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El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària el dia 13 de juliol de 2021, va aprovar l’acta
de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les dades de caràcter
personal, és el següent:

“ACTA DE LA SESSIÓ extraordinària i urgent DE PRIMERA CONVOCATÒRIA 
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 22 de maig de 2021

A les 13:00 hores, es reuneix EL PLE, en primera convocatòria, per a dur a terme la 
sessió extraordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia. La sessió s’ha realitzat 
amb medis telemàtics, de conformitat amb el Decret 919/2021, ha quedat acreditada 
la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ella en temps real i la 
disponibilitat dels medis durant la sessió.

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la 
secretària acctal., Marta Puig Puig, hi assisteixen:

- Jordi Anducas i Planas, primer tinent d’alcaldessa
- Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa
- Víctor Gonzàlez i Julián, tercer tinent d’alcaldessa
- Cristina Blasquiz i López, quarta tinenta d’alcaldessa
- Mercè Rocas i Rubió, regidora
- Arturo Martínez Laporta, regidor 
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Mònica Estrader i Rodriguez, regidora
- Rosa Boladeras Serraviñals, regidora
- Alfredo Prado García, regidor
- Carme Benito i Gómez, regidora
- Jaume Guim Royo, regidor
- Rosa Maria Martín, regidora
- José Antonio Andrés Palacios, regidor 
- Elías Soleño Pasarín, regidor

Absents i/o excusats/des: - Meritxell García de Llanza, regidora

La presidenta obre la sessió i tot seguit es prenen els acords següents:
 
1. Ratificació de la urgència de la sessió plenària.

Sotmesa la ratificació de la urgència a votació, s’aprova per unanimitat dels presents 
i es presenta el manifest de l’alcaldessa, que es transcriu al punt 2 a tractar com a 
ordre del dia de la sessió plenària.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210522&punto=2

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Victor Gonzàlez i Julián (ERC), Mónica Estrader Rodríguez, Albert Cañellas i Pagés, Xavier 
Miquel i Pons(CUP),  Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, 
Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera), Elías Soleño Pasarín (Cs), José Antonio Andrés Palacios (GiU)

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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S’adopta l’acord per unanimitat”

2. Rebuig a la violència pel feminicidi ocorregut al municipi el 18 de maig de 
2021 i mostra de suport a la família afectada.

Pren la paraula la Sra. alcaldessa:

Expressant que en consens amb els companys d'equip de Govern, han acordat la 
renuncia a les dietes que els hi corresponen per a la celebració d’aquest Ple, 
seguidament afegeix les paraules següents:

Amb aquest ple volem manifestar la nostra profunda indignació i rebuig al feminicidi 
ocorregut el passat dimarts 18 de maig de 2021 al nostre municipi.

Els  últims assassinats per violència masclista ocorreguts a Espanya aquesta setmana 
han causat la pèrdua de cinc vides en tot just quatre dies: quatre dones i el fill d'una 
d'elles, de set anys d'edat. Aquest 2021 hi ha 13 dones mortes a mans de les seves 
parelles a l’Estat Espanyol, de les quals 6 són dels Països Catalans.

Just ara fa un any i un mes que el nostre municipi va ser colpejat per un feminicidi 
indirecte. Hi ha qui va posar en dubte que l’anomenéssim feminicidi. Nosaltres no. 
Sabem que l’impacte en la persona  de la vivència de la violència en parella durant 
una dècada afecta de forma, de vegades irreversible, a l’estat psicoemocional d’aquella 
persona.

En el cas de la V. van sentir impotència per ser un cas detectat pel sistema,  on no es 
va poder arribar a treballar la consciencia del maltractament (en ella o en ell). Ella es 
va habituar a una relació de parella que la va portar a una decisió fatal.

En el cas de la L. sentim ràbia, per la invisibilitat de la violència masclista. Aquesta 
ràbia  la fem extensa per tots aquells casos de dones que pateixen violència dins de la 
llar i aquesta no traspassa les parets de la casa on el resultat torna a ser irreversible i 
fatal. 

Però que és un feminicidi? Al 1992 el feminicidi va ser definit com  l'assassinat d'una 
dona pel fet de ser dona. No és un acte aïllat ni un fet privat, sinó que forma part de 
l'engranatge de les estructures patriarcals, constituint política sexual en estat pur.

Els feminicidis són la forma més extrema de vulneració dels drets de les dones, per la 
qual cosa és important avançar en la prevenció i eradicació d'aquestes conductes que 
atempten contra la vida de les dones.

Malgrat la seva gravetat, l'assassinat d'una dona pel fet de ser dona ha estat 
invisibilitzat, negat i minimitzat de llarg a llarg del planeta, en contextos (re)creats per 
la intersecció de sistemes d'opressió i organització de dominis del poder. Societats del 
passat i del present han convertit el feminicidi en un costum i una pràctica social.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 65bee2a9cbe34402b88743eee953e73e001
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El feminicidi és una ínfima part visible de la violència contra nenes i dones, succeeix 
com a culminació d'una situació caracteritzada per la violació reiterada i sistemàtica 
dels drets humans de les dones.

Les recerques criminològiques confirmen que la major part d’aquesta tipologia 
d’homicidis constitueixen  l'últim acte d'un contínuum de violència de caràcter 
econòmic, psicològic i físic que caracteritzava la relació de parella. No sabem com es 
va donar la violència en la vida de la L.. És reafirma un cop més que la violència 
masclista no entén d’edats, de país d’origen ni de classes socials. La L. era una dona 
culta, de classe social mitja alta, amb estudis i amb una projecció professional brillant. 

Amb aquest ple volem condemnar, un cop més, la violència masclista i les diverses 
expressions que glopegen la vida de les dones.  La violència masclista és present a la 
casa i al carrer, en llocs privats i públics. Els estereotips de gènere prevalen en el camp 
de les representacions socials, culturals i lingüístiques. Així, la violència de gènere i 
els estereotips són difosos pels mitjans de comunicació i recreats per científics, 
intel·lectuals i artistes en produccions científiques, de publicitat, artístiques i literàries, 
a través de la ràdio, la televisió, el cinema, la premsa, els vídeos, Internet i tota classe 
d'espectacles. La inversió econòmica en la reproducció de la violència és 
incommensurable.

Les  dones estan col·locades gairebé sempre en condicions de desigualtat i 
sotmetiment, a més en constant inseguretat. La violència conjugal i familiar fa que la 
casa no sigui un lloc de resguard, i la violència pública fa que els centres educatius i 
laborals, els carrers, els llocs de diversió o de reunió social o cultural, els transports, 
els camins, els barris, els parcs i els terrenys erms, siguin percebuts com a perillosos.

Els homes són educats per a reaccionar amb violència davant del que els disgusta, per 
impotència i competència, però també, com a mostra d'autoafirmació i valia, de 
supèrbia i poder.

Les dones són educades a suportar la violència com un destí i a no respondre amb 
violència, ni tan sols a defensar-se.

El masclisme i la misogínia conformen nuclis fonamentals de les identitats masculines 
i són, així mateix, dimensions vigents de formes d'identitat  i del sexisme generalitzat.

No ens oblidem que hi ha altres víctimes directes d’aquestes situacions de violència, 
els menors que estan a les llars. Corbera de Llobregat, tot i ser un  municipi petit, hem 
apostat per tenir un recurs restauratiu per a fills i filles en situacions de violència.

Segons l’ UNICEF les i els menors són víctimes directes del maltractament a les seves 
mares, quan presencien  la violència que s'exerceix cap a la mares o simplement 
perquè viuen en un entorn on les relacions violentes i l'abús de poder, que justifica, 
legitima i desencadena la violència, és part de les relacions, afectives i personals, 
internalitzat un model  negatiu de relació que danya el seu desenvolupament.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Estudis realitzats sobre una mostra de dones maltractades residents en centres 
d'acolliment, van concloure que  el 85% dels fills i les filles van ser testimonis de la 
violència exercida sobre les seves mares,  i en un 66,6% dels casos també ells i elles 
van ser objecte de maltractament, majoritàriament físic i psicològic. 

Les conseqüències de la violència en la infància deixen una petjada en la memòria 
emocional molt profunda que repercutirà en la relació que els nens i nenes estableixin 
amb el seu mitjà, i que condicionés els processos d'empatia, seguretat i confiança, 
necessaris per a establir relacions saludables.

Les administracions ens hem de coordinar per posar recursos per tal de reduir les 
conseqüències d’aquest procés traumàtic que sinó s’elabora terapèuticament 
pertorbarà una part o la totalitat de la vida afectiva, cognitiva, conductual i relacional 
del nen o de la nena.

Com Ajuntament entenem que ens toca ser més que mai  intransigents amb la 
violència masclista. Un dels desafiaments en la lluita contra la violència de gènere està 
relacionat amb els períodes de recessió com el que estem vivint actualment. La situació 
és encara més complexa, ja que els casos de violència contra les dones augmenten. 
La recessió econòmica crea unes condicions que agreugen les desigualtats i  fan que 
les dones siguin més vulnerables a l'efecte de la violència.  

Acabar amb la violència contra les dones no és un luxe per als temps de creixement, 
sinó una qüestió de principis fonamentals. És el moment per tant d'actuar amb més 
fermesa.  

Malgrat els avanços reeixits en els últims 15 anys, s'observa un risc d'involució en part 
per l'entrada en l'escena política del partit d'extrema dreta Vox, que ha trencat el 
consens i fins i tot nega la mateixa existència de les violències per raó de gènere contra 
les dones.

Moltes de les violències no estan recollides, i per tant no estan detectades en l’àmbit 
jurídic. Per això, avui volem sumar-nos a les critiques   assenyades des del Feminisme 
Jurídic, on es diu que el Dret ni és objectiu ni és neutral i històricament ha respost a 
les experiències de l'home blanc, occidental, heterosexual, considerat ciutadà, de 
classe mitjana i sense diversitat funcional. Això fa que siguin necessàries 
transformacions radicals del Dret que passen primer per escoltar les dones i per 
incorporar les seves experiències als ordenaments jurídics. No només les violències 
físiques han d’estar perseguides. Volem que el punt de partida sigui  el reconeixement 
d'un dret específic de les dones a una vida lliure de violència.

Per acabar volem reiterar el nostre condol i la nostra solidaritat amb la família i l’entorn 
més proper a la dona víctima del feminicidi. Compartim el seu dolor i la seva indignació, 
al temps que posem a la seva disposició els serveis municipals corresponents per 
proporcionar el suport i l’atenció que puguin necessitar.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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Manifestem el nostre ferm compromís per continuar lluitant contra qualsevol forma de 
violència masclista i contra els feminicidis, per millorar-ne contínuament la prevenció, 
per impulsar els canvis necessaris per tal de garantir la seguretat, la integritat i la 
llibertat de les dones en un entorn d’igualtat i de respecte.

Volem cridar ben fort avui: ja n’hi ha prou de minuts de silenci.

Volem una Corbera lliure de violències masclistes.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210522&orador=zz010&instante=5
1

Es cedeix al paraula als portaveus dels diferents grups municipals. 

Pren la paraula el regidor Elias Soleño Pasarin (Cs):

En primer lugar desde la Agrupación de Ciutadans Corbera queremos mostrar el más 
contundente rechazo y nuestro duelo por la trágica muerte de nuestra vecina, L.D., 
víctima de la violencia de género. Quiero trasladar nuestro pésame y soporte a sus 
hijos, familia y amigos. Con la violencia, tolerancia cero.

Hay hechos que no tienen sentido, la violencia no tiene cabida.

El compromiso de Ciudadanos contra la violencia machista esta fuera de toda duda. 
Estamos hablando de una lacra social que supone una amenaza para la integridad, la 
vida y la libertad de las mujeres y que atenta contra los valores más elementales de 
nuestra sociedad.

La violencia no tiene género, pero sus víctimas sí, todo nuestro rechazo a quienes 
niegan la violencia machista.

La principal medida de Ciudadanos contra esta lacra, y de la que nos sentimos 
orgullosos, es de haber alcanzado un Pacto de Estado contra la violencia machista. Un 
pacto con más de 200 medidas y reformas precisas para mejorar el sistema de 
prevención, detención y atención de la violencia machista.

Sin embargo, desde Ciudadanos hemos intentado desarrollar las medidas que se 
incluyen en el Pacto de Estado, pero el PSOE ha votado en contra de nuestra Ley en 
el Senado. Ha votado  en contra de implementar el Pacto de Estado porque su único 
objetivo es apropiarse y patrimonializar la lucha por la igualdad real y efectiva de la 
mujer en la sociedad.

En Ciudadanos nos posicionamos contra el negacionismo de VOX y contra la 
apropiación del feminismo que pretenden ciertos partidos como el PSOE, Unidas 
Podemos….etc. La igualdad entre hombres y mujeres es una tarea que debe hacer 
toda la sociedad en su conjunto, empezando por las Administraciones Publicas. No 
podemos mirar hacia otro lado mientras se eleva el número de mujeres asesinadas.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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En la lucha contra la violencia machista no cabe la división ni los cálculos partidistas. 
Tampoco cabe el sectarismo, esta lucha no es patrimonio exclusivo de ningún partido 
político. En este desafió no hay colores. Aquí no sobra nadie. Tenemos la obligación 
moral de actuar con la máxima seriedad y responsabilidad unidas, sin fisuras, siendo 
un muro de contención contra la violencia de género.

Apoyamos con toda nuestra determinación el cumplimiento del marco legislativo, 
urgente en esta materia, al tiempo que estamos abiertos a dialogar con el resto de 
formaciones políticas para actualizarlo, completarlo y mejorarlo en cuanto a protocolos 
de prevención y de protección a las víctimas. Es absolutamente fundamental que 
trabajemos de manera específica en el ámbito educativo para inculcar a nuestros niños 
y jóvenes, valores como el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres.

Debemos promover en nuestra sociedad la lucha contra todas las formas de machismo 
y entendemos que es esencial hacerlo desde edades tempranas. Así que todos los 
actores de esta sociedad nos tenemos que poner a trabajar para erradicar esta lacra 
de nuestra sociedad.

NO ESTAS SOLA, DENUNCIA. ¡¡SOMOS LIBRES¡¡¡

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210522&orador=zz025&instante=7
38

Pren la paraula la regidor José Antonio Andres (GIU):

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210522&orador=zz026&instante=9
62

Pren la paraula la regidora Rosa Boladeras (FC):

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210522&orador=zz017&instante=1
030

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20210522&punto=1

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 13:22 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.”

Corbera de Llobregat a data de la signatura digital.

La secretària acctal., Marta Puig Puig

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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