
  

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES  
 
Identificació de la sessió 4/2022 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  27 de setembre 2022  
Inici: 17:30 h. 
Finalitza: 20.00 h 
Lloc:  Espai Can Llopart, situat al Centre Cívic Vista Alegre (C. Ramon y Cajal, 3) 
 
 
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.  
 María Mejide, en representació de Malaika Solidaria   
 Matilde Mas, en representació del Grup de Dones 
 Tránsito Ayala, en representació de la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements  
 Marion Aurín, en representació de la Unió Esportiva Castelldefels.  
 Ma. Victòria Sistac, en representació del Grup de dones.  
 Rut Bill, Tècnica representant de l’Àrea de Participació. 
 Laura García, en representació del  Club de Futbol Sala Femení de Castelldefels.  
 Antonia García, en representació de Artcon, Espai de Creació. 
 Amparo García,  en representació de Artcon, Espai de Creació. 
 Juan Miguel Alanis, en representació del Castelldefels Hockey Club. 
 Núria Cornet Turro, en representació de l’Associació La Rogeta 
 Aurora Escudé, en representació de l’AAVV La Pineda.  
 Yolanda Pibernat, en representació d’Acción Alegra.  
 Juan Miguel Alanis Requena, en representació del Castellefels Hockey Club  
 Teresa Sanjosé, en representació de la UPC. 
 Marta Muñoz, en representació de  l’Ampa de lES Josep Lluís  Sert. 
 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:  
 

 Ana López, Tècnica representant de l'Àrea de Comunicació. 
 Consuelo Rodríguez Cañedo, en representació del Club de Bàsquet de Castelldefels 
 Raquel Millán, en representació de l’Àrea de Joventut.  

 
 

 
ORDRE DEL DIA  
 

 Lectura i aprovació, si és procedent, de l’acta anterior. 
 Feminicidis. 
 Valoració de les activitats del Dia de l’Orgull LGTBI. 
 6è Congrés de les Dones del Baix Llobregat. 
 Proposta activitats Jornades 25 de novembre. 



  

 Altres informacions. 
 Preguntes i suggeriments. 

 
La regidora, Lourdes A., dona la benvinguda a totes les persones assistents i es fa una roda de 
presentacions, ja que s’ha incorporat  la representant de l’AAVV de La Pineda i una nova 
representant de l’AMPA de l’IES J.LL. Sert. També en aquest apartat es menciona que Antonia 
G. i Amparo G. assisteixen com a representants d’una nova associació anomenada Artcon, 
Espai de Creació.  
 

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

El Consell aprova l'acta de la darrera sessió,  de data 7 de juliol de 2022, 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. 
 

 09/06/2022. Diolimar Alemán. 35 anys. Soria (Sòria, Castella i Lleó). 

 21/06/2022 (data que es troba el cos sense vida). Virginia T.G. 51 anys. Sevilla (Sevilla, 
Andalusia). 08/06/2022. Amparo Montalvá González. 52 anys. Alzira (València, 
Comunitat Valenciana).  

 29/06/2022. (data que es trova el cos sense vida). Mari Nieves, cognoms no coneguts. 
53 anys. Dos Hermanas (Sevilla, Andalusia).  

 01/07/2022. Cristina Romero, 18 anys. Parla (Madrid, Comunitat de Madrid). 

 25/07/2022. Trinidad, cognoms no coneguts. 50 anys. Albuñol (Granada, Andalusia) 

 29/07/2022. Abigail, cognoms no coneguts. 34 anys. Santa Cruz de Tenerife (Santa 
Cruz de Tenerife, Canàries).  

 12/08/2022. Nom i cognoms no coneguts. 44 anys. Sevilla (Sevilla, Andalusia). 

 13/08/2022. Eva María Asensio, 54 anys. Valladolid (Valladolid, Castella i Lleó). 

 13/09/2022. María del Carmen, cognoms no coneguts. 71 anys. Escatrón (Saragossa, 
Aragó).  

 21/09/2022. Anna García Llobregat, 22 anys. Campdevànol (Girona, Catalunya). 

 26/09/2022. María Luisa, cognoms no coneguts. 68 anys. Benidorm (Alacant). 

 26/09/2022. María Luisa, cognoms no coneguts. 32 anys. Palència 

 28/03/2022. (confirmat feminicidi el 26/09/222). 39 anys. Màlaga (Andalusia) 

 
 
 



  

3. Valoració de les activitats del Dia de l’Orgull LGTBI 
 
Anna D. R., Tècnica d’igualtat, detalla totes les activitats que es van programar per aquesta 
commemoració.  
 

 Taller Drag Queer a càrrec de l'entitat Enruta't 

 PRIDE – Castelldefels. Concert amb Rocío Saiz, La Mega Pubilla, Juan Reina, Alexa 
Evans, Vilma Porux, Michelle Divine i Dramas de Honor DJ. 

 Partit amistós: Esportiu Castelldefels Handbol - Panteres Grogues 

 Commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Lectura del manifest 
institucional  

 
Matilde M., representant  del Grup de Dones  comenta que l’actitud de la cantant  Rocio Saiz,   
no va ser correcta  quan  va interpel·lar a les persones que es retiraven del concert o que 
passejaven per la plaça sense implicar-se en el mateix.  Aquesta forma d’encarar-se amb el 
públic no la consideren correcta.  
 
Matilde M., manifesta que dona tot el suport a aquests actes,  però que cal tenir cura a l’hora 
d’escollir les actuacions a realitzar.  Afegeix que la resta d’actuacions van ser encertades i que 
considera un molt gran  encert haver recuperat la figura de Juan Reina per la ciutat. 
 
Amb  relació a l’actuació de Rocío Saiz, Lourdes A., regidora d’Igualtat,  comenta que aquesta 
artista  ja havia actuat  altres vegades  a la nostra ciutat i no era d’esperar l’actitud que va tenir 
en aquesta ocasió ni la forma d’expressar-se en interpel·lar al públic.  
 
Anna D. R., tècnica d’Igualtat comenta que efectivament l’actuació de Rocío Saiz no va ser 
afortunada  i remarca que la resta d’actuacions van agradar molt al públic assistent.   
 
Regidora diu que des de l’àrea es pren nota per a pròximes edicions  de les reflexions del 
Consell de les Dones vers les actuacions a programar en el futur i afegeix que tret  d’aquest 
incident la Pride  va agradar molt.  
 

 
4. 6è Congrés de les Dones del Baix Llobregat 

 
Es demana a les assistents que manifestin la seva voluntat d’assistir o no al 6è. Congrés de les 
Dones que se  celebrarà el proper mes de novembre. Per part de l’equip tècnic d’Igualtat 
s’encoratja a les entitats a participar i es recalca la necessitat de comptar amb aquesta 
informació abans d’iniciar-se el període de vacances.  

 
Diverses persones manifesten verbalment la seva voluntat d’assistir i s’acorda que serà l’Anna 
D., tècnica d’igualtat,  qui recollirà en els pròxims dies la informació i elaborarà el llistat de les 
persones interessades.  
 
Anna D. R. Explica les diverses opcions que es poden articular respecte al trasllat fins a les 
instal.lacions on se celebrarà el Congrés.  
 
 
 



  

5. Proposta activitats Jornades 25 de novembre 
 
Anna D. R., tècnica d’igualtat explica els canvis en relació amb el  Concurs de presentacions  
que abans es deia “Digues la teva i Transforma i que ara s’ha transformat  en  el  “Certamen 
"Marta Medina" a Tik Tok contra la violència masclista. 
 
Rut B., tècnica de Participació,  explica  el tema de l’estudi referit a les dones de Castelldefels.  
Com han anat els treballs, quan es farà la presentació, etc.. També Lourdes A., regidora,   pren 
la paraula per insistir  a demanar la màxima assistència per aquest acte, ja que a més a més , 
del seu valor per la informació que aporta sobre la història  de la ciutat, també serà un 
homenatge a tantes dones  que no estan visibilitzades a la ciutat .  
 
La Rut B. I la regidora Lourdes A., comente que a partir d’aquest estudi estan apareixent força 
propostes per aprofitar els materials, les imatges  i els testimonis  de les dones que ha recollit 
l’equip redactor.  
 
Mª Victòria S., representant del Grup de Dones comenta que ella ha estat una de les dones 
entrevistades i  que han estat una bona experiència , remarca la professionalitat del personal 
que ha realitzat les entrevistes. Diu que ho fan molt bé.  
 
A continuació María M., representant de Malaika Solidària, explica en què consistirà l’exposició  
que preparen  per a les Jornades de novembre des de l’associació.  L’exposició porta per títol 
“Africa a través de sus Tejidos. Lo que las teles nos cuentan” i tracta sobre el simbolisme de les 
teles per a la població dels països i territoris africans. L’exposició es podrà visitar en la sala 
central de l’Espai Montserrat Roig. Comenta que per portar a terme l’exposició ha comptat  
amb la col.laboració de l’Antonia García. 
 
 
Núria C., representant de La Rogeta, demana  si a més d’exposar les teles, l’exposició difondrà 
informació sobre la situació de les dones africanes, com p.e. referència a la pràctica de 
l’ablació del clítoris.  Maria Mejide respon que en aquesta exposició no es tractarà aquesta 
temàtica.  
 
Anna D. R., tècnica d’Igualtat, comenta que des de l’àrea s’està explorant la possibilitat que el 
manifest  institucional  del dia 25/11 el llegeixin una o més dones refugiades, per visibilitzar la 
situació que pateixen les dones  que fugen de conflictes bèl·lics o que necessiten demanar 
refugi per altres situacions sobrevingudes als seus països d’origen.  
 
Per part de les tècniques d’Igualtat s’informa que durant les jornades també tindran lloc 
diverses activitats relacionades amb la situació de les dones ucraïneses, sobretot de les que 
han fugit  del seu país a causa del conflicte bèlic i que l’equip municipal que gestiona els temes 
d’Internacionalització també ha programat una activitat que portarà per nom 
“L’empoderament de la dona en l’àmbit professional i laboral  en el marc europeu”. L’activitat 
comptarà amb la intervenció d’Emma Gumbert, Vicepresidenta de PIMEC i  amb la participació 
de Nati Pintado, Vicepresidenta de PIMEC- Baix Llobregat.  
 
Des d’Igualtat es proposa reprendre les activitats al carrer per les Jornades d’aquest any i 
l’Anna D.R., explica com sol.licitar la participació per part de les entitats, per comptar amb 
presència en la mostra aquell cap de setmana (dissabte 26 de novembre). 



  

 
 

6. Altres informacions 
 
Núria C., representant de La Rogeta comenta  que en el Consell anterior va haver el compromís 
d’enviar l’enllaç d’una activitat organitzada per l’associació, que va tenir una conferència de 
l’Amparo Tomé, sobre noves masculinitats i feminitats. S’enviarà l’enllaç.  
 
 

7. Preguntes i suggeriments 
 
Marta M., representant de l’AMPA de l’IES J.LL. Sert, fa propostes, consideracions i preguntes 
al voltant  de com promoure els perfils curriculars de noies perquè escullin branques d’estudis 
científics i tecnològics.  
 
Teresa S.J, representant de la UPC,  comenta quines són les dificultats amb què es troben  
habitualment perquè les noies s’interessin per les carreres científiques i tecnològiques.  
 
Atès que el tema  ha estat recurrent al llarg dels anys i dels successius Consells, es proposa 
valorar la possibilitat de crear algun grup de treball dintre del Consell per desenvolupar aquest 
tema i explorar noves accions o activitats a realitzar. Es proposa demanar dades a les àrees de 
l’Ajuntament tant d’educació com de Promoció Econòmica, respecte a les persones que 
escullen batxillerats científics o tecnològics i a les dades de les emprenedores en STEAM. 
 
Aurora E, representant de l’AV Pineda comenta la situació de la dona a l’Iran  de la dona que 
ha estat assassinada i diu que hi hauria d’haver  accions per part de les dones d’occident. Núria 
C. Informa el  Consell  que hi ha  convocada una manifestació de condemna d’aquests fets.  
 
El consell  manifesta el seu rebuig a les agressions sexuals succeïdes durant el cap de setmana 
a Castelldefels.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, ens emplacem per a la pròxima reunió del Consell 
Municipal de les Dones previst per al dia 15 de novembre 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  
 
 


		2022-11-21T10:54:47+0100
	Lourdes Armengol Aymerich - DNI 37687633V (TCAT)


		2022-11-21T15:12:59+0100
	Isabel Cabré Conesa - DNI 38069893V (TCAT)




