”  
 Pilar Valderrábano 
 Maite González García 
 M. Carmen García 
 Esther García 
 Laura Benito, regidora no adscrita
 Maribel Aguilera, grup mpal. PSC 
 Maria Cejas 
 Belen Becerra 
 Tomi Borrallo 
 Ana M. Domínguez 

 

 
 Manel Pozo, grup mpal. PSC 
 Montse Zamora, grup mpal. PSC 
 Carme Gené, Amnistia 

Internacional 
 Maria Estruch,  
 Milagros López 
 Esther Soler, informadora CIRD 
 Assumpta Pastor, agent d’Igualtat 

 
 

 
 
 

 
N’ excusen l‘absència: 
 

  M. Carme Dragó, presidenta Associació de Dones de La Plana 
  Katy Mora     

 
Havent obert la sessió per part de la presidenta, a continuació es passa a examen i debat dels 
assumptes esmentats a l’ordre del dia: 
 
1. Aprovació de l’acta corresponent a la sessió anterior.  El Consell dóna la seva 
conformitat, per unanimitat, a l’acta de la sessió anterior ordinària, de data 6 d’octubre de 2016. 
 
2.  Valoració actes 25 de novembre. Dia Internacional contra la Violència Masclista. 
L’alcaldessa diu que és important que no només es parli contra la violència masclista el mateix 
25 de novembre sinó també els dies previs. Cal fer pedagogia sobre el que pretenem. I a 
continuació fa un resum de les accions desenvolupades enguany, que recordem a continuació. 
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Del 21 al 28 de novembre van ser visibles al municipi 50 banderoles “Esplugues diu PROU a la 
violència!” i 25 banderoles “Sabates Vermelles”. 
 
Enguany hem continuat amb el Projecte d’art públic “Sabates vermelles” (rèplica d’Elina 
Chauvet), que vam iniciar l’any passat. Els dies previs al 25N vam començar a pintar sabates 
amb la implicació de les entitats de dones i joventut, amb l’objectiu d’omplir la tarima de la 
plaça Santa Magdalena el dia 25 amb sabates vermelles, que simbolitzen el dol per les dones 
que han perdut la vida per violència masclista. També es va fer una  mostra de sabates 
vermelles a diferents equipaments municipals amb cartell informatiu de les activitats 
programades,  Casa Consistorial, CIRD, Puig Coca, Molí, Remolí, Joaquin Rosal, CEM Les 
Moreres i CEM La Plana. 
  

 Divendres 25 de novembre: 
 
A les 12 h, lectura del manifest institucional del Dia Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència envers les Dones, davant l’Ajuntament, amb l’assistència de 98 persones. 
 
A partir de les 18 h, a la plaça Santa Magdalena, es va començar a rebre i exposar les sabates 
vermelles reunides per les entitats i la ciutadania. A les 19 h, l’acte contra la violència 
masclista, obert a tota la ciutadania, davant l’Ajuntament. Hi van assistir aproximadament 250 
persones. Durant aquest acte es van realitzar diverses accions: 
 
- Lectura del manifest institucional del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència 
envers  les Dones. 
- Projecció del curtmetratge Una vez, de Sonia Madrid i Maria Guerra. 
- Lectura de joves. 
- Lectura de les Associacions de Dones d’Esplugues i Consell Municipal de Dones. 
 
Durant l’acte, l’Associació DIAS va fer fotos contra els micromasclismes i feminicidis en un 
marc de fotografies mòbil. I es van repartir xapes amb missatges reivindicatius. 
 
Esplujove va realitzar una nova acció al carrer: Trepitjant la violència masclista.  Del 8 al 10 de 
novembre i en l’horari dels PIDCES als 3 instituts d’Esplugues, els dinamitzadors van demanar 
la col·laboració dels i les joves per tal que expressessin per mitjà de frases curtes el seu rebuig 
a la violència masclista. Aquestes frases van ser plasmades en un mural de paper, i van ser 
recollides i proposades a votació  a través del Facebook de l’Esplujove, de les quals 10 van 
quedar finalistes i dues seleccionades per realitzar la campanya de pintada de passos de 
vianants  No és no! i La violència és el recurs dels incapaços!.  Durant els dies 23 i 25  es van 
pintar els passos de vianants de sis espais de la ciutat (davant l'Espai Jove Remolí, l'Oficina 
Jove d'Emancipació, l'Ajuntament i els instituts La Mallola, Joanot Martorell i Severo Ochoa).   

 
Del 14 al 30 de novembre, es va realitzar una exposició a l’Espai Jove Remolí: La cenicienta 
que no quería comer perdices, sobre un conte il·lustrat de Nunila López Salamero i Myriam 
Camero Sierra. Al mateix espai, el dilluns 28 de novembre, es va fer una sessió informativa del 
cicle Àgora de Gènere de l'associació DIAS: El masclisme avui dia.   
 
El dies 22 i 24 de novembre, els PIDCES, Punts d’Informació i Dinamització dels Instituts La 
Mallola, Joanot Martorell i Severo Ochoa van organitzar punts temàtics contra la violència  
masclista per informar l’alumnat i promoure la seva participació en la IV Marxa Comarcal 
contra la Violència Masclista.  A l’Espai Jove Remolí i a l’Oficina Jove d’Emancipació es van 
crear punts temàtics amb informació sobre la violència masclista.  
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Es van distribuir uns 500 cartells de divulgació de la Línia d’atenció a les dones en situació de 
violència masclista 900 900 120 (ICD) entre els comerços de municipi.  
   
L’alumnat del servei de formació per a persones estrangeres de Can Vidalet també es va 
adherir a la campanya contra la violència masclista.  Un grup de 35 a 40 d’alumnes van 
treballar durant la setmana del 21 al 25  novembre diferents murals en els quals van  plasmar 
idees, sentiments, dibuixos, frases en els seus idiomes d’origen, per rebutjar la violència 
masclista. La formadora va aprofitar per sensibilitzar i informar sobre els recursos existents i 
per afrontar els casos de violència masclista.  Aquests murals van ser exposats a l’acte del 25 
de novembre. 
 

 Diumenge 27 de novembre, a les 10 hores, IV Marxa del Baix Llobregat contra la 
Violència Masclista 

 
Al voltant de 250 ciutadans i ciutadanes d’Esplugues es van concentrar a la plaça Santa 
Magdalena per participar en aquesta marxa reivindicativa, amb destinació al Parc de 
Torreblanca. I Unes 1000 persones es van aplegar a l’acte central on es va fer la lectura del 
Manifest contra la violència masclista. A la marxa, organitzada pel Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, hi van participar 15 ajuntaments de la comarca.   
 
L’alcaldessa informa que continuem realitzant els tallers de prevenció de violència masclista 
als instituts i que cada vegada detectem casos a edats més primerenques.  Respecte de l’acte 
de la marxa comarcal diu que està una mica decebuda.  Aquest any que la violència ens havia 
tocat més a prop calia una major implicació, perquè dones i homes volem viure en una ciutat 
lliure de violència i perquè això comporta un compromís. Moltes dones van venir 
acompanyades dels seus marits i parelles, i també hi havia membres d’entitats, però 
esperàvem més participació de les entitats.   
 
Hi ha diverses aportacions en la línia de fer alguna cosa per tal que la gent s’impliqui.  Pilar 
Díaz proposa que comencem abans a treballar-ho, a primers de setembre o bé octubre, per tal 
que hi hagi una major participació, i intentarem coordinar-ho i treballar-ho amb les entitats.    
 
3. Declaració Institucional amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència envers les Dones. 
L’alcaldessa informa que la Declaració Institucional amb motiu del Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència envers les Dones, aprovada pel Ple municipal del 16 de novembre 
amb el suport de tots els grups polítics, que es va llegir el 25 de novembre a l’hora del 
manifest,  inclou a més del text consensuat, aportacions que va incorporar l’Ajuntament 
d’Esplugues, com dades específiques de la comarca, nombre de denúncies i de denegacions 
d’ordres de protecció.  I fa lectura del paràgraf final d’aquesta Declaració: “Ens comprometem 
a revisar el nostre protocol i circuit de lluita contra la violència masclista amb més d’una 
dècada de vigència.  En paral·lel a aquest procés de revisió, elaborarem una xarxa de radars 
per prevenir i detectar de manera incipient casos de violència masclista.  Aquesta xarxa haurà 
de comptar amb la col·laboració de serveis municipals, professionals, associacions, escoles i, 
molt especialment, amb la societat civil en general”.  Quan tinguem la revisió del protocol, es 
portarà al Consell. 
 
Aquesta Declaració no fa referència únicament a la violència masclista en l’àmbit de la parella, 
sinó que també inclou altres violències contra les dones, com les agressions sexuals. 
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4. Donar compte de la Declaració Institucional per unes festes majors i uns espais d’oci 
sense violència masclista. 
Pilar Díaz diu que les festes són per gaudir-les, no per perpetuar el patriarcat.  En aquest 
sentit, la Declaració Institucional per unes festes majors i uns espais d’oci sense violència 
masclista, aprovada al Ple de 19 d’octubre, a més de condemnar els actes de violència 
esdevinguts,  exigir més recursos i l’efectiva aplicació de les lleis, i la implicació dels mitjans de 
comunicació,  inclou entre d’altres compromisos:  
 

- Dur a terme campanyes continuades contra les agressions masclistes. 
- Promoure campanyes de sensibilització juntament amb les entitats organitzadores de 

les festes (Festa Major i Santa Magdalena) 
- No portar a terme contractacions públiques en mitjans de comunicació que difonguin 

opinions contràries als drets de les dones i expressin suport directe a la violència 
masclista. 

- No contractar, per a les festes i celebracions municipals, grups o espectables que 
difonguin continguts masclistes o de violència envers les dones. 

- Impulsar accions de sensibilització, prevenció i formació per fomentar relacions 
igualitàries basades en el respecte i el diàleg. 

- Elaborar un protocol contra les agressions sexistes durant les festes majors i els espais 
d’oci.  Crear una comissió  municipal encarregada de la seva elaboració.   L’alcaldessa 
diu que volem tenir-lo per les Festes de Santa Magdalena i que, prèviament, el 
portarem al Consell per compartir-lo i, entre tots i totes, intentar redactar un document 
en què no ens deixem res. 

 
Facilitarem per correu electrònic el text de les dues declaracions referides als punts 3 i 4. 
 
5. Diversos 
En relació a l’activitat de Festa Major amb contingut masclista, que hem comentat als darrers 
consells, no hem trobat cap persona que hagi vist l’espectacle.  Hem rebut versions indirectes, 
“m’ho han dit”.  No hem pogut saber qui va realitzar l’activitat per no contractar-los més. 
 
S’informa que el dia 9 de gener de 2017 s’obre el nou termini d’inscripció als tallers organitzats 
al CIRD. 
 

 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta dóna per finalitzada la sessió, quan són 
les 20.45 hores del dia abans esmentat, tot estenent aquesta acta, que signen 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA                                                          LA SECRETÀRIA  
 
 
 
 
 
Pilar Díaz Romero                                                         Carme Manzanal Villanueva                                    
 


