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AJUNTAMENT  PLE  1/20 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 7 DE GENER DE 2020 
 
A la casa consistorial d'Esplugues de Llobregat, al saló de sessions, a les divuit 
hores i trenta-dos minuts del dia 7 de gener de 2020, es reuneix el Ple de 
l’Ajuntament en sessió extraordinària urgent, en primera convocatòria, sota la 
Presidència de l’alcaldessa Sra. Pilar Díaz Romero, amb l’assistència dels 
tinents i de les tinentes d’alcalde Sr. Eduard Sanz García, Sra. Sara Forgas 
Úbeda, Sra. Montserrat Zamora Angulo i Sr. Oliver José Peña Estévez i dels 
regidors i regidores Sr. Manuel Pozo López, Sra. María Isabel Aguilera Mulero, Sr. 
Fco. Javier Giménez González, Sra. Montserrat Pérez Escobar, Sr. Joan Marín 
Maestre, Sra. Claudia Acebrón Morales, Sr. Oriol Torras i Planas, Sra. Hermínia 
Villena i Collado, Sr. Juan Carlos Sillero i Vera, Sra. Marta Alarcón i Puerto, Sr. 
Julio Manuel Roldán Moreno, Sra. Gemma García Cejas, Sr. Diego Rodríguez 
Triano, Sr. Jordi Pérez Pineda, Sra. Dolores Castro Leiva i Sr. Marcos Sánchez 
Siles.   
              
Actua de secretari el de la Corporació Sr. Pedro Carmona Pérez, qui certifica. 
 
Oberta la sessió, la senyora Alcaldessa manifesta a les persones membre del 
Ple la necessitat que aquest es pronunciï sobre la urgència de la present 
convocatòria, tot indicant que considera que és sentiment unànim del Ple 
l’aprovació de la urgència per assentiment i sense necessitat de votació. En 
conseqüència, s’aprova per assentiment la urgència de la convocatòria.  
 
Enllaç al vídeo de la sessió: 
https://actes.esplugues.cat/video/playvideo/120_video_200107.mp4?session=8
a8080856e186253016f7f707e060652 
 
 
Seguidament, la Sra. Alcaldessa dona lectura a la Declaració Institucional que 
ha estat consensuada i acordada per la totalitat de grups polítics municipals i 
per tant, per la totalitat del Consistori. 
 
 
ACORD ÚNIC. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE DOL, REBUIG I 
CONDEMNA PER L’ASSASSINAT DE DUES VEÏNES DE LA LOCALITAT, 
MARE I FILLA, PER VIOLÈNCIA MASCLISTA. 
 
Esplugues avui plora i està de dol. Ahir, dia 6 de gener, la nostra ciutat es va 
llevar amb la brutal notícia de l’assassinat de la Mònica, de 28 anys, i de la 
seva filla de 3 anys. Són les dues primeres víctimes de la violència masclista 
d’aquest any a Espanya. Però no acceptem que l’1 de gener el comptador es 
posés a zero. Desgraciadament, les nostres veïnes se sumen a una llarga llista 
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de dones assassinades pel simple fet de ser dones, i de fills i filles executades 
per inflingir dolor a les seves mares. 
 
La Mònica i la petita no són un número més d’una llarga llista, com la Flori i 
com la resta de víctimes d’aquest terrorisme criminal. Eren una dona i una nena 
amb tantes coses per fer, tantes coses per somiar, tantes coses per gaudir, 
tantes coses per compartir... Amb uns pares, amb uns avis, amb una família, 
amb amigues, amb companys, amb unes mestres, amb uns veïns, amb gent 
que les estimava. Ens les han arravatades i no hi ha reparació possible. 
 
Els assassins masclistes arravaten vides i destrossen famílies. La família 
directa, la família educativa, les amistats, el veïnat. L’horror i la barbàrie ahir 
van colpejar la Mònica i la seva petita, fins assassinar-les. 
 
Avui, a la Casa de la Vila, la casa del poble, els 21 regidors i regidores 
únicament pretenem ser altaveu del conjunt de la ciutadania d’Esplugues, i 
expressar en veu alta el desconsol, la tristesa, la ràbia, la indignació i el rebuig 
que tots i totes sentim davant aquest doble crim. Els espluguins i espluguines 
volem plorar amb la seva família i els hi volem transmetre el nostre 
acompanyament, el nostre escalf i el nostre suport. Tot Esplugues, cadascú de 
nosaltres, cadascuna de nosaltres, vol romandre al vostre costat en aquests 
moments tan durs i tan amargs. Malauradament, sabem que res ja no tornarà a 
ser igual. 
 
Avui tots i totes compartim el sentiment de commoció, el dolor i la tristesa més 
profunda. Volem dir prou, prou i prou. Avui cridem i repetim “ni una més ni una 
menys”.  Ens volem vives. 
 
Diem prou, i volem refermar el nostre compromís en la lluita contra la xacra de 
la violència masclista que, com es confirma repetidament, no entén de 
nacionalitats, religions, edats, nivell cultural o situació econòmica. 
 
En els últims anys s’han produït avenços significatius en el foment de la igualtat 
entre dones i homes, però aquesta violència estructural segueix impregnant la 
nostra societat i contamina unes relacions que, de forma natural, s’haurien de 
desenvolupar en un marc d’igualtat. 
 
És primordial reconèixer aquesta violència i desemmascarar-la. Les institucions 
i la ciutadania hem de fer front comú per generar un marc de respecte que 
garanteixi la seguretat de totes les dones, així com la dels seus fills i filles. Des 
d’aquí, fem una crida a favor de la tolerància zero cap a qualsevol discurs que 
intenti invisibilitzar i banalitzar la gravetat de la violència masclista i cap a 
qualsevol actitud violenta -verbal, psicològica, ambiental, econòmica, física- 
vers les dones, pel sol fet de ser dones. La discriminació per raó de gènere, 
que mai no s’hauria de normalitzar, és una llavor que amenaça la nostra 
societat. 
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Fem també una crida a les dones perquè demanin l’ajut necessari davant de 
qualsevol indici de perill. No hi ha cap circumstància que justifiqui la violència 
masclista. Sapigueu que no en deixarem passar ni una. No dubteu que teniu 
tota la comunitat al vostre costat. No dubteu que acabarem amb els assassins 
masclistes. 
 
Esplugues diu no a les violències masclistes, Esplugues diu no a les 
desigualtats, Esplugues diu ni una menys! Ens volem lliures i vives! 
 
Per tant, a proposta dels tots els grups municipals, acordem: 
 
Primer.- L’Ajuntament d’Esplugues condemna enèrgicament aquest feminicidi i 
infanticidi. 
 
Segon.- Expressem el nostre condol, en nom de tota la ciutadania d’Esplugues 
de Llobregat. 
 
Tercer.- Reafirmem el nostre rebuig a les violències masclistes i fem pública la 
nostra ferma voluntat de seguir aplicant mesures per erradicar-les. 
 
Quart.- Atesa la gravetat dels fets ocorreguts al nostre municipi, acordem la 
personació, com a acusació popular, en el procediment que es tramitarà davant 
l’ordre jurisdiccional penal. 
 
Cinquè.- Facultem l’alcaldessa per a la signatura de tots aquells documents 
que siguin necessaris per a l’execució d’allò acordat a l’apartat anterior, tant pel 
que fa a la designació d’advocat/da i/o procurador/a com per a qualsevol altre 
tràmit vinculat al procediment judicial. 
 
Sisè.- Donem trasllat d’aquests acords al Consell Municipal de les Dones 
d’Esplugues de Llobregat, al Consell de Dones del Baix Llobregat, a l’Àrea de 
Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, a l’Institut Català 
de les Dones de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Igualdad. 
 
I sense més assumptes a tractar la Sra. alcaldessa aixeca la sessió, a les divuit 
hores i quaranta-dos minuts del dia abans esmentat; de tot això, es lliura la 
present acta, que signa la Sra. alcaldessa i jo, el secretari, que en dono fe. 
 
   

 

L’alcaldessa                                                                El secretari  
 
 
 
Pilar Díaz Romero                                                      Pedro Carmona Pérez 


