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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL MUNICIPAL DE LES 
DONES EL DIA 6 D’OCTUBRE DE L'ANY 2016 A LES 19 HORES 
 
 
Al Saló de Plens de l’Ajuntament, el dia 6 d’octubre 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: 
  
 

 M. Pilar Jovell 
 Victòria Alcón Díaz 
 Celia González 
 María Domínguez, presidenta 

Associació de Dones del Gall 
 Pilar Oller 
 Dori 
 M. Dolors Alguè 
 Adoración 
 Julia Iserte  
 Katy Mora 
 M. Carme Dragó, presidenta 

Associació de Dones de La Plana 
 M. Glòria Font 
 Maite González García 
 Isabel Almató, en representació 

d’ERC 
 Pilar Valderrábano 
 Laura Bastell 
 Lídia Quintana 
 Tori Carrión 
 Laura Benito, regidona no 

adscrita 
 Carmen Sánchez 
 Dolores Gómez García 
 Encarna Gómez 
 Basilisa Alcalde Pascual 
 Maruja Ruiz 
 Manuela Ruiz 

 

 
 M. Teresa López Castillo 
 Mari Ángeles Pallarès Muñoz 
 Montserrat Jacas Ballart 
 Hermínia Villena Collado, grup 

mpal. ERC 
 Júlia Rodríguez García 
 Manuela Alcón Valero 
 Vanessa Tarrés 
 Mariber Pelaez, grup mpal. PSC 
 Belén Pérez 
 Eduard Sanz, grup mpal. PSC 
 Carmen Maeso 
 Carlota Herrera 
 Evelyn Arias, presidenta Xarxa de 

Dones Emprenedores d’Esplugues 
 Ana M. Domínguez 
 Neus Oró 
 Carmen Capitán, presidenta  
   Associació Dones “El Taller”  
 Esther Soler, informadora CIRD 
 Assumpta Pastor, agent d’Igualtat 

 
 
 
 
 

 
N’ excusen l‘absència: 
 

 Joana Pla    
  Laia Reverte       
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Havent obert la sessió per part de la presidenta, a continuació es passa a examen i debat dels 
assumptes relacionats en 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 30 de juny de 2016. 
 
 
2. Informacions sobre l’assassinat per violència masclista esdevingut el passat 15 de 
setembre. 
 
L’alcaldessa informa que, en nom de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació 
que presideix i com a alcaldessa d’Esplugues, ha adreçat un escrit al president del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya (CAC) perquè uns dies més tard del fet una familiar directa de la 
víctima va contactar amb nosaltres molt molesta amb la manera amb què algunes cadenes de 
televisió havien passat la noticia.  El CAC té competències per avaluar si es vulneren els drets i 
la intimitat de les persones i pot emprendre les accions que corresponguin amb l’objectiu que 
no es torni a produir aquesta situació.  S’ha enviat còpia de l’escrit al Col·legi de Periodistes de 
Catalunya i a l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya (ICD).  El Col·legi de 
Periodistes  pot incidir en el decàleg de bones pràctiques, el codi deontològic i en la formació 
dels professionals de la comunicació. 
 
També informa que per normativa, si l’Ajuntament no es personés com a acusació popular en 
aquesta causa ho farà l’ICD. L’alcaldessa ha demanat que es personin totes dues 
administracions.  Espera que no hi hagi obstacles per fer-ho.  A la sessió de la Junta de 
Govern Local del 30 de setembre es van aprovar els acords següents: 
 

1. Aprovar la personació de l’Ajuntament com acusació popular en el procediment penal 
iniciat com a conseqüència d’aquest acte de violència masclista. 

2. Que l’alcaldessa procedeixi al nomenament de procuradors i advocats corresponents 
perquè aquest Ajuntament pugui exercir l’esmentada acusació popular, en la forma i les 
condicions establertes per la legislació processal. 

 
Es facilitarà per correu electrònic el text de l’escrit enviat al CAC i l’acord de Junta de Govern  
abans mencionat. 

Pilar Díaz diu que un cas així afecta la família, el veïnat,..., i per tant hem de procurar facilitar 
atencions professionals i fer Xarxa.  El CIRD ofereix assessorament psicològic i jurídic.  No és 
un problema personal ni d’àmbit domèstic, és un problema de tothom.  Aporta la reflexió de si 
tot el que fem és insuficient. 
 
M. Teresa López diu que és important empoderar les dones i que cal que es prengui 
consciència del que és una agressió.  Facilita exemples d’iniciatives: a Amèrica hi ha un web 
on les dones informen “m’ha passat això...” i al barri de La Marina de Barcelona, s’ha fet una 
detecció de les zones fosques o punts d’inseguretat.  Pilar Díaz recorda que això ho vàrem fer 
a Can Vidalet fa uns anys quan es va treballar la Llei de barris. 
 
Hermínia Villena intervé dient que els assassinats masclistes són la punta de l’iceberg i que hi 
ha violències que es produeixen per la manca d’autonomia de les dones. L’home vol manar en 
tot. Cal millorar la situació de les dones potenciant  la seva autonomia i actuar des de 
l’educació.  En aquest sentit, l’alcaldessa recorda que l’Ajuntament ofereix des de fa anys 
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tallers als centres educatius per afavorir les relacions igualitàries.  Cada vegada es detecten 
agressions a dones més joves. El primer pas és el reconeixement de la situació per part de les 
dones i que cal que s’apropin als recursos per demanar ajuda.  Poden adreçar-se a qualsevol 
servei dels que componen el circuit local contra la violència masclista.  Comparteix que és 
important potenciar l’autonomia de les dones per empoderar-les.   
 
M. Carme Dragó explica que a la Festa Major d’Esplugues es va organitzar una activitat 
d’animació en la qual es donava la consigna a les nenes que despentinessin els nens i els 
nens havien de tocar el cul a les nenes.  Pilar Díaz diu que buscarem informació sobre 
l’activitat. 
 
Segons MariÀngeles Pallarès hi ha moltes dones independents i amb estudis que pateixen 
violència masclista, i que hauríem d’explicar als nois que pel fet que estigui al costat d’una noia 
independent ell no serà menys valorat.  
 
Maite González informa que a les festes de La Plana van agredir un noi per defensar unes 
noies i proposa que es faci lectura del Manifest contra la violència masclista a les escoles.   
 
Hi ha una altra aportació recordant que, segons el metge forense  Miguel Lorente algunes 
dones justifiquen la violència “mi marido me pega lo normal”.  Pilar Díaz, diu que intentarem 
portar-lo a Esplugues per tenir l’oportunitat d’escoltar les seves aportacions. També es diu que  
vivim en una societat incívica que no respecta les persones vulnerables.  Segons l’alcaldessa 
no ens hem de deixar portar pel pessimisme.  Hem d’encomanar l’optimisme.  Tenim les lleis 
que tenim, algunes s’han d’acabar de desenvolupar.  Si es necessiten més recursos s’han de 
posar i, si cal, fer un pacte d’Estat; però l’important és l’actitud de cada dona que ha de 
denunciar i que sàpiga que no està sola perquè hi ha serveis que la poden ajudar. 
 
Evelyn Árias diu que moltes dones ho estan passant en silenci i planteja la pregunta sobre 
quines accions cal fer per tal que les dones demanin ajuda.  Planteja que l’Ajuntament dugui a 
terme una campanya de sensibilització per conscienciar la ciutadania que tots i totes som par 
d’aquest problema .  Cal transmetre a l’agressor el missatge que serà rebutjat per la seva 
actitud, en la línia de “Tothom et rebutja”.   
 
Laura Benito diu que avançarem més si impliquem els homes.  Pilar Díaz recorda que cada 
vegada ens acompanyen més homes, tant als actes organitzats per l’Ajuntament com a la 
Marxa comarcal contra la violència masclista.  I diu que es recolliran les aportacions fetes 
 
Katy Mora pregunta sobre l’anul·lació dels actes del dia d’inici de la Festa Major, divendres 16 
de setembre.  L’alcaldessa informa que l’Ajuntament va decretar 24 hores del dol amb motiu de 
l’assassinat masclista succeït el dia anterior. 
 
 
3. Programació actes 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència Masclista 
 
S’informa que s’està tornant a organitzar la Marxa comarcal.  La data prevista és diumenge 27 
de novembre.  Es farà la convocatòria per quedar a les 10, a la plaça Santa Magdalena, per 
sortir a les 10.30 cap al Parc de Torreblanca de Sant Feliu de Llobregat.  A les 12 es 
concentraran les persones participants dels diferents municipis del Baix que participen a la 
Marxa. Esperem comptar amb l’àmplia participació de la ciutadania i de les entitats de tots els 
àmbits: esportives, culturals, centres educatius, les AMPA,.... S’informarà els centres educatius 
de primària i secundària sobre la lectura del Manifest. 
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4. Activitats del darrer trimestre de 2016 
 
Aquesta setmana han començat els tallers organitzats per CIRD: aprèn a fer servir el teu 
smartphone/tablet (2n nivell), escriptura creativa, tertúlia literària i creixement personal. 
 
Es recorda que el 19 d’octubre, Dia contra el Càncer de Mama, a les 11 h, al Casal de Cultura 
Robert Brillas, tindrem la xerrada “Eines al nostre abast per prevenir el càncer de mama”, a 
càrrec de la Dra. Maribel Pons, ginecòloga i directora de l’ASSIR i la Sra. Carmen Blanes, 
infermera responsable del “programa postalta”. 
 
Fins al dia 13 d’octubre es poden inscriure al taller d’escriptura (semipresencial) organitzat pel 
premi literari Delta. 
 
Dimarts 8 de novembre, a les 18 h., es farà la conferència sobre la Reforma Horària, i dimarts 
següent, dia 15, a les 16.30, el taller participatiu, a l’Espai Baronda.  Es recorda que al procés 
participatiu sobre la Reforma Horària hi col·laboren dotze municipis de Catalunya, entre els 
quals Esplugues. 
 
S’informa que estem treballant el III Pla d’Igualtat.  Es convocarà una trobada per  participar-hi.  
Es recullen propostes d’horaris. 
 
 
 

 

 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta dóna per finalitzada la sessió, quan són 
les 20.50 hores del dia abans esmentat, tot estenent aquesta acta, que signen 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA                                                          LA SECRETÀRIA  
 
 
 
 
 
Pilar Díaz Romero                                                         Carme Manzanal Villanueva                                    
 


