
  

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES  
 
Identificació de la sessió 1/2022 
Caràcter:  Ordinari 
Data: 18 gener 2022  
Inici: 17:30 h. 
Finalitza: 18:45h. 
La sessió es realitza per videoconferència plataforma zoom  
 
Hi assisteixen:  

 Lourdes Armengol, regidora d’Igualtat i presidenta del Consell Municipal de les Dones. 
 Rita Borque Ruiz,  , Assessora de Polítiques d’Igualtat. 
 Anna Dolors Rodríguez, Tècnica d'Igualtat.  
 Clara Fernández, en representació de l’AMPA Institut Josep Lluís Sert. 
 Dolors Somavilla, en representació de Fibrofels. 
 Ana López, Tècnica representant de l'Àrea de Comunicació. 
 Teresa Sanjosé, en representació de la UPC. 
 Matilde Mas, en representació del Grup de Dones  
 Ma. Victòria Sistac, en representació del Grup de dones.  
 Núria Cornet Turro, en representació de l’Associació La Rogeta 
 Rut Bill, Tècnica representant de l’Àrea de Participació. 
 Alfonso  Valenzuela, en representació del Club de Bàsquet de Castelldefels  
 Consuelo Rodríguez Cañedo, en representació del Club de Bàsquet de Castelldefels 
 Mireia Martínez, en representació de la Creu Roja 
 

 
 Isabel Cabré, Cap de la Secció de Polítiques d’Igualtat, Salut i Consum de l’Ajuntament, 

que actua com a Secretària.  
  

Excusen la seva assistència:  
 

 Antònia García, en representació de Neuronit. 
 Maria Mejilde, representant de  Malaika Solidaria   

 
ORDRE DEL DIA  
 

1. Lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta anterior. 
2. Feminicidis   
3. Valoració de les XIX Jornades per a l’eradicació de la violència envers les dones i les 

nenes – 25 de novembre 
4. Propostes per les Jornades del 8 de març 
5. Altres informacions 
6. Preguntes i suggeriments 

 
 
 
 
 



  

 

La regidora, Lourdes A., dona la benvinguda a totes les persones assistents i especialment a la 
Consuelo R. que participarà en les reunions del Consell de les Dones com a representant del 
Club de Bàsquet Castelldefels, en substitució de l’Alfonso Valenzuela, quan aquest no pugui 
assistir.  
 
Així mateix,  lamenta que novament ens veiem en l’obligació de celebrar les sessions del 
Consell via on line per culpa de la situació disparada de contagis pel COVID-19.  
 
 

1.  Lectura i aprovació, si procedeix, de l’acta anterior.  
 

El Consell aprova l'acta de la darrera sessió,  de data 9 de novembre de 2021, que es va 
remetre per correu adjunt amb la convocatòria d'aquesta reunió. 
 
 

2. Feminicidis   
 
A continuació Isabel C., Cap  d’Igualtat, procedeix a la lectura dels noms de les dones i de llurs 
fills i filles, assassinades en el període de temps que ha transcorregut des que es va fer el 
darrer Consell de les Dones, el 9 de novembre de  2021.   
  
02/12/2021. Cristina Blanch Mortes. 30 años. València (Comunitat Valenciana).  
10/12/2021. Lorena Requena Portero. 39 anys. Granada (Granada, Andalusia).  
16/12/2021. Maria Àngels Droch Nualart, 64 anys. Sant Joan les Fonts (Girona, Catalnya). 
17/12/2021. Eva Jaular. 40 anys. Liaño de Villaescusa (Cantabria, Cantabria).  
18/12/2021. Elia Roda Lafuente. 35 anys. Torrevella (Alacant). 
25/12/2021. Yolanda Elizabeth Martínez. 25 anys. Elx (Alacant, Comunitat Valenciana).  
08/01/2022. Sara Pina Yeregui, 38 anys. Tudela (Navarra, Navarra).  

 

3. Valoració de les XIX Jornades per a l’eradicació de la violència envers les dones i les 
nenes – 25 de novembre 
 

L’Anna D. R., tècnica d’Igualtat fa un resum dels actes realitzats durant les Jornades:   
 

 Campanya de sensibilització de les entitats i els comerços: Castelldefels lliure de 
violència masclista 

 

 EXPOSICIÓ:  Violència masclista en la parella: desmuntem mites? 
 

 TALLER D’AUTODEFENSA PER A DONES a càrrec de Karin Konkle. 
 

 PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA. 15 hores de Judith Colell, 2020, dins del cicle  
 

 TERTÚLIA AMB VEUS DE DONES a càrrec de la psicòloga Roser Carré Ibañez. 
 

 Il·luminació de les façanes del Castell i de l’Ajuntament  



  

 

 

 DOCUMENTAL Red Cunt 
 

 CONVERSA entre  Betsabé Garcia i Txell Bonet sobre la influència de Montserrat 
Roig en les escriptores actuals 

 

 COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL PER L’ERRADICACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES  
Lectura del manifest a càrrec de la Sra. M. Victòria Sistac, presidenta del Grup 
de Dones de Castelldefels. 
 

 XERRADA sobre la VIOLÈNCIA OBSTÈTRICA 
 

 ACTE CENTRAL: CASTELLDEFELS IMPARABLE CONTRA LES VIOLÈNCIES 
MASCLISTES 
Conversa amb Pilar Aymerich, lliurament dels premis del concurs de 
presentacions “DIGUE-HI LA TEVA I TRANSFORMA”, lectura de textos de 
Montserrat Roig a càrrec del Consell de les Dones i desfilada d’Antònia García 
amb la col·laboració de Diviertt. 
Amb la participació de Paranoia Studi. 

 

 PRESENTACIÓ DE LA PLATAFORMA DE CASTELLDEFELS D'HOMES PER LA 
IGUALTAT I CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA. 

 

 TORNEIG INTERCLUBS D’HOQUEI “Mamis per a la igualtat: una forma de ser en 
igualtat” 
Organitza: Castelldefels Hockey  Club 

 
 
El Consell valora en conjunt molt positivament les activitats realitzades, fent especial menció 
de:  
 
 
Grup de dones. 

o  La Mª Victòria, presidenta, expressa la seva satisfacció per com es va 
desenvolupar l’acte de la lectura del manifest i comenta que es va sentir 
arropada per l’equip d’Igualtat. També posa en relleu diversos moments de 
l’acte Central de les jornades que es va celebrar en el Teatre Plaza, 
especialment premis Marta Medina i projecció del vídeo del consell  

o La Matilde M., comenta sobre l’acte de la lectura del manifest i la remarca la 
vistositat que dona a l’acte tota l’escenografia de la plaça amb els paraigües 
liles oberts  

 
La Regidora, Lourdes A, coincideix amb el Grup de Dones i expressa la seva satisfacció per 
l’organització i considera que tant l’acte de la lectura del manifest (pl. Església) com el Central 
(teatre Plaza) van funcionar molt bé. Així mateix manifesta que la ciutat tenia un deute vers 



  

 

totes les dones que han participat i participen en el Consell de les dones  i que evidentment el 
petit homenatge a la Marta Medina era necessari per donar-li la rellevància que es mereixia.  
 
 
Fibrofels. 

o Dolors S., comenta que li va agradar especialment l’acte Central i agraeix el 
reconeixement a la Marta Medina fent que els premis portin el seu nom a 
partir d’aquest any.  

o En relació a la conferència sobre la violència obstètrica comenta que potser es 
va quedar curs i que cal realitzar més tallers d’aquest tipus. 

o També fa menció d’algunes accions fetes per grans cadenes de supermercats 
que es veu que feien algun reconeixement o menció al dia Internacional contra 
la violència de gènere en els tiquets. Si localitza algun ens el farà arribar 
perquè ho considera una bona pràctica per les empreses.  

 
 

4. Propostes per les Jornades del 8 de març 
 
L’Anna D. R. , tècnica d’Igualtat, explica les activitats que s’estan preparat per part de l’Àrea 
d’Igualtat:  

 JORNADA: ets dona i se’t fa difícil seguir avançant professionalment? A càrrec 
de donesqueinspiren 
Dimecres 9 de març de 15 a 16:30 h a la Biblioteca 

 LECTURA del MANIFEST INSTITUCIONAL: 8 de març 

 ESPECTACLE A CÀRREC DE L’ESCOLA DE DANSA DE CASTELLDEFELS 
PILAR DE DONES, a càrrec dels Castellers de Castelldefels (Agrupació de 
Cultura Popular) 
LECTURA DEL MANIFEST 
Dia: diumenge, 13 de març 

 ACTIVITATS BIBLIOTECA: documental del mes: Curry Crew (caminar per trencar 
estereotips) 

 
La Regidora, Lourdes A, comenta que la seva opinió és la de prioritzar activitats a l’aire lliure, 
perquè tindrem menys probabilitats de contagi i menys probabilitats d’haver-les de 
desconvocar, si és que la situació de la pandèmia és manté.  
 
Demana a la resta d’entitat si organitzen o proposen activitats que es puguin sumar al 
programa de les Jornades de les Dones.  
 
Es reben les següents propostes:  
 Grup de Dones- Mª Victòria S. i Matilde M.  Comenten que des del Grup organitzaran 
la tradicional  Mostra de Tallers de l’associació , a la porta de la seva entitat, el dimecres de 
mercat,  com en anys anteriors.  
 Creu Roja .Mireia M. Comenta que a finals de l’any 2021 Creu Roja va realitzar una 
activitat relacionada amb l’àmbit laboral i la perspectiva de gènere, al voltant del programa 
d’ocupació que porta a terme aquesta entitat,  que considera que modificant el format, per 
temàtica tindria coherència amb l’activitat que organitzarà Igualtat per a dones empresàries i 
emprenedores.  
 



  

 

 Club de Bàsquet Castelldefels.- Alfonso V., comenta que com cada any faran la lectura 
del manifest a  l’inici del partits d’aquell cap de setmana. Així mateix també explica al Consell 
que estan preparant alguna activitat al voltant d’un fitxatge de l’equip de bàsquet femení, la 
jugadora argentina Agustina Leiva.  Esta pensant en alguna activitat en matèria de 
comunicació. Ana L, tècnica de Comunicació comenta que ja estant en contacte i quan tinguin 
l’activitat més concretada ja la podran comunicar per incorporar-la al programa de les 
Jornades i a més comenta que l’edició del Castell de febrer incorpora informació sobre les 
Jornades . 
 
Per la seva part la Núria C., de la Rogeta, comenta que està en contacte amb Novembre 
Feminista, que estan preparant activitats per al 8 de març d’enguany. Comenta que si alguna 
de les activitats és possible incorporar-la a les jornades de Castelldefels, ho comunicarà. En 
aquest sentit, recorda que l’acció de la cadena humana de l’any passat va ser un èxit.  
 
 

5. Altres informacions 
 
 

 Adjudicació dels treballs d’elaboració  del IV Pla de Gènere de Castelldefels. 
 
La Isabel   C., d’Igualtat, comenta que s’han adjudicat els treballs a l’empresa COOP4EQUALITY, 
PROJECTES D’INNOVACIÓ SOCIAL, SL., i que d’acord amb el calendari que han presentat 
s’espera tenir el pla redactat cap a setembre/octubre 22.  
 
 

 Proposta pròrroga vigència del  III Pla d’Igualtat de Gènere de Castelldefels, fins a 
l’aprovació del IV Pla d’Igualtat de Gènere de Castelldefels i en tot cas, com a màxim 
fins al 31 de desembre de 2022.  

 
La Isabel  C., d’Igualtat, comenta que donat que la data de finalització del vigent III Pla 
d’Igualtat de Castelldefels  és a finals de febrer de l’any 2022, es considera adequat per part de 
l’àrea proposar una pròrroga del pla vigent fins a l’aprovació del IV Pla d’Igualtat de Gènere de 
Castelldefels i en tot cas, com a màxim fins al 31 de desembre de 2022.  
 
El Consell en conjunt valora positivament la proposta, que es concretaria en presentar aquest 
punt a aprovació en el Ple Municipal de febrer.  
 
 

 Dia internacional de la Nena i la Dona a la ciència 
 
La Teresa  S, de la UPC, comenta que entomant la proposta del Consell d’organitzar alguna 
activitat per aquesta jornada commemorativa, estan ultimant una activitat que segurament es 
materialitzaria en una taula rodona formada per 4 enginyeres (una de telecomunicacions, una 
d’aeronàutica, una agrícola i una alimentària) . 
Estan pensant en un acte presencial que es pugui ser vist també en streaming.  
L’activitat s’està coordinant amb Igualtat i es proposa també ampliar la informació amb l’àrea 
d’educació. 
 



  

 

L’Anna D.R, comenta que la biblioteca esta ultimant també organitzar alguna activitats per 
aquesta jornada. 
 
Així mateix, l’Anna també explica que per a les 7es. Jornades de d’Orientació, des de l’àrea 
d’Educació s’està treballant amb  per facilitar als centres educatius dues exposicions: Dones de 
ciència (al vestíbul de l’Ajuntament) i Exposició “L’enginy invisible” de la UPC.  
 
La Regidora comenta que és important intentar que aquestes activitats impactin sobre tot a les 
noies dels instituts de Castelldefels.  
 
 

 Dia contra l’Homofòbia a l’esport. 
 
Activitat del 19 de febrer: organitzada amb el Consell Esportiu del Baix Llobregat i l’Àrea 
d’Esports es farà la presentació de l’associació FLG-Associació de Famílies LGTBI de Catalunya: 
lluitem pels drets de les famílies LGTBI i per visibilitzar la diversitat familiar i un escape-room a 
 
Documental 24 de febrer, EL Llindar a la Biblioteca . Al debat posterior participaran l’Àngels 
Ruiz, que fa l’atenció de Servei de Diversitat Sexual del Punt SAI de Castelldefels, i un pare de 
Castelldefels vinculat a l’Associació Chrysallis.  
 
 
Per finalitzar l’Anna D., d’Igualtat proposa el calendari de reunions del Consell de Dones per  
aquest any,  que seria el següent:  

- 22 de març de 2022 
- 26 d’abril de 2022 
- 24 de maig de 2022 
- 27 de setembre de 2022 
- 15 de novembre de 2022  
- 17 de gener de 2023 

 
En els pròxims dies enviarà a tot el Consell aquestes dates per tal que reservin les seves 
agendes.   
 

6. Preguntes i suggeriments 
 
Dolors S. vol fer esment a l’acte del Teatre Plaza que es va realitzar en el marc del Dia Mundial 
contra la SIDA; apunta la professionalitat i encert de la presentació de la Carla Antonelli i 
felicita per l’acte en conjunt. Isabel C. matisa que és una activitat que s’organitza des de l’Àrea 
de Salut però que compta amb la col·laboració d’Igualtat. Lourdes A. També apunta a l’èxit de 
l’acte, tant pel que fa a la potència de continguts i coneixements de les persones que hi van 
participar, com d’assistència de persones. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, en emplacem per a la propera reunió del Consell 
Municipal de les Dones previst per al dia 22 de març de 2022, a les  17:30 hores, la presidenta  
aixeca la sessió, de la qual cosa jo, estenc la present acta. 
 



  

 

 
 
 
Isabel Cabré i Conesa      Lourdes Armengol i Aymerich  
Cap  de Secció Polítiques  d’Igualtat    Presidenta Consell de les Dones 
Salut i Consum  
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