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Elisabeth Oliveras i Jorba. 
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SECRETARIA 

Helena Muñoz Amorós. 

QUÒRUM 

Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant 
el seu transcurs. 

CONVOCATÒRIA 

Primera. 

ASSUMPTES CONEGUTS 

1. Aprovació actes 

Es proposa l’aprovació de les actes del Ple de l’Ajuntament següents: sessió ordinària de 
31 de maig de 2018, sessió ordinària de 28 de juny de 2018 i sessió ordinària de 26 de 
juliol de 2018. 

 

Deliberacions 
La senyora Míriam Casaramona Massana declara: 

Primer de tot agrair l’esforç perquè estem al dia de les actes. 

A l’acta del mes de juny, en el punt 4 a l’apartat de deliberacions, a la pàgina número 12 
manca una intervenció, justament la meva i que en el Ple de streamming surt 
perfectament, no hi ha cap alteració, ni de so ni de res, però no consta transcrita. 

 

La senyora Helena Muñoz Amorós declara: 

La programa d’enregistrament de plens no s’escolta. 

 

La senyora Míriam Casaramona Massana declara: 

A la web de l’Ajuntament ho vaig mirar i se sent bé. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Les altres dues aprovades i deixem aquesta pendent de la incorporació. 
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Votació 
Sotmesa a votació les actes del Ple de 31 de maig de 2018 i de 26 de juliol de 2018, 
s’aproven per unanimitat. 

 

2. Informes de Presidència 

Primer de tot, tot i que ja fa unes dies, volem felicitar a entitats, als membres de la Mesa 
de Cultura, a totes les entitats i les persones o treballadors de la casa, a totes les 
persones que han col·laborat, que van col·laborar per fer possible la Festa Major 
d’enguany i també ens volem felicitar a totes i tots per haver pogut gaudir d’una Festa 
Major lliure d’agressions sexistes, que és una proposta que tots plegats ens hem fet 
d’aconseguir una societat bastant més sana del que tenim i per tant felicitar-nos totes 
d’haver pogut passar aquestes Festes i que tot l’any pugui ser així. 

Volem desitjar també una molt bona temporada als col·laboradors de Ràdio Sant Quirze, 
que han començat ara i que ens consta que segueixen els plens. 

A tota la comunitat educativa els hi desitgem un bon curs, entenem que serà un curs ple 
d’aprenentatges enriquidors i de nous coneixements i experiències i alhora reiterem. 
Tenim hora de nou amb el Departament, amb un calendari de treball, però reiterem la 
necessitat amb el Departament d’Ensenyament de què es finalitzin les obres pendents a 
l’IES i al Purificació Salas i que ens augmentin d’una vegada els terapeutes que tenim 
assignats per l’EAP i que ens augmentin també les hores de tenim, doncs en aquest cas 
hauríem de tenir assignades per poder donar una bona atenció a tots els nois i noies del 
nostre poble. 

Dir-vos que el dia 18 d’aquest mes, de setembre, el col·lectiu de dones emprenedores va 
iniciar un treball que finalitzarà el dia 20 de novembre i en el que pretenien doncs 
començar a conèixer i començar a establir objectius d’aquest col·lectiu, que després ens 
acompanyaran per poder fer el Reglament de la Mesa, que es va crear en passats plens i 
que per tant donaran forma i veu a tot el col·lectiu dins de l’Ajuntament i a fora amb les 
activitats que elles creguin convenients. Felicitar-les perquè no és fàcil, que les dones 
trobin un forat més dels molts que fan servir per poder treballar i emprendre amb les 
seves empreses i doncs bé, que s’han organitzat i tenen ganes i molta empenta. 

Avui també s’ha fet una trobada a la masia de Can Barra amb l’Associació d’Empresaris 
de Polígons, per presentar especialment, l’han organitzat ells, en la que han presentat el 
Pla de modernitat dels polígons, han presentat una proposta privada que tenen de 
mobilitat de busos cap els treballs, cap els llocs de treball. 

Des de la Regidoria de Salut continuem organitzant, desenvolupant el programa de 
sensibilització amb la salut. El dia 21 es va fer el passi, coincidint amb el dia mundial de l’ 
alzheimer, doncs el passi de curs del Festival Brain, va estar molt interessant, amb força 
gent a la Biblioteca. 

I el dia 25 es va fer la xerrada de l’Alimentació, al·lèrgies i intoleràncies, també a la 
Biblioteca, amb un gran novembre d’assistència també,. 

I bé esteu pendents perquè aniran continuant. 
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Aquesta setmana comença la Setmana de la Gent Gran. La setmana que ve, dilluns, es 
fa l’homenatge als nonagenaris del nostre poble i durant tota la setmana hi ha activitats, 
que acaben el dissabte amb la Risolimpiades, la tercera edició, que seran dissabte al 
matí. 

Diumenge tenim la Caminada del Mussol, la 17a Caminada del Mussol, el Centre 
Excursionista està celebrant els seus 20 anys i fa 17 anys que a la tardor s’emporta als 
veïns i veïnes del poble a fer una gran caminada, a esmorzar bé i a passar-ho força bé. 

També els hi volem agrair que col·laboren un any més amb la Regidoria de Salut, doncs 
donant la bossa amb la poma per fer la reflexió, perquè tothom reflexioni sobre 
l’alzheimer, a vegades una imatge ens acompanya més que no potser altres aspectes. 

I recordar-vos també que el dia 6 durant tot el dia, a la plaça Anselm Clavé hi ha la 
Mostra de Comerç, on l’Associació de Comerciants i comerciants no associats i el mateix 
Ajuntament faran una mostra del comerç del poble i també coincideix amb el cap de 
setmana de la Festa Major de Les Fonts. Per tant tenim aquí un repertori d’activitats 
perquè ningú s’avorreixi i s’ho pugui passar molt bé i pugui conèixer totes les capacitats 
que té el nostre poble per sorprendre’ns. 

Per acabar volia recordar alguna cosa que per nosaltres és prou important i com a país 
més. El dilluns és l’1 d’octubre, fa un any just que van celebrar un referèndum. Sant 
Quirze com tots els pobles s’ha organitzat, els veïns i veïnes i han fet una proposta 
d’activitats, ahir va començar una exposició d’imatges de l’1 d’octubre a l’Estraperlo, avui 
aquest vespres hi ha un concert d’Ars Moris, demà al vespre hi ha el Jon Iñarritu, senador 
d’Euskal Herria, que vindrà a explicar-nos una visió des de fora del nostre país, de com 
es veu la nostra situació. El dia 30, diumenge a la tarda hi ha una caminada des del C. U 
d’octubre pel carrer Barcelona fins a La Patronal i el Casal d’Avis i després un sopar 
popular a la Plaça de la Vila, com el sopar popular que hi va haver l’any passat. I després 
el dia, hi ha tot d’activitats, el dia 1 a les 9 del matí, tal com ens recomana l’AMI farem la 
lectura del manifest. Si mireu les xarxes anireu trobant activitats fins el dia 21 que hi ha la 
darrera activitat de moment programada, que és un llaç groc humà que es farà a la plaça 
Anselm Clavé a l’1 del migdia. Són activitats que han presentat diferents entitats i gent del 
poble, per tant doncs us animem a participar-hi. 

Abans d’acabar els informes de Presidència voldríem fer una manifestació per part dels 
alcaldes del nostre país, en el que tenim el compromís, és una part del que es llegirà 
dilluns per part de l’AMI i que doncs aprofitant que avui tenim Ple, doncs ho llegirem. 

“Els alcaldes catalans i les alcaldesses volem mostrar un compromís amb Catalunya, 
amb la nostra història, la llengua, la cultura, els símbols i els valors que ens representen. 

El compromís com a alcaldesses i alcaldes amb el municipalisme és evident i el 
promourem com a fórmula de progrés, de creiexement i de desenvolupament com a país. 

Només amb un fort compromís democràtic podrem treballar amb equitat i justícia per tots 
els catalans i catalanes. 

En compromís amb la pau és ferm i no entenem cap altra forma d’avançar. 

Des del món local fem arribar el compromís pel diàleg i per una solució pacífica que 
busqui l’acord. 

Ens comprometem a vetllar per les llibertats individuals i els drets fonamentals i pel seu 
compliment i denunciar, si no és aquest el cas, arreu del món i davant de les Nacions 
Unides el que està passant en aquests moments. 
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Un any després, volem mostrar sense matisos el compromís amb totes les persones que 
van facilitar i defensar el referèndum. 

Ens mostrem amb el compromís amb el referèndum de l’1 d’octubre del 2017 que és viun 
i treballarem per materialitzar la creació de la República Catalana. 

Els nostres presos polítics i exiliats, a tots ells i elles, els volem fer arribar el compromís 
que el seu sacrifici no serà en va, sinó que serà un sacrifici del qual naixerà la República  
Catalana. 

Els alcaldes i altres persones investigades ens mostrem ferms en el compromís amb tots 
els que han passat i passaran pels jutjats i unim esforços per defensar-nos conjuntament 
davant una justícia que mutila el debat polític i la democràcia. 

L’1 d’octubre del 2017 es va votar sense matisos per la República Catalana. Un any 
després, nosaltres, alcaldes i alcaldesses catalans, ens comprometem a fer-la créixer una 
mica més cada dia.” 

 

 

3. Donar compte de decrets 

Es dona compte al Ple dels decrets realitzats durant els mesos de juliol i agost de 2018, 
que van del número 20181853 al número 20182365. 

 

 

4. Ratificació de l'aprovació inicial de la dissolució del Consorci de Turisme del 
Vallès Occidental 

 
Atès que el Ple de la Corporació va aprovar en data 28 de setembre de l’any 2000 
l’adhesió de l’Ajuntament al Consorci de Turisme del Vallès Occidental, el qual es va 
crear amb l’objectiu essencial de la millora, la promoció i el foment del turisme en general 
del territori. Des de la seva constitució, el Consorci de Turisme i les entitats d’aquest ens 
consorciat públic, han col·laborat estretament en la consecució d’aquests objectius. 
 
Atès que el Consell General del Consorci de Turisme, en sessió de data 24 de juliol de 
2018, s’ha acordat aprovar inicialment la dissolució del consorci, adoptat amb el vot 
favorable d’un mínim de les dues terceres parts dels ens consorciats, per raons d’eficàcia, 
eficiència i en general per motius de simplificació administrativa, a fi que resti integrat com 
una unitat orgànica del propi Consell Comarcal, assegurant que els serveis que fins ara 
porta a terme el Consorci siguin executats pel propi Consell Comarcal. 
 
Atès que d’acord amb l’article 30 dels Estatuts del Consorci en cas de dissolució la cessió 
global dels actius i passius serà a favor del Consell Comarcal. 
 
Atès que l’acord de dissolució ha de ser ratificat pels òrgans competents dels ens 
consorciats 
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Vist l’informe de la secretària i de l’interventor obrant a l’expedient, de conformitat amb el 
que disposa l’article 324 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals 
(ROAS) i d’acord amb la documentació que consta a l’expedient. 
 
Vist allò disposat en l’article 52 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i els concordants de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, respecte la competència 
adoptar el present acord que correspon al Ple municipal. 
 
Vist la lletra d) de l’apartat tercer de l’article 114 del Text Refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i la lletra a) 
de l’apartat segon de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases 
del règim local, per adoptar els presents acords es requereix el vot favorable de la majoria 
absoluta del Ple municipal. 
 
Vista la normativa aplicable als acords proposats i les actuacions previstes és la següent: 

 
- Articles 269 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova 

el text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
- Articles 313 i 324 del Decret 179/95, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament 

d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals 
- Article 127 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre 
- Art 35 Estatuts del Consorci de Turisme aprovat per 3 de novembre de 2014 

 
 

Atenent els antecedents referits anteriorment i el que preveuen els articles 312 i següents 
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, i demès 
normativa concordant en l’àmbit del règim local, pel que respecta al procediment de 
dissolució dels consorcis, el Ple adopta els següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.- RATIFICAR l’acord de dissolució del Consorci de Turisme del Vallès Occidental 
aprovat en sessió de 24 de juliol de 2018, en els termes adoptats pel seu Consell 
General, que tindrà efectes en data 31 de desembre de 2018, i determinar la successió 
universal de l’actiu i passiu i, en general, la reversió de tots els béns, els drets i les 
obligacions del Consorci a favor del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 

Segon.- DELEGAR al Consorci de Turisme del Vallès Occidental per una millor 
coordinació del procediment, la publicació dels acords de l’exposició pública, que d’una 
manera conjunta es realitzarà durant el termini de trenta dies en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, i  al tauler d’anuncis del 
Consorci. Delegar també la resolució de les al·legacions, si es presenten, i la seva 
aprovació definitiva.  

Tercer.- ESTABLIR que la continuïtat de l’activitat de foment del turisme quedarà 
garantida mitjançant l’aportació municipals directament al Consell Comarcal que 
corresponguin per tal de mantenir el finançament de l’activitat, per la consolidació del 
personal del Consorci al Consell Comarcal i l’impuls personal i polític dels consellers i 
dels responsables l’àrea nova que es crearà. 

Quart.- Comunicar els precedents acords al Consorci de Turisme del Vallès Occidental . 
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Deliberacions 
El senyor Àlex Brossa i Enrique declara: 

Bon vespre a tothom. 

Aquest punt el que fem, com bé diu el títol, és ratificar aquesta aprovació inicial de la 
dissolució del Consorci de Turisme. 

Al Consorci de Turisme com a municipi ens vam adherir ara fa uns 18 anys i ara el 24 de 
juliol d’aquest any, doncs per consens de tota la comarca es va procedir a aprovar 
inicialment l’aprovació de la dissolució d’aquest Consorci i el que es fa és tal i com va 
passar amb el COPEGO ara fa 3 anys, que es va integrar en el Consorci, doncs el 
Consorci de Turisme també s’integrarà en el propi Consorci. 

Aquest no és d’obligat compliment fer-ho, a diferència del COPEGO, que sí que va ser 
una imposició de l’Estat, sinó que és discrecionalitat del Consorci fer-ho, es creu oportú 
per millorar doncs l’eficiència del Consorci fer-ho i el que portem avui a Ple, doncs és 
aquesta ratificació. 

En el seu primer punt parla de ratificar l’acord de dissolució del Consorci. 

El segon punt que és delegar al Consorci la publicació dels acords de l’exposició pública i 
a realitzar les tasques pertinents. 

El tercer establir la continuïtat de l’activitat, que quedarà garantia directament des del 
Consell Comarcal. 

I el quart comunicar aquests acords al Consorci. Aquest punt l’han de realitzar tots els 
municipis de la comarca adherits al Consorci. 

I per tant doncs és per això que portem en aquest Ple la seva ratificació. 

 

Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat. 

 

 

5. Adhesió al Protocol comarcal per un espai públic i contextos d'oci lliures de 
violències masclistes 

ANTECEDENTS DE FET 
 
El 19 de juliol de 2018 el Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental va aprovar el 
Protocol comarcal per un espai públic i contextos d’oci lliures de violències masclistes per 
decret 22/2018. 
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Aquest protocol, que té la finalitat d'aconseguir uns espais, festivitats i esdeveniments 
d'oci lliures de violència masclista, ha estat elaborat per la Comissió tècnica comarcal per 
a l’abordatge de la violència masclista.  

Aquesta comissió es va constituir el desembre de 2015 per treballar els circuits i el 
coneixement de recursos per part de les professionals de la xarxa d’atenció, així com per 
realitzar propostes d’adequació dels serveis i recursos existents.  

L’ajuntament de Sant Quirze del Vallès forma part d’aquesta comissió. 

FONAMENTS DE DRET 

Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. 
 

DISPOSICIÓ 

L'alcaldessa proposa el Ple adopta l’acord següent:  
 
Primer: Aprovar l’adhesió al Protocol comarcal per un espai públic i contextos d’oci lliures 
de violències masclistes, d’acord amb el següent redactat: 

 
 
 
 

Protocol comarcal per un espai 
públic i contextos d’oci lliures de 

violències masclistes 

 
 

Consell Comarcal del Vallès Occidental 
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Protocol comarcal per un espai públic i  

contextos d’oci lliures de violències masclistes 

Editat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. 

Finançat per la Diputació de Barcelona, Oficina de les Dones i LGTBI. 

Juliol 2018. 

Tiratge: 150 exemplars. 
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Nucli coordinador: 

 

Judit Acosta i Rion, Consell Comarcal del Vallès Occidental.   

Sònia Albuixech Gamez, Oficina de les Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona. 

Laura Bordera Iniesta, Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears. 

Raquel Gómez Rodriguez, Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears. 

Aurora Pulido Vacas, Oficina de les Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona. 

Yasmina Prieto Pérez, Consell Comarcal del Vallès Occidental.   

 

 

Ens col·laboradors en el grup motor i altres col·laboracions: 

 

 

 Ajuntament de Castellbisbal, Àrea de Joventut. 
 Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Àrea de Polítiques d'Igualtat i LGTBIQ. 
 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, Àrea de Serveis Socials i Igualtat i Àrea 

de Cultura.   
 Ajuntament de Sabadell, Àrea de Drets Civils i Gènere.  
 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, Àrea d'Igualtat. 
 Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, Àrea de Feminismes i LGTBI. 
 Ajuntament de Sentmenat, Àrea d'Igualtat, Gènere i Polítiques LGTBI.   
 Ajuntament de Vacarisses, Policia Local. 
 Consorci Sanitari de Terrassa. 
 Institut Català de la Salut.       
 Mossos d’Esquadra, Grup d'Atenció a la Víctima, ABP - Terrassa.   
 Mútua de Terrassa.   
 Universitat Autònoma de Barcelona, Observatori per la Igualtat.  
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1. Presentació institucional 
 

Des del Consell Comarcal del Vallès Occidental, es treballa per a combatre la violència 
masclista en totes les seves manifestacions. És per aquest motiu que es disposa del II 
Pla de Polítiques de Gènere 2016/2019 del Consell Comarcal del Vallès Occidental, així 
com el Protocol comarcal per a l’abordatge de la violència masclista per a millorar 
l’atenció a les dones i els seus fills i filles que es troben en situació de violència masclista, 
document que es va presentar a finals de l'any 2016. 
 
És des d'aquest treball previ de coordinació entre les administracions i les professionals 
dels serveis que integren la xarxa de recursos d'atenció a les víctimes de la violència 
masclista, que sorgeixen aquests documents de treball, per a erradicar la violència 
masclista de la nostra societat. 
 
El Protocol comarcal per un espai públic i contextos d’oci lliures de violències 
masclistes, té la finalitat d'aconseguir uns espais, festivitats i esdeveniments d'oci lliures 
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de violència masclista, per tal de que tothom pugui gaudir-les en plena llibertat. 
 
El document vol ser un document de màxims per tal de tractar el fet de la violència 
masclista de la manera més holística possible. En el present  hi trobareu els següents 
apartats: 
 

 La diagnosi sobre la situació de la comarca en matèria de violències masclistes que es 
produeixen en els àmbits de l'espai i esdeveniments públics.  

 Les indicacions alhora de programar esdeveniments festius amb perspectiva de gènere, 
per tal de no reproduir i fomentar la cultura patriarcal.  

 Les recomanacions que es consideren necessàries i pertinents tenir en compte per als 
usos dels espais públics així com per a l'oci nocturn privat. 
 
 
Des d'aquestes línies volem agrair l'esforç i dedicació del conjunt de professionals que 
han participat en el procés d'elaboració del present document, i encoratjar-les a seguir 
participant en altres processos i documents comarcals per a erradicar la violència 
masclista en totes les seves formes. 
 
 
 
Ignasi Giménez Renom    Montserrat Rueda Miralles 
 
 
 
 
President del Consell Comarcal  Consellera de l'Àrea de Benestar 

social i educació del Consell Comarcal 
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2. Procés d’elaboració 
 
 
El II Pla de Polítiques de Gènere 2016/2019 del Consell Comarcal del Vallès Occidental 
preveu mesures d’acció contra la violència masclista, entre les quals s'hi compten la 
implementació i l'impuls de diferents serveis al territori, la creació de protocols i espais de 
debat, així com estratègies de prevenció, sensibilització, detecció, atenció i recuperació 
en aquest camp.  
 
Així, una de les iniciatives desenvolupades durant el 2016 va ser el Protocol comarcal 
per a l’abordatge de la violència masclista, en el marc de la comissió tècnica que porta 
el mateix nom. Aquest Protocol és un instrument que vol agilitzar circuits d’atenció a les 
dones i els seus fills i filles que es troben en situació de violència masclista, així com 
facilitar la coordinació i el treball en xarxa entre els diferents serveis implicats.  
 
La diagnosi realitzada, prèviament a la implementació del Protocol general de violència 
masclista, i el treball amb la Comissió tècnica comarcal per a l'abordatge de les 
violències masclistes, que es reuneix periòdicament, també va permetre (re)conèixer les 
potencialitats del territori, vinculades a una xarxa de serveis municipals i d'entitats 
històriques amb gran experiència, així com les seves mancances, sobretot en el treball 
amb infants i joves i en l'allotjament d'urgència.  
 
Aquest treball també ha permès identificar on calia dirigir la mirada en allò referent a 
l’àmbit social i comunitari, en el qual es contemplen diferents tipus de situacions: tràfic i 
explotació sexual de les dones i menors d’edat, mutilació genital, matrimonis forçats, etc. 
En aquest àmbit també situem l'assetjament i les agressions sexuals, que són el camp 
de treball del present document, i que podria funcionar com un annex al protocol general, 
ampliant el seu diagnòstic de cara a la construcció de polítiques adreçades a erradicar la 
violència masclista en l’àmbit social dels espais d’oci.  
 
L'assetjament i les agressions sexuals són definides com l’ús de la violència física i sexual 
exercida contra les dones i menors d’edat que està determinada per l’ús premeditat del 
sexe com a arma per demostrar poder i abusar-ne.  
 
Per tant, en aquest sentit, el document que teniu a les vostres mans planteja una diagnosi 
i una sèrie de mesures per l’abordatge de les violències masclistes en l'espai públic, 
perquè els ajuntaments de la comarca puguin disposar d'un marc inicial per desenvolupar 
accions en favor de la lluita contra l'ús de la violència sexual a l'espai comunitari i els 
contextos d'oci de forma participada amb les entitats formals i informals del seu municipi, 
així com amb tota la ciutadania.   
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2.1 Procés d’elaboració 
 
Per elaborar el document diagnòstic i la selecció de propostes a implementar en el 
Protocol comarcal per un espai públic i contextos d'oci lliures de violència, s’han utilitzat 
els següents procediments i tècniques d’investigació social qualitatives: 

 

 

 

 

 

 
1. Sessió formativa: en aquesta sessió, a més 

de consensuar un llenguatge comú i establir un 
punt de partida sobre allò que es considera 
violència masclista, també s’han pogut recollir 
un seguit d’informacions i propostes que es 
consideren d’utilitat per l’elaboració del 
document.  
 

2. Anàlisi documental: a través d’aquesta 
tècnica es fa un repàs a totes aquelles accions 
que ja s’han dut a terme en els municipis per 
poder tenir-les en compte a la sessió 
exploratòria i la diagnosi.  
 

3. Sessió exploratòria: l’anàlisi exploratòria 
permet, a través del coneixement 
interdisciplinar del Grup Motor, definir la 
problemàtica i desenvolupar una estratègia en 
el territori. Així s’han pogut generar hipòtesis i 
identificar les variables més rellevants a tenir 
en compte en el protocol. Per aquesta sessió, 
s’ha emprat, d’entre altres dinàmiques un 
anàlisi DAFO del context i iniciatives en l’àmbit 
de les violències masclistes.  
 

4. Entrevistes a agents clau: amb el 
coneixement adquirit a través de les anteriors 
tècniques, s’ha focalitzat en les principals 
temàtiques que afecten al territori, i s’ha 
entrevistat a aquelles persones considerades 
‘clau’ per poder profunditzar en aquests àmbit i 
abordar-lo de manera més concreta. 
 

5. Sessió de validació de diagnosi i treball en 
propostes: en aquesta sessió s’ha fet un 
retorn de les principals conclusions a les que 
s’ha arribat durant el procés a més de les 
diferents propostes d’acció que han sorgit. És 
en aquest punt on s’ha treballat sobre el 
protocol contra les violències masclistes a 
espais d'oci.  
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Així, per l’anàlisi documental (punt 2) s’han revisat el següents documents:  
 

 Fitxes entregades pels municipis col·laboradors. (veure annex 8.5).  
 Protocols d’actuació i campanyes de sensibilització dels diferents municipis del 

Consell Comarcal. 
 Protocol Comarcal per l’Abordatge de la Violència Masclista del Consell Comarcal 

del Vallès Occidental 
 II Pla de Polítiques de Gènere 2016/2019 del Consell Comarcal del Vallès 

Occidental.  
 
Les entrevistes a agents clau (punt 4) s’han realitzat a les següents organitzacions amb 
les seves respectives representants: 
  

 Ajuntament de Viladecavalls, entrevista amb la tècnica de cultura i igualtat. 
 Casal Popular la Revolta de Palau-solità i Plegamans. 
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3. Objectius  

Des del Consell Comarcal es vol iniciar un debat que permeti construir conjuntament una 
línia de treball en relació a l'assetjament i les violències masclistes que es produeixen als 
espais públics i en contextos d'oci, amb el benentès que, sent la primera aproximació 
comarcal que es realitza, caldrà realitzar un esforç de reconeixement de la realitat del 
territori i iniciar accions amb la finalitat d'aconseguir amb el temps un canvi de model 
cultural i de socialització, passant d'un sistema patriarcal a un altre que resulti equitatiu i 
inclusiu.  
 
Cal treballar per aconseguir que els espais de socialització no estiguin condicionats per 
raó de sexe, orientació o identitat de gènere i així poder desnaturalitzar els 
comportaments més arrelats socialment que fonamenten el circuit de les violències 
masclistes. 
 
El camí és molt llarg, i per tant caldrà fer noves aproximacions a la temàtica, però per 
iniciar aquest recorregut ens plantegem un seguit d'objectius a treballar per aconseguir 
uns espais públics i d’oci, lliures de violències masclistes.  

3.1. Objectius generals 

 
 Dotar a la comarca d'un instrument compartit i consensuat que permeti actuar 

davant d'assetjaments i violències sexuals a l'espai públic i en contextos d'oci.  
 

 Facilitar la intervenció coordinada i el treball en xarxa des de la proximitat i el 
coneixement.  

3.2. Objectius específics 

 
 Establir mecanismes de coordinació i cooperació que permetin desplegar 

actuacions conjuntes i eficaces per part dels diversos organismes i agents socials 
implicats.  
 

 Consensuar circuits d'atenció clars en relació a les violències masclistes a l'espai 
públic i contextos d'oci.  
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 Fomentar una comprensió i una aproximació comunes al fenomen de la violència 

masclista en l'àmbit comunitari per part dels diversos agents interdisciplinaris, tot 
generant un discurs compartit i un model comú d'intervenció.  
 

 Contribuir a la formació de professionals implicats en l'abordatge de l'assetjament i 
violències sexuals en qüestions relacionades amb la transversalitat de gènere i 
l'atenció a víctimes.  
 

 Posar a l'abast del conjunt de professionals un mapa de recursos del territori. 
Aportar models d’iniciatives útils que serveixin als municipis de la comarca per 
direccionar la seva estratègia en la lluita contra les violències masclistes.  
 

 Implicar activament les institucions del territori, organismes i agents socials 
rellevants per a l'abordatge de la problemàtica i per evitar la victimització 
secundària de les persones agredides.  
 

 Difondre el protocol entre els /les diferents agents de la comarca (càrrecs electes, 
personal tècnic i ciutadania).  
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4. Marc conceptual 

4.1 La violència sexual i les agressions masclistes 

La violència sexual és una manifestació més d’entre d’altres que es donen dins del que 
s’entén com a violència masclista. La Llei Catalana (Llei 5/2008 del 24 d'abril del dret 
de les dones a eradicar la violència masclista) la defineix com:   

 
Val a dir que l’abordatge de les violències masclistes és quelcom que es treballa a nivell 
europeu amb major impuls des del 2014, quan va entrar en vigor el Conveni d’Istanbul. 
Aquest és un mecanisme per protegir, prevenir, perseguir i eliminar totes les formes de 
violència contra les dones. El Conveni reconeix aquesta violència com una violació 
dels drets humans, i per tant fa als Estats Membres responsables si no responen de 
manera adequada a aquest tipus de violència. En el Conveni s’estableixen les obligacions 
dels Estats en matèria de prevenció, protecció i persecució judicial, i consagra l’obligació 
internacional dels Estats de Diligència Deguda per a prevenir, investigar, castigar als que 
cometen el delicte, protegir a les víctimes i reparar els danys. 
 
Per altra banda, el Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació Contra la Dona (en 
anglès CEDAW) recull que la violència sexual suposa una violació dels drets humans a la 
llibertat, la integritat física i psíquica, el dret a no patir tracte cruel o degradant o el dret al 
més alt nivell de salut, entre altres.  
 
També l’Organització Mundial de la Salut (OMS, 2011) es posiciona i defineix la 
violència sexual com tot acte sexual, la temptativa de consumar un acte sexual, els 
comentaris o insinuacions sexuals no desitjats, o les accions per comercialitzar o utilitzar 
de qualsevol altra manera la sexualitat d’una persona mitjançant la coacció per part d’una 
altra persona, independentment de la relació d'aquesta amb la víctima, en qualsevol 
àmbit, inclosos la llar i el lloc de treball. L’OMS també recull que la violència sexual inclou 
actes que van des de l’assetjament verbal a la penetració forçada i una varietat de tipus 
de coacció, des de la pressió social i la intimidació per la força física (OMS, 2013).  
 
 
 

La violència que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació 
i de la situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de poder dels 
homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, 
incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un 
dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l'àmbit públic 
com en el privat.  
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Finalment, a l’article 5 de la Llei Catalana del Dret de les Dones a Eradicar la Violència 
Masclista (Llei 5/2008 del 24 d'abril), fa la distinció entre assetjament sexual i agressió 
sexual:  
 

 
Un cop establertes aquestes definicions, cal remarcar que aquest document treballarà en 
base al concepte de contínuum de violència sexual contra de les dones. En aquest 
contínuum de la violència sexual, hi ha un progressió des de la desvalorització fins 
l’agressió sexual. La desvalorització sexual inclou comentaris i conductes sexistes 
(acudits, gestos, mirades) i conductes de seducció fora de lloc o ofensives, proposicions o 
peticions de sortir repetitives.  
 
En aquest document també es citarà i es posicionarà al costat de la Llei per Garantir els 
drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals  per eradicar 
l’Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia (Llei 11/2014 del 10 d’octubre) que garanteix el 
dret a la igualtat i a la no-discriminació per motius d’orientació sexual i identitat o 
expressió de gènere, en facilita la participació i representació en tots els àmbits de la vida 
social, promou la supressió d’estereotips que afecten a la imatge de les persones LGTBI i 
assegura que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en llibertat. En 
relació als espais públics, organitzadors d’espectacles i activitats recreatives (Art.26, punt 
3) la llei recull específicament: 
 

 
Tenint en compte tot l’anterior, i tenint en compte que no tothom entén les agressions de 
la mateixa manera, cal tenir clar que en el moment en què una persona es senti agredida 
i vulgui donar-hi resposta caldrà actuar col·lectivament, i sense entrar en judicis ni 
qüestionaments sobre la seva decisió.  
 
Per tant, quan parlem d’agressions masclistes entenem que aquestes poden ser:  
 

Assetjament sexual: el constitueix qualsevol comportament verbal, no verbal o 
físic no desitjat d'índole sexual que tingui com a objectiu o produeixi l'efecte 
d'atemptar contra la dignitat d'una dona o de crear-li un entorn intimidatori, hostil, 
degradant, humiliant, ofensiu o molest. Punt tercer (b). 
 
Agressions sexuals: consisteixen en l'ús de la violència física i sexual exercida 
contra les dones i les menors d'edat que està determinada per l'ús premeditat del 
sexe com a arma per a demostrar poder i abusar-ne. Punt quart (a). 

Els titulars dels establiments i espais oberts al públic i els organitzadors 
d’espectacles i activitats recreatives estan obligats a impedir-hi l’accés o a expulsar-
ne les persones següents, amb l’auxili, si cal, de la força pública: 
 

- Les persones que violentin de paraula o de fet altres persones per raó 
d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere. 

- Les persones que duguin i exhibeixin públicament símbols, indumentària o 
objectes que incitin a la violència, a la discriminació o a l’homofòbia, la 
bifòbia o la transfòbia. 
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 Assetjament:  Qualsevol actitud sexista, verbal, no verbal o física,  no desitjada i 
que incomodi, violenti o no agradi a la persona qui la pateix. S'inclouen: floretes 
indesitjables (“piropos”), invasió de l'espai, mirades persistents, peticions 
insistents, persecucions dins o fora de l’espai de festa, insults, burles, intimidació, 
humiliacions, comentaris ofensius i/o degradants o qualsevol altre comportament 
hostil. 

 
 Agressió física: Tocaments no consentits amb o sense força, intents d’agressió 

sexual i les agressions sexuals amb o sense penetració. També s’inclourien la 
violència física exercida sobre una persona o grup de persones per motius de 
gènere, orientació sexual o aspecte físic no heteronormatiu. 

 
 Exhibició de símbols sexistes ofensius i/o d’imatges ofensives o vexatòries de 

les dones i de les persones LGTBI. 
 

 

4.2 Classificació de les violències que trobem als espais d’oci 

A més de les diferents tipologies i nivells de violències que es poden donar als espais 
d’oci aquí exposades, també existeixen altres classificacions que contemplen la violència 
institucional o econòmica. Aquesta última queda recollida a l’article 4 de la Llei catalana 
(Llei 5/2008 del 24 d'abril) i es defineix com: la privació intencionada i no justificada de 
recursos per al benestar físic o psicològic d'una dona i, si escau, de llurs filles o fills, i la 
limitació en la disposició dels recursos propis o compartits en l'àmbit familiar o de parella. 
 
 

 Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

Violència 
Psicològica 

Insultar, escridassar, 
burles sexistes, jutjar la 
vida sexo-afectiva, 
menysprear, etc.  

Amenaçar, fer 
xantatge, comentaris 
sobre aparença, etc. 

Amenaçar de mort, 
amenaçar amb el 
suïcidi, etc. 

Violència 
Física 

Envair l’espai, intimidar, 
tocaments no sexuals 
no desitjat, donar 
empentes, etc. 

Immobilitzar, 
arraconar, escopir, 
estirar cabells 
perseguir, etc. 

Cops de puny/peu, 
retenir, agafar del coll, 
etc. 

Violència 
Sexual 

“Bavejar”, mirades o 
comentaris sexuals no 
desitjats, etc. 

Tocaments sexuals 
no desitjats, 
assetjament per 
opció sexual, 
imposar pràctiques 
sexuals no segures, 
etc. 

Exhibicionisme 
sexual, violació (no 
només penetració), 
xantatge i amenaça 
per pràctiques sexuals, 
etc. 

Violència 
Ambiental 

Colpejar objectes, 
cosificar, ús de 
llenguatge sexista, etc. 

Colpejar fort o llançar 
objectes, aïllar, etc. 

Cremar objectes, fer 
mal a persones 
estimades, fer mal a 
mascotes, etc. 
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4.3 Sobre qui exerceix la violència 

Com s’ha dit en la introducció, vivim en un sistema on la socialització masculina posiciona 
als homes heteronormatius en una situació de superioritat. Així doncs, la gran majoria 
d’agressions es produeixen sobre les dones i identitats de gènere no hegemòniques. 
 
També s’ha de tenir en compte que la persona agressora pot ser qualsevol persona que 
es trobi en el context de l’espai d’oci. Així, es poden reproduir aquestes agressions entre 
persones conegudes i desconegudes. 
 

4.4 Àmbits d’actuació contra les violències masclistes 

Per tal d’organitzar la informació, tant de la diagnosi com en les línies d’actuació, aquest 
document es basa en els diferents camps que apareixen a la Llei catalana del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista (5/2008 del 24 d’abril, article 3) i que es defineixen 
de la següent manera:  
 

 Prevenció. El conjunt d’accions encaminades a evitar o reduir la incidència de la 
problemàtica de la violència masclista per mitjà de la reducció dels factors de risc, 
i impedir-ne així la normalització, i encaminades a sensibilitzar la ciutadania, 
especialment les dones, en el sentit que cap forma de violència no és justificable 
ni tolerable.  

 
 Detecció. La posada en funcionament de diferents instruments teòrics i tècnics 

que permetin identificar i fer visible la problemàtica de la violència masclista, tant si 
apareix de forma precoç com de forma estable, i que permetin també conèixer les 
situacions en les quals s’ha d’intervenir, per tal d’evitar-ne el desenvolupament i la 
cronicitat.  

 
 Atenció. El conjunt d’accions destinades a una persona perquè pugui superar les 

situacions i les conseqüències generades per l’abús en els àmbits personal, 
familiar, i social, tot garantint-ne la seguretat i facilitant-li la informació necessària 
sobre els recursos i els procediments perquè pugui resoldre la situació. 

 
 Recuperació. L’etapa del cicle personal i social d’una dona que ha viscut 

situacions de violència en què es produeix el restabliment de tots els àmbits 
danyats per la situació viscuda. 
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Aprofitem per apuntar en què la prevenció no només s’ha de centrar especialment només 
en les dones, tal i com s’esmenta en la Llei 5/2008 del 24 d’abril, si no que en aquesta 
prevenció també ha d’anar dirigida i implicar als homes. És important destacar-ho ja que 
cal implicar als homes en tots aquests processos per tal d’evitar que aquests 
sustentin la violència masclista.  
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5. El Vallès Occidental 

El Vallès Occidental és una comarca de Catalunya composada per 23 municipis, amb una 
superfície territorial de 583.1 km2 (l’1,8% del territori català) i amb un total de 910.031 
habitants. La capitalitat és compartida per Sabadell i Terrassa, que són els municipis amb 
major nombre d’habitants. En aquest sentit, el Vallès Occidental és un territori amb una 
gran diversitat de municipis, tal i com es mostra a la següent taula. Tot i així, la major part 
de la densitat de població s’acumula a la zona central del territori, tenint un caràcter més 
urbà que en els perímetres de la comarca. A continuació es classifiquen els municipis 
segons número d'habitants:  
 

  Municipi Habitants 

MENYS 3.000 
habitants 

Gallifa 180 

Rellinars 735 

Ullastrell 2.054 

Sant Llorenç Savall 2.361 

Entre 3.000 i 
10.000 habitants 

Vacarisses 6.328 

Viladecavalls 7.392 

Polinyà 8.383 

Sentmenat 8.818 

Matadepera 9.186 

Entre 10.000 i 
20.000 habitants 

Castellbisbal 12.297 

Badia del Vallès 13.466 

Palau-Solità i 
Plegamans 

14.626 
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Sant Quirze del Vallès 19.867 

Entre 20.000 i 
50.000 habitants 

Castellar del Vallès 23.776 

Santa Perpètua de 
Mogoda 

25.574 

Barberà del Vallès 32.860 

Montcada i Reixac 35.063 

Ripollet 37.899 

MÉS de 50.000 
habitants 

Cerdanyola del Vallès 57.723 

Rubí 75.167 

Sant Cugat del Vallès 89.516 

Sabadell 209.931 

Terrassa 216.428 

 

Font: Idescat 2017 
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L’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS)1 del Consell Comarcal del Vallès Occidental, 
està formada pels 12 municipis de menor població, és a dir, aquells que no arriben als 
20.000 habitants.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Vallès Occidental; Castellbisbal, Gallifa, 
Matadepera, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Rellinars, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Sentmenat, Ullastrell,  
Vacarisses, Viladecavalls.  
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6. Diagnosi de situació 

Aquest capítol és una breu diagnosi de la situació que presenta al Vallès Occidental en el 
camp de l’abordatge de les violències masclistes a l'espai públic i d’oci. Val a dir que 
l’heterogeneïtat del territori i la riquesa de polítiques i estratègies que aquesta presenta no 
podrà ser del tot reflectida en aquesta part. Per tant, les conclusions obtingudes són 
tendències que en diverses ocasions seran exemplificades amb les iniciatives i accions 
dels diferents municipis que han facilitat informació durant el procés d’elaboració del 
document. Així, caldrà tenir en compte que el que aquí es presenta és una visió general i 
no generalitzable de la realitat del Vallès Occidental.  

6.1 Aspectes generals 

6.1.1 Processos comunitaris en la construcció d’iniciatives vers les 
violències masclistes 

La participació de diferents agents en la construcció de protocols contra les violències 
masclistes en context de festa major ha estat desigual en els diferents municipis que 
han engegat la iniciativa. Així, existeixen municipis on la implicació dels col·lectius de 
base ha estat total, encara que es destaca la necessitat d'enfortir el suport rebut per part 
de l’administració pública, tal i com es relata des d’alguns col·lectius de base. En d’altres 
casos hi hagut una relació poc definida entre les diferents parts que participaven en 
l’elaboració del protocol, la qual cosa ha acabat repercutint en que el protocol s’acabés 
implementant amb poca presència en les entitats.  
 
Finalment, alguns municipis han aconseguit reflectir un equilibri entre els 2 exemples com 
és el cas de Sabadell. Aquí, a través de la Taula Participativa de Gènere (creada 
prèviament a la iniciativa dels protocols i formada per diverses entitats del teixit associatiu 
del municipi) es va treballar sobre la campanya ‘Sabadell lliure d’agressions masclistes’ i 
sobre el protocol per la festa major, a mode de prova pilot, amb la intenció de llençar la 
iniciativa a diverses festivitats del municipi. Aquest protocol es va consensuar tant en la 
Taula com en els òrgans pertinents de l’administració i es va presentar a tots aquells 
actors clau que participaven de l’organització de la festa major (personal de les barres, 
seguretat pública i privada, etc.). També es va poder articular aquesta fórmula a Barberà 
del Vallès, on el protocol d’actuació i la campanya adjunta va ser coproduïda entre les 
entitats del municipi i l’administració.  
 
En el cas de Rubí, després d’haver engegat la mateixa iniciativa des de l’administració, 
s’ha cregut oportú començar un treball conjunt amb les entitats feministes del municipi per 
tal d’enfortir les campanyes i treballar-les de manera transversal durant tot l’any. En 
aquesta línia, tot i que les fórmules de creació de protocols ha estat variada pels diferents 
municipis on s’han generat, es detecta la necessitat de millorar la relació entre els 
col·lectius feministes de base i les administracions locals. En aquest sentit, durant el 
treball de camp s’han nomenat diverses situacions en les que l’acord entre entitats i 
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ajuntaments no ha estat efectiva, i en alguns casos, aquest fet també ha afectat a la 
relació entre entitats.  
 
D’altra banda, pel que fa al grau d'implicació de la ciutadania en general, els col·lectius de 
base detecten certa problemàtica en l’abast de les seves activitats quant a l’estratègia a 
emprar per arribar a un gruix més gran de població. Així, manifesten que quan organitzen 
activitats, les persones que acudeixen tendeixen a ser persones ja properes i 
sensibilitzades vers la temàtica, ja siguin del propi municipi o d’altres. Per tant, mostren 
dificultats per entrar a altres sectors de la població i fer-los partícips de les activitats i 
campanyes.  
 
La implicació de la ciutadania en les campanyes contra la violència masclista també ha 
afectat a altres iniciatives municipals, com són la de ‘Que no et toquin ni un pèl’ a 
Palau-solità i Plegamans i ‘Ni un pèl enrere’ a Sabadell, ambdues traçades 
estratègicament per sensibilitzar a les dones que van a les perruqueries del municipi. En 
el primer cas, la manca de participació de les persones propietàries dels establiments va 
portar a que la campanya tingués un tímid impacte; mentre que en el segon cas, les 
perruqueries hi van participar de manera més activa gràcies a la figura clau d'una persona 
sensibilitzada en el gremi i la campanya va tenir un impacte més extensiu en el territori. 
No obstant, quan aquesta figura clau va deixar el seu càrrec la campanya es va veure 
abocada a finalitzar. 
 
Un darrer exemple de treball participatiu de l’administració amb la comunitat és, en el 
marc de la campanya de ‘No tot s’hi val a Palau-solità i Plegamans’, la iniciativa d’un 
conjunt de joves del municipi que van generar una sèrie de pintures sobre les violències 
masclistes i que s’han acabat convertint en una exposició itinerant. 
 

6.1.2 Espais d’oci de gestió privada 

Respecte als espais d’oci nocturn al Vallès Occidental, l’anàlisi d’aquest document es 
posa la mirada com a exemple a algunes de les grans discoteques que hi ha al territori. 
Aquestes són les que s’han detectat com a espais d’atenció prioritària pel gran volum de 
joves que hi acudeixen, concretament, la discoteca Opera Garden i aquelles restants que 
queden al complex de la Zona Hermètica de Sabadell (Waka, Drinkking, Koko Premium 
Club, etc.). Primerament, val a dir que no s’ha identificat cap iniciativa que se centri en la 
prevenció i detecció d’agressions masclistes en aquest espais, així com cap tipus de 
negociació amb l’empresariat per iniciar mesures. Tot i que s’ha intentat realitzar alguna 
entrevista en profunditat amb persones promotores i/o empresàries d'espais d'oci no s’ha 
donat resposta. Per tant, caldrà incidir en aquesta tasca per tal d’emprendre iniciatives 
sensibilitzadores conjuntes.  
 
Tot i així, analitzant el tipus de publicitat de Facebook que alguns d’aquests espais 
utilitza, es pot afirmar que són espais on es naturalitza i legitima la violència masclista 
simbòlica, i per tant, possiblement en altres formes de manifestació. Així, a la discoteca 
Waka a Sabadell (amb gairebé 14.000 seguidors/es), el Drinkking també a Sabadell (amb 
18.000 seguidors/es), o l’Òpera Garden a Viladecavalls (amb 51.000 seguidors/es), 
mostren anuncis en els que s’objectivitza a les dones, se les mostra com a reclam i es 
perpetren cànons estètics allunyats de la realitat, tal i com es mostra a continuació:  
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Imatges extretes dels comptes de Facebook de les corresponents discoteques 

 
 
Una de les accions que s'ha detectat en contra aquest tipus de violència ha estat la de 
l’Ajuntament de Sant Cugat2, el qual ha creat un canal per la denúncia de publicitat 
sexista i LGTBIfòbica; així com també s'han iniciat accions des del col·lectiu Hora Bruixa 
al mateix municipi3.  
 
Finalment, també s’ha destacat com a zona d’intervenció prioritària el complex comercial 
Parc Vallès, no tant per situacions o reclams que s’hagin detectat, sinó per ser un espai 
d’oci amb una gran afluència de població jove pel tipus d’activitats i comerços que hi ha.  
 

 

                                                

2 Cugat.cat (20/03/2017): L’Ajuntament crearà un canal per denunciar la publicitat sexista i LGTBIfòbica: 
http://www.cugat.cat/noticies/politica/126939/l_ajuntament-creara-un-canal-per-denunciar-la-publicitat-sexista-i-lgtbifobica 

 

3 Cugat.cat (18/09/2015): Hora Bruixa exposa un cas de publicitat sexista al restaurant La Barra de Pinchos: 
http://www.cugat.cat/noticies/societat/112031/hora-bruixa-exposa-un-cas-de-publicitat-sexista-al-restaurant-la-barra-de-
pinchos 

 

http://www.cugat.cat/noticies/politica/126939/l_ajuntament-creara-un-canal-per-denunciar-la-publicitat-sexista-i-lgtbifobica
http://www.cugat.cat/noticies/societat/112031/hora-bruixa-exposa-un-cas-de-publicitat-sexista-al-restaurant-la-barra-de-
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6.1.3 Taula resum 

 Aspectes positius Aspectes a millorar 

Processos comunitaris en 
la construcció d'iniciatives 
vers les violències 
masclistes 

- Existeixen diversos 
municipis que han engegat 
polítiques participatives en 
l’àmbit de les violències 
masclistes amb diferents 
estratègies. En la major part 
de casos aquestes suposen 
un precedent per analitzar 
com es pot millorar en els 
propers anys. 
- La recerca d'agents clau 
per establir un primer vincle 
resulta un a eina efectiva per 
engegar iniciatives, sempre i 
quan aquestes evolucionin 
cap al treball amb el 
col·lectiu en conjunt.   

- Cal establir relacions de 
col·laboració entre el teixit 
associatiu de base feminista 
dels municipis. 
- Existeix la necessitat 
d'ampliar l'abast de la 
intervenció per arribar a 
col·lectius diferents i no 
sensibilitzats prèviament. 
- Cal establir mesures amb 
perspectiva de continuïtat en 
l'abordatge de les violències 
masclistes que no quedin 
com a actes puntuals en el 
temps.  

Espais d'oci de gestió 
privada 

 - Existeix una manca 
d’iniciatives en l’abordatge 
de les violències masclistes 
que treballin en el pla de l’oci 
nocturn de gestió privada, 
amb algunes excepcions 
puntuals. 
- S’identifiquen diversos 
espais en els que s’utilitza la 
violència simbòlica vers les 
dones com a estratègia de 
captació i màrqueting. 

 

 

6.2 Àmbit prevenció 

6.2.1 Protocols de violència masclista per festes majors de municipis 

Existeixen diversos municipis que han engegat protocols específics contra les violències 
masclistes en espais d’oci dins del territori del Vallès Occidental. Tot i que des de l’equip 
redactor no s'ha pogut detectar quin ha estat l’abast d’aquesta iniciativa en el territori. 
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Alguns dels municipis on s'han engegat protocols específics són els de: Santa Perpètua 
de Mogoda, Cerdanyola del Vallès, Sabadell, Terrassa, Sant Quirze del Vallès, Montcada 
i Reixac o Palau-solità i Plegamans.  
 
No obstant, moltes de les iniciatives engegades han basat la seva experiència en d’altres 
que s’han engegat a diferents indrets, com són els diversos exemples que es troben a la 
ciutat de Barcelona o al País Basc, i han estudiat la seva aplicabilitat en el propi municipi.  
 
Tot i així, encara cal realitzar un treball de conscienciació col·lectiva per a què aquests 
protocols i iniciatives es puguin estendre per la resta del territori.  
 
 
En alguns casos, es detecta que la disponibilitat de recursos ha estat una barrera per 
poder aplicar la iniciativa de manera idònia. És a dir, tenir en compte les diferents 
mesures que s’han de contemplar per la construcció de festes lliures d’agressions 
masclistes tals com: creació d’espais de seguretat, difusió de la campanya, formació a tot 
el personal involucrat a la festa, etc.  
 
En termes generals, el grup motor que acompanya aquest procés la considera els 
protocols són un tipus d’actuació positiva i necessària per abordar les violències 
masclistes a espais festius. Per tant, la iniciativa de protocol comarcal que servirà com a 
marc de referència per tots els municipis (sobretot en el cas dels municipis que pertanyen 
a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Vallès Occidental) es veuria 
justificada en aquest punt. A més, d’aquesta manera es reforçarien els protocols ja 
existents i s’impulsarien en aquells municipis que estan en procés d'elaboració o bé que 
tenen pendent d'engegar aquesta iniciativa.  
 

6.2.2 Sensibilització 

Als diferents municipis consultats per l’elaboració d’aquest document diagnòstic es 
coincideix en la idea que cal fer un major esforç en l’àmbit de la sensibilització vers les 
violències masclistes. En aquest sentit, es recalca el fet que hi ha una manca 
d’identificació d’allò que comporten les violència masclistes i, per tant sovint es creuen 
inexistents.  
 
Un dels mecanismes per fer front a aquesta situació és la creació de campanyes 
específiques que girin entorn aquest tema, com pot ser aquelles que s’han engegat en 
els darrers temps durant les festes majors dels municipis (tant als espais municipals com 
als alternatius). Així, a través de la recerca documental, consta que durant el 2017  s’han 
dut a terme campanyes amb aquest perfil a més de la meitat del municipis que composen 
la comarca del Vallès Occidental, tot coincidint amb els municipis amb major població. A 
la taula que es presenta a continuació, fruit de l’anàlisi de les diferents pàgines web dels 
municipis i de la informació facilitada per les persones que han col·laborat en la redacció 
d'aquest document, es pot veure si s’han engegat iniciatives al respecte als diferents 
territoris i quins lemes encunyaven: 
 
 

Municipi 
Campanya 

específic
a 

Lemes 

Badia del Vallès Si 

Disfrutemos de la Fiesta Mayor: únete al 
buen rollo. Si no hay violència ¡Si hay 
fiesta!; Per unes festes lliures de sexisme 
i LGTBIfòbia.  
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Municipi 
Campanya 

específic
a 

Lemes 

Barberà del Vallès Si 

Hi tens molt a veure. Per unes festes lliures 
d’agressions sexistes. Sota aquest lema 
hi ha diversos més: Fem pinya contra les 
agressions masclistes; No vull la teva 
opinió, vull el teu respecte; Aquest és un 
espai de festa feminista; No és No; Ser 
un bavós no és lligar, és assetjar.  

Castellar del Vallès Si Prou agressions. No és no. 

Cerdanyola del Vallès Si 
Viu la festa en llibertat! Per unes festes 

lliures de sexisme: No és No! 

Montcada i Reixac Si 

#MiRNoésNO. Sota aquest lema hi ha 
diversos més: Jo escullo com em vesteixo 
i amb qui em desvesteixo; Estimo com 
vull i a qui vull; No em vesteixo per 
provocar-te.  

Palau-solità i Plegamans Si 
No tot s’hi val: No és No. Per una festa 

major lliure d’actituds i agressions 
sexistes.  

Ripollet Si 
Per Festa Major estima com vulguis, amb 

respecte; Si et diuen sí, gaudeix! Si et 
diuen no, és un no! 

Rubí Si Festes lliures de violències masclistes.  

Sabadell Si 
Quina part del No, no entens? Totes estem 

de festa. Sabadell lliure de sexisme.  

Sant Quirze del Vallès Si 
SQV lliure de sexisme. Si dic no, és no; Si 

dic sí, festa.  
Santa Perpètua de 

Mogoda 
Si SPM lliure de sexisme. 

Sentmenat Si 
Si veus o vius una agressió no callis: que el 

sexisme no surti de festa.  

Terrassa Si 
Festa Major de Terrassa, espai lliure 

d’agressions masclistes. 
 

Com es pot comprovar, els municipis acullen diferents campanyes amb diversos lemes 
que denoten diferents estratègies comunicatives. Així, trobaríem les campanyes que 
posen en el centre del seu missatge el ‘No’ (com el cas de Cerdanyola o Sabadell, d’entre 
altres), fent referència a un consentiment que es basaria en la negativa explícita de 
voluntat d’establir una relació amb una altre persona; i d’altra banda, les campanyes que 
emfatitzen el ‘Sí’, que voldria dir que tan sols quan es diu aquesta paraula hi ha 
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consentiment. Tot i així, a la comarca també hi ha exemples de la barreja de les dues 
estratègies, com és el cas de Sant Quirze o Ripollet.  
 
Respecte a la visibilització d’aquestes campanyes sovint s’ha comptat amb el 
complement de falques informatives sobre l’existència d’un protocol als espais de 
concerts, cartells específics, i en alguns casos, productes de marxandatge que s’han 
repartit de manera gratuïta entre la població, com poden ser les ulleres de sol liles a 
Barberà del Vallès en la campanya ‘Hi tens molt a veure’. D’aquesta manera s’entreveu 
força riquesa d’iniciatives entre les diferents poblacions. 
 

          

 

Cartell de la campanya ‘No és no!’ a Cerdanyola del Vallès i ulleres de sol repartides a la  

campanya de Barberà del Vallès ‘Hi tens molt a veure’. 

 

 

Respecte a la difusió de les dades d’agressions que s’haguessin produït en el context 
de festa, es considerava (o s’ha pres en consideració per a properes edicions) fer pública 
la situació d’agressió en els concerts per tal de sensibilitzar al conjunt de persones que 
gaudien de l’espai. Aquest fet s’havia de materialitzar amb la denúncia través de 
megafonia o des de l’escenari en el  moment en el que es considerés oportú fer-ho. Tot i 
així, s’ha remarcat que en diverses ocasions no hi hagut un acord tancat de com i quan 
fer-ho, més enllà de publicar les dades obtingudes diàriament sobre l’ocorregut el dia 
anterior.  
 
Més enllà de les campanyes de sensibilització específiques que s’han dut a terme per 
les festes majors, s’ha considerat important que aquestes també puguin estar presents 
durant tot l’any i adreçades a diferents col·lectius, com es en el cas anteriorment 
esmentat de les perruqueries a Sabadell i Palau-solità i Plegamans. Aquesta línia es 
considera que també s’estaria treballant en els diferents plans d’igualtat i polítiques de 
gènere o plans LGTBI que alguns municipis han elaborat o estan en procés de fer-ho, 
com poden ser el de Sabadell, Sant Cugat del Vallès (actualment en fase de diagnosi), o 
el propi II Pla de Polítiques de Gènere 2016/2019 del Consell Comarcal del Vallès 
Occidental.  
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En aquest darrer cas, per exemple, una de les campanyes engegades des del 2013 és la 
de ‘Piula contra la Violència Masclista’ i on s’implica a tots els centres educatius (IES) de 
la comarca. A través d’aquesta s’engresca al jovent a participar i pronunciar-se ver la 
violència masclista a través d'una piulada a la xarxa social de Twitter. La campanya ha 
estat valorada positivament des del propi Consell Comarcal i el Grup Motor. 
 
Finalment, en el marc de les campanyes, remarcar que a diversos municipis també es 
convoquen accions a dies assenyats com el Dia de la Dona (8 de març), el de les 
persones LGTBI+ (28 de juny) i el Dia contra la Violència Masclista (25 de novembre). 
L’únic element que es destaca en aquest sentit, és que sovint l’organització de les 
jornades pot resultar difícil quan es compta amb voluntariat o teixit associatiu per 
organitzar-les, però tot i així s’aconsegueix arribar a iniciatives exitoses i es veu com 
quelcom positiu.  
 
Al terreny de la sensibilització també cal apuntar als tallers que generen consciència 
sobre les violències masclistes. En aquest sentit, el mencionat II Pla de Polítiques de 
Gènere contempla aquesta opció per a entitats i organitzacions al territori, així com també 
per a persones adultes en general al 2018. A més, també s’organitzen activitats de 
coeducació a l’alumnat de primària i secundària i la resta de la comunitat educativa  des 
del 2013.  
 
D’altra banda, existeixen iniciatives d’aquest perfil com són: les xerrades que Mossos 
d’Esquadra porten a terme a centres educatius o mòduls com els de perruqueria o 
infermeria; els tallers contemplats dins del desplegament de protocols a festes majors 
destinats a entitats i agents clau de l’organització (diferenciats de la formació específica); 
o altres tallers que s’imparteixen a escoles com  són els oferts per la Diputació de 
Barcelona. Encara que es mostra una oferta variada, es considera que en l’àmbit de 
l’educació a infants i adolescents cal fer un treball en major profunditat i que els tallers 
que s’imparteixen no són suficients per aconseguir sensibilitzar als infants i als i les joves. 
Així, caldrà elaborar estratègies que abordin les problemàtiques derivades del sistema 
patriarcal des d’una vessant propera als infants i als i les joves i amb una perspectiva de 
treball transversal i continu.  
 
Finalment, no s’han detectat campanyes de sensibilització específiques fetes des 
dels espais d’oci de gestió privada. En aquest sentit, des del Grup Motor es 
consideraria interessant que aquells locals que ho volguessin, poguessin prendre 
mesures contra les agressions masclistes a qualsevol nivell. D’aquesta manera es 
podrien construir processos en positiu i generar un precedent als diferents espais de festa 
pel jovent. La creació d’un segell de qualitat és una de les iniciatives sorgides des del 
Grup Motor que aniria encaminada en aquesta direcció.   
 

6.2.3 Formacions 

Les formacions, a diferència dels tallers de sensibilització, busquen, a part de crear 
consciència sobre la problemàtica de les violències masclistes, generar una sèrie de 
coneixements que siguin d’aplicabilitat en el terreny dels/les professionals a les quals van 
dirigides. Així, en matèria de prevenció, el debat ha estat centrat en la necessitat que el 
treball en polítiques de gènere sigui transversal a tots els departaments i entitats que 
juguen un paper rellevant en l’organització d’esdeveniments.  
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En el treball del Grup Motor, es menciona que és important que totes les persones 
implicades en l'organització d'esdeveniments tinguin una base de coneixements sobre la 
violència masclista i què és el que implica la construcció de festes lliures de sexisme. Per 
tant, per part del Grup Motor s'aposta per la formació, sensibilització i per a dotar 
d'eines per la creació d'espais d'oci en clau feminista, de manera transversal i a totes 
les persones que participen en l'organització d'aquestes. 
 
D’altra banda, també caldria fer un apunt cap a les formacions que reben les 
formadores de les violències masclistes, ja que aquestes sovint només estan centrades 
en els casos penats des de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de 
protecció integral contra la violència de gènere, i que es limiten a l’àmbit de parella o ex-
parella; o els que es recullen a la Llei catalana (Llei 5/2008 del 24 d'abril), la qual no té en 
compte elements fonamentals com la violència simbòlica.  
 
Aquest seria l’exemple de les formacions que s'imparteixen des de Cossos de Seguretat 
com els Mossos d’Esquadra, els quals només tenen competència penal en el marc 
d’aquestes lleis. Tot i així, aquestes formacions, que serveixen per a conèixer més a fons 
l'àmbit legal i penal de la llei, caldria complementar-les amb formacions que expliquessin 
els elements que legitimen i sustenten la violència masclista en el sistema de dominació 
patriarcal. 
 

6.2.4 Urbanisme 

L’urbanisme és un element important a tenir en compte en matèria de violències 
masclistes als espais d’oci ja que condicionen la seguretat percebuda en els mateixos. 
Així, la il·luminació i la senyalització dels diferents espais, sobretot en contextos festius, 
suposen dos elements clau per aquest fi.  
 
Posant la mirada als espais públics d’oci, o de pas entre aquests, en alguns municipis 
s’han iniciat processos de detecció de zones percebudes com insegures, com és el cas 
de Barberà del Vallès. D’aquesta manera es poden aplicar certes mesures com 
l’increment d’il·luminació o instal·lació de càmeres de seguretat dissuasives, com han fet 
a Viladecavalls. Tot i així, es requeriria d’un estudi concret sobre la mobilitat i l’urbanisme 
del territori per poder identificar aquells municipis on hi ha un major nombre de zones 
conflictives, on es situarien al mapa i quines característiques reuneixen. Això es refereix a 
quins són els espais públics que s’utilitzen, quins locals es freqüenten, quins són els 
trajectes que es fan, amb quin mitjà de transport i com estan condicionades les diferents 
zones en termes d’accessibilitat i il·luminació. 
 

6.2.5 Espais i mobilitat 

Es manifesta que els principals espais d’oci als quals s’acudeix són els corresponents als 
dels municipis grans. Així, en termes de mobilitat, molta gent jove tendeix a desplaçar-se 
dels municipis petits al més grans per passar el dia o per sortir de festa, tal com s’ha 
expressat en diverses ocasions en el treball de camp. Tot i així, aquí caldria diferenciar 
l’oci diürn del nocturn, ja que en aquest sentit, durant el dia es fa un major ús de places, 
parcs i espais concrets (com pot ser el cas de Badia del Vallès o Barberà dels Vallès) que 
durant la nit, on la tendència és molt més clara i dirigida a grans discoteques del territori o 
bars de les ciutats més grans.  
 
En la recerca qualitativa s’ha mostrat un discurs comú a l’hora de descriure els patrons de 
mobilitat del jovent a la comarca, i és que el transport privat és el principal mitjà de 
transport per acudir als espais d’oci des dels municipis petits i mitjans als més grans. 
Aquest fet s’explica per una menor oferta d’activitats i espais d’oci (tant diürns com 
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nocturns) als municipis més petits. Per tant, els i les joves tendeixen a desplaçar-se amb 
cotxe propi un cop superen la majoria d’edat, o bé, són portats per pares i mares que els 
deixen i recullen als destins on hi ha una major oferta, que és als municipis més grans. 
Aquest fet se li suma que la xarxa de transport públic és escassa durant el dia, i 
pràcticament inexistent en gran part de la comarca en horari nocturn. Així, la poca 
freqüència d’autobusos nocturns implica que la persona que precisi agafar-los ha de tenir 
coneixement dels horaris i planificar les seves sortides prèviament. 
 
En l’únic moment en el que hi ha un major desplaçament de jovent als diferents municipis 
de la comarca independentment de la mida és quan se celebren les festa major d’algun 
d’aquests. Tot i així, tampoc ha quedat constància que en aquestes festivitats existeixi un 
reforçament de la xarxa de transport públic entre municipis en horaris nocturns. 
 

6.2.6 Programació 

La programació de les activitats culturals i d’oci és un altre dels aspectes a contemplar 
davant la possible existència de missatges sexistes que es poden donar a través d’elles, 
o per la infrarepresentació que hi poden  tenir les dones o el col·lectiu LGTBI. Pel que fa 
al tipus de programació, alguns dels protocols establerts per les diferents festes majors de 
municipis, han contemplat aquest aspecte com quelcom rellevant, no obstant, no seria 
una tendència encara estesa al conjunt del territori.  
 
Un exemple específic que ha generat polèmica al territori a aquest respecte seria la 
recent publicació del cartell de Carnestoltes 2018 per part d’una entitat de Terrassa (amb 
antecedents en el cartell d’altres anys), en el que es veu la figura d’una dona despullada 
sent tocada per diverses mans. El cas va ser denunciat per diversos col·lectius feministes 
i entitats, arribant així a la prohibició del cartell. Un exemple d’aquestes característiques 
denotaria la necessitat de fer un major esforç en la feina tranversal que implica la 
construcció d’actes festius amb mirada feminista, per part de tot els agents involucrats en 
la seva organització. En el cas de les entitats que reben subvencions públiques aquest 
aspecte és rellevant donat que la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones 
i homes regula la concessió dels ajuts a l'article 11 en base a criteris de redacció de les 
sol·licituds amb perspectiva de gènere i a la no tolerància d'actituds discriminatòries en el 
funcionament de les entitats. A part, també s'especifica en aquesta llei en l'article 10, com 
s'ha de procedir per a la contractació del sector públic amb la finalitat de promoure la 
igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en el mercat labora 
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Imatge prohibida del cartell de l’entitat d’aquest any i imatge del cartell de 2011 

 

Seguint en l’àmbit de les festes majors dels municipis, es detecten també certes activitats 
programades que podrien considerar-se d’elevat risc d’agressions. Un exemple podia ser 
la cursa nocturna en roba interior que s'organitza l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans a altes hores de la matinada, o les festes de l’escuma que es realitzen a 
diversos municipis. Davant l'existència de casos específics d'agressió que s'han reportat 
en aquest tipus d'activitats, caldria fer un major esforç en contemplar mesures 
preventives, de detecció i d’atenció pels casos d’assetjament que hi poguessin haver.  
 
Així doncs, es relata que l’impuls de protocols contra les agressions masclistes poden ser 
una eina a emprar, pel que fa a la programació, amb següents fins: en primer lloc, perquè 
ajuden a repensar els espais de festa quan es contempla la programació 
d’esdeveniments i perquè poden donar pautes d’actuació quan els missatges que es 
transmeten des d’un escenari o activitat resulten poc apropiats o agressius. En segon lloc, 
per aquelles activitats que es considerin de major risc, els protocols poden activar 
mesures precises en matèria de prevenció, detecció i atenció. D’aquesta manera 
s’incideix amb una major sensibilització en aquests espais. 
 
Com a punt final, en el treball de camp s’ha concretat que el marge de maniobra davant la 
programació és una qüestió fàcilment abordable a centres cívics municipals donat que la 
complexitat de la gestió dels esdeveniments és menor que en la gestió d’una festa major.  
 

6.2.7 Ordenances específiques 

Més enllà de les mesures establertes als protocols d’actuació a les activitats festives dels 
municipis, no es tenen constància d’ordenances municipals específiques que abordin 
l’assetjament a l’espai públic. En alguns municipis com Barberà del Vallès s’inclouen, dins 
de l’ordenança de Convivència i Civisme (2014,) paràgrafs com els següent: La prohibició 
a l'espai públic de tota conducta de menyspreu a la dignitat de les persones, així com 
qualsevol comportament discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista, 
homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància personal o social, de fet, per escrit 
o de paraula (art. 64. 2. a). No obstant, no es concreta cap regulació específica pels 
casos d’assetjament sexual. En aquesta línia hi ha pocs referents que hagin inclòs 
mesures d’aquest tipus al territori català, tot i així, és una de les tendències a les que 
s’està apuntant, com a complement a altres mesures.  
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6.2.8 Taula resum 

 Aspectes positius Aspectes a millorar 

Protocols de violències 
masclistes per festes 
majors de municipis 

- Diversos municipis han 
engegat protocols per 
l'abordatge de les violències 
masclistes, tot i que de 
manera desigual al territori.  
- La elaboració d’un protocol 
marc a nivell comarcal es 
considera una iniciativa 
positiva per l’impuls i 
reforçament d’aquest tipus 
d’iniciatives per als municipis 
que composen el Vallès 
Occidental.  

- La manca de recursos 
econòmics és un dels motius 
que ha pogut dificultar 
l’aplicació de protocols a 
diversos municipis. 
- La manca de referents en 
l’aplicació de protocols és un 
altre dels motius als quals 
s’al·lega pel fet de no haver 
engegat cap iniciativa 
d’aquest tipus. 

Sensibilització 

- Existeix una gran diversitat 
de campanyes en els 
diferents municipis que 
composen la comarca, on les 
estratègies de sensibilització 
i visibilització han variat. 
- Es considera que la 
publicació de casos de 
violència que es donen en 
contextos festius és un 
element més que suma a la 
sensibilització de la població. 
- Existeixen un gran nombre 
d’iniciatives tant a nivell 
municipal com comarcal que 
apunten a la sensibilització 
en períodes concrets de 
temps, com són les diades 
associades a la dona i 
LGTBI+. 

- La sensibilització es preveu 
com un dels camps on cal fer 
un major esforç en 
l’abordatge de les violències 
masclistes. 
- Existeixen diversos 
municipis en els que no 
consta que s’hagi fet cap 
campanya, normalment 
coincidint amb els municipis 
amb menys habitants. 
- La sensibilització als 
centres educatius es 
materialitza en forma de 
xerrades i tallers els quals es 
consideren positius, però cal 
aprofundir-hi més en les 
causes i fonamentacions de 
la violència masclista, així 
com que aquestes activitats 
han de ser constants en el 
temps (no només una 
activitat puntual) per tal 
d'abordar la complexitat del 
fenomen. 
- No es detecten iniciatives 
de sensibilització per 
l’abordatge de les violències 
masclistes en l’entorn d’oci 
nocturn de gestió privada 

Formacions 

- Des dels departaments 
d'igualtat, feminismes i 
LGTBI dels diferents 
municipis es realitzen 
formacions sobre les 
violències masclistes i totes 
les seves conseqüències. 
Per part d'aquests 
departaments es disposen 

- Es detecta una necessitat 
de reforçar les competències 
del personal de 
l’administració en matèria de 
violència masclista des d’una 
perspectiva global i no tan 
sols centrada en les 
violències que es produeixen 
l’àmbit de la parella o d’ex-
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 Aspectes positius Aspectes a millorar 
de coneixements al respecte 
i cal aprofitar-los per a 
extrapolar-los a les altres 
persones que intervenen en 
l'organització 
d'esdeveniments. 

parella. Sobretot des 
d’aquells departaments que 
intervenen directament en 
els espais d’oci i organització 
d'esdeveniments. 

Urbanisme 

- Diversos municipis han 
engegat la iniciativa de fer un 
mapatge de zones insegures 
en el seu territori. 

- Es detecta una necessitat 
de conèixer quines són les 
dinàmiques d’oci i la cultura 
de festa per part de la 
població jove a nivell 
municipal. 
- La realitat del territori és 
molt heterogènia i els 
patrons d’urbanisme molt 
diferents, per això queda fora 
de l’abast d’aquest estudi 
l’anàlisi de la mobilitat 
detallada dins de cada 
municipi. No obstant és un 
element a tenir en compte de 
cara a fer una detecció de 
zones d’intervenció prioritària 
a la comarca. 

Espais i mobilitat 

- Els desplaçaments entre 
municipis seria quelcom 
normalitzat de fer amb 
transport privat, i en cas que 
sigui amb transport públic, es 
faria de manera planificada 
pels horaris que s’ofereixen. 

- Manca major freqüència de 
pas (sobretot en horari 
nocturn) i enllaços entre el 
transport públic pels 
municipis de la comarca. 
- Caldria revisar les 
condicions d'algunes 
parades de transport públics, 
per a fer-les més segures. 

Programació 

- Alguns dels protocols ja 
existents destaquen la 
importància de la 
programació per a realitzar 
esdeveniments no sexistes. 
 

- Pel que fa a la programació 
d’esdeveniments públics es 
considera oportú parar 
atenció a si aquests es fan 
amb perspectiva feminista 
per tal de no legitimar les 
actituds sexistes, promoure 
una cultura des del respecte i 
donar visibilitat al col·lectiu 
de dones i LGTBI en el camp 
de les arts escèniques.  
- Assumint que vivim en una 
societat on l’assetjament 
sexual està a la ordre del dia, 
cal parar especial atenció a 
aquelles activitats d’interès 
on hi pugui aparèixer un 
major risc d’agressions, tals 
com les esmentades en 
l'apartat corresponent.  

Ordenances específiques 

- Hi ha alguna ordenança a 
nivell municipal que tracta 
sobre el tema de 
l'assetjament, tot i que no 
especifica l'assetjament 
sexual per violències 
masclistes. 

- Tenir en compte mesures 
contra l’assetjament dins de 
les ordenances de civisme i 
convivència resulta quelcom 
a explorar en l’àmbit 
municipal. 

 



 

 41/146 

 

6.3 Àmbit detecció 

6.3.1 Logística dels protocols a espais d’oci: agents de detecció i espais de 
seguretat 

En l’intercanvi d’experiències en protocols de violència masclista a festes majors, 
alguns municipis han narrat la seva experiència en la implementació d’aquests mitjançant 
la figura d'agents itinerants. En el cas de Sabadell, es va exemplificar amb la 
contractació de quatre parelles preventives que caminaven per les zones d’incidència de 
la festa major per tal de sensibilitzar a la població sobre el tema i detectar possibles 
situacions que poguessin donar-se, de manera que es pogués actuar de la forma 
prèviament establerta. Així, aquest era un equip de professionals formats que en tot cas 
sabien com s’hauria d’intervenir si es produïa una situació d’agressió. La iniciativa es 
considera positiva de cara tant a la prevenció com a la detecció.  
 
A d'altres municipis, aquestes figures han actuat com a persones de suport que de 
manera voluntària han exercit aquest rol d'agent itinerant. No obstant, es relata que el 
caràcter de voluntarietat sovint pot resultar complicat de gestionar amb l'exigència que 
requereix la funció. En aquesta línia, també s’ha posat en dubte la figura de la persona 
voluntària en relació als límits legals que tenen en la seva intervenció, i per tant, es 
manifesta la necessitat de saber com s'han dut a terme altres experiències.  
 
A més dels agents itinerants, existeixen altres agents que jugarien un paper clau en la 
detecció d’agressions en els espais d’oci, tals com: personal de les barres, personal de 
les entitats i/o associacions implicades en l'esdeveniment, agents de seguretat privada o 
cossos policials. En alguns dels casos explorats, s’ha format a aquest perfils de persones 
per fer la detecció de casos, sobretot posant èmfasi en les entitats organitzadores de les 
festes majors.  
 
En cas de detectar una situació d’agressió, una de les mesures previstes és la de 
l’acompanyament a la persona agredida a un espai de seguretat. En 3 dels protocols als 
quals s’ha pogut tenir accés (Rubí, Barberà del Vallès i Palau-solità i Plegamans) es 
contemplava aquesta mesura. Només Rubí recollia quin seria aquest espai concret i en 
quin horari s’hi podria adreçar. És important mencionar en el protocol les característiques 
que ha de complir aquest espai perquè la població en tingui coneixement. 
 

6.3.2 Coordinació  

La coordinació en els protocols de violències masclistes a espais festius es contempla 
com a element clau per poder gestionar efectivament els circuits planificats. En aquest 
àmbit hi juga un gran paper la formació i la informació donada a les parts involucrades. En 
aquest sentit, es relata haver fet una bona tasca informativa, posant en coneixement als 
diferents agents de les festes quin havia de ser el seu rol, com per exemple, en el cas del 
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personal de les barres. Un altre exemple de bona pràctica ha estat en l’execució del 
protocol de Rubí durant la festa major del 2017, el qual va reportar tres agressions. Una 
d'aquestes agressions va ser derivada des dels cossos de seguretat públics al punt 
d’informació i suport ‘Per unes festes lliures de violències masclistes’ amb la finalitat de 
què es fes acompanyament a la persona agredida i es registrés la situació ocorreguda.  A 
banda de les festes majors, no es té constància de cap altre circuit de detecció i atenció a 
les agressions en espais d’oci que puguin reportar-se.   
 
 
 

6.3.3 Formació 

Tal i com s’ha posat de manifest a l’anterior apartat, el coneixement dels diferents circuits 
d’actuació en la detecció d’agressions resulta de gran importància, no obstant, aquesta 
detecció no és possible si no s’obtenen uns coneixements previs que entrenin la nostra 
mirada en el camp de les agressions masclistes. En aquest sentit, diverses de les 
iniciatives engegades han contemplat formacions al personal involucrat en l’organització 
de les festes, com és el cas de Palau-solità i Plegamans, on es van fer quatre sessions de 
formació a les entitats del municipi amb la col·laboració d’una entitat externa. Tot i així, es 
destaca el fet que s’hagi d’oferir formació a altres agents claus com poden ser els cossos 
policials, el personal sanitari o el personal de la seguretat privada. També a altres figures 
que intervenen en altres espais d’oci, com per exemple a educadors/es de carrer o 
personal de locals privats.  
 

6.3.4 Registre de situacions detectades 

En aquest camp, s’han engegat diversos registres d’agressions en els protocols que s’han 
posat en marxa a través de formularis estandarditzats i prèviament consensuats. 
Aquest fet ha permès fer una denúncia dels diferents casos detectats amb la finalitat de 
sensibilitzar a la població, i també poder conèixer quina és la realitat existent. Tot i així, es 
percep que no totes les agressions que es puguin haver produït als espais de festa han 
estat reportades, això és degut a diversos motius, com els següents: manca de 
sensibilitat, desconeixement dels recursos existents, por de les persones agredides, 
inexistència d’un espai per fer-ho, o el simple fet de no contemplar la situació patida com 
un acte denunciable. A més, el fet de parlar d’un tema silenciat socialment sovint no 
encoratja a les víctimes d’aquestes agressions a denunciar ni prendre les mesures 
adequades. A aquest fet se li afegeix que, a nivell legal, no existeixen mecanismes de 
denúncia per cert tipus d’agressions. Tot i així, en les sessions de treball realitzades per 
aquest informe s’ha manifestat la utilitat d’obtenir registres fiables de les agressions que 
es produeixen, tant pel que fa a la conscienciació de la problemàtica, com per la detecció 
de situacions.  
 
En aquest sentit, també s’ha manifestat la inexistència de mecanismes de detecció de 
violències masclistes a espais d'oci a altres tipus de serveis d’ús comú com poden ser els 
serveis d’atenció mèdica. En aquests espais d’atenció la mirada està centrada en 
situacions de violència de gènere de l’àmbit de parella o ex-parella. Tot i així, es relata 
que no es pregunta a totes les usuàries sobre aquest camp. En aquesta línia, l’ASSIR de 
Terrassa, està implementant un protocol en l’actualitat que obliga als i les professionals 
de la sanitat a preguntar a les persones usuàries si han patit o pateixen algun tipus de 
violència masclista.  
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6.3.5 Taula resum 

 Aspectes positius Aspectes a millorar 

Logística dels protocols 
als espais d'oci 

- Es constaten diferents 
estratègies per la detecció 
pel que fa als diferents 
agents que la realitzen. 
Algunes es basen en la 
externalització contractada 
dels servei i d’altres posen el 
pes en el voluntariat que 
s’ofereixi per l’ocasió. També 
es compta amb altres actors 
que participen de 
l’organització, 
coresponsabilitzant-los i 
sensibilitzant-los en el camp 
de la detecció.  
- La figura dels agents 
preventius o parelles 
itinerants, es veu com a una 
mesura molt recomanable 
per la detecció de situacions 
d’assetjament, i sobretot de 
cara a la sensibilització de 
les persones que gaudeixen 
de la festa. 

- Existeix, en alguns casos, 
certa indefinició dels rols que 
han de jugar els diferents 
agents que estan involucrats 
en a detecció, sobretot pel 
que fa a la figura de les 
persones voluntàries que 
realitzen tasques d'agents 
itinerants.  
- La creació d’un espai de 
seguretat per situacions 
d’agressió és un element 
comú als diferents protocols. 
No obstant s’entreveu poca 
definició sobre les 
característiques que aquest 
ha de complir. 

Coordinació 

- La coordinació entre els 
diferents actors que formen 
part de l’organització dels 
espais festius resulta un 
element clau. 

- Cal vetllar per a què 
aquesta coordinació sigui 
sempre present. 

Formació 

- Impartir formacions a les 
persones que organitzen 
activitats d’oci resulta un 
punt rellevant per la detecció 
de situacions d’agressió. 

- La formació ha d’estar 
contemplada pels agents 
claus en l’organització de les 
festes majors, però també 
resultaria idoni formar a 
altres persones que treballen 
als espais d’oci durant tot 
l’any. 

Registre de les situacions 
detectades 

- Es considera que el registre 
sistematitzat de les 
agressions detectades és 
una eina útil tant pel camp de 
la prevenció com per la 
detecció i l’atenció. 

- Es detecta una mancança 
d’espais on es puguin 
reportar i registrar els 
diferents episodis de 
violència. 
- Hi ha una mancança de 
mecanismes legals que 
permetin fer denúncies 
específiques en certs casos 
d’agressió. 
- Calen mecanismes de 
detecció específics per 
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 Aspectes positius Aspectes a millorar 
alguns serveis públics, com 
són els serveis sanitaris.    

 

6.4 Àmbit d’atenció 

6.4.1 Circuit d’atenció en situacions d’agressió  

Els serveis existents en l’atenció i la recuperació de situacions de violència masclista que 
consten per aquest anàlisi són aquelles que figuren com a serveis públics. Al mateix 
temps, el circuit d’atenció a les violències masclistes és el que s’estipula al Protocol 
comarcal per l’Abordatge de la Violència Masclista. En aquest camp, l’atenció ve donada 
principalment per l’Equip Bàsic d’Atenció Social Primària (EBASP), el SIAD, els cossos de 
seguretat i serveis sanitaris. En el primer i segon cas l’atenció se centra en l’estipulació 
del grau d’urgència que suposa la situació, estant enfocada a la violència en l’àmbit de la 
parella i ex-parella. Aquest és un fet que s’explicita en l’atenció des de l’EBASP. Això no 
vol dir que no s’atenguin situacions d’un altre tipus, sinó que el circuit no està traçat. 
Respecte l’actuació d’altres serveis com els cossos de seguretat, aquests juguen un 
paper clau en la denúncia de casos i la derivació cap a altres serveis, així com els serveis 
sanitaris en l’atenció mèdica i també en la derivació. D’aquesta manera, dins del protocol, 
no hi haurien pautes específiques en l’atenció de casos que parteixen de l’àmbit 
comunitari (com són els espais d’oci) i que facin relació a l’assetjament o l’agressió 
sexual.  
 
D’altra banda, donada la diversitat de mides dels municipis que composen el Vallès 
Occidental, no totes les poblacions disposen d’aquest tipus de recursos, i sovint, els 
municipis amb menor número d'habitants han de recórrer a convenis de col·laboració amb 
els municipis més grans per tal de disposar d'aquests serveis. Aquest seria el cas del 
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental, i els 
Ajuntaments de Sabadell i Terrassa, per tal de què els seus respectius Serveis 
d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) puguin atendre en els seus serveis a les dones 
víctimes de violència masclista dels municipis de l'ABSS del Consell comarcal. En aquest 
punt, cal remarcar que la mobilitat entre municipis resulta un element clau, tal i com 
s’analitza en el  II Pla de Polítiques de Gènere del Consell Comarcal, on es ressalta que 
les dificultats en la mobilitat, especialment en dones, pot resultar un impediment d’accés 
als recursos que es precisen4. 
 
Pel que fa als dispositius desplegats en els protocols per festes majors s’han donat 
situacions en les que s’ha precisat d’atenció a la o les persones agredides. Aquest tipus 
d’atenció contempla l’acompanyament de la persona afectada a nivell emocional, legal en 
el cas que es vulgui interposar una denúncia o posar en coneixement als cossos de 
seguretat i sanitaris en el cas que es precisi. Per tant, els principals actors que intervenen 
en l’atenció d’aquests casos seria el personal que es troba en els punts d’informació i 
suport i/o parelles itinerants; els cossos de seguretat i els serveis sanitaris. En els 
registres de casos analitzats, en cap cas es va precisar de cap acompanyament més enllà 
de l’emocional.  
                                                

4 II Pla de Polítiques de Gènere 2016/2019. Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Vallès Occidental.  
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Finalment, també es comenta que en matèria d’atenció i recuperació existeixen 
coordinacions entre serveis socials, centres educatius i equipaments municipals. 
Així, quan es dóna una situació de violència, serveis socials atendria la demanda del/les 
professionals que hagin fet la petició. A aquest nivell, hi ha diverses opinions al respecte, i 
mentre que en alguns casos aquest circuit s’ha valorat com eficient, en d’altres s’ha 
valorat com insuficient o no adequat a la demanda precisada.  

6.4.2 Formacions 

Per tal de fer l’atenció de persones que han patit una situació de violència masclista es 
requereix de certs coneixements previs, tant pel que fa a l’acompanyament emocional, 
com legal o sanitari. En aquest sentit, la formació és un element important per les 
professionals que treballen en aquest camp. Així, es disposa de personal qualificat en la 
matèria dins dels serveis públics específics, no obstant, cal parar també atenció a 
aquelles persones que intervenen en el desplegament de protocols a espais d’oci.  Així, 
les sessions formatives que s’han dut a terme per la implementació de protocols 
contemplen aquest apartat, tenint en compte aspectes tals com: respecte de la voluntat 
de la persona agredida, possibilitat de denunciar, dret a atenció sanitària, recollida 
d’informació, etc. Exemple d'això poden ser els documents del protocol de Palau-solità i 
Plegamans, i de manera menys concreta respecte si en les formacions que s'han 
organitzat s'han tractat aquests temes, serien els documents de Sabadell i Rubí. 
 
 

6.4.3 Taula resum 

 Aspectes positius Aspectes a millorar 

Circuit d'atenció en 
situacions d'agressió 

- Es disposen de circuits 
clars i concrets per l'atenció 
de situacions de violència 
masclista que són vigents en 
l'actualitat. 

- El circuit per l’atenció de 
situacions de violència 
masclista està enfocat a 
l’àmbit parella o ex-parella. 
- No existeix cap circuit 
concret per les situacions 
que es puguin donar en 
l’àmbit comunitari  pel que fa 
a les situacions 
d’assetjament i agressió 
sexual, més enllà de l’atenció 
que es fa des dels protocols 
desplegats per les festes 
majors. 

Formacions 

- Les formacions en l’atenció 
de les situacions de 
violències masclistes són un 
element fonamental per la 
gestió del cas. 
- Als protocols específics per 
festes majors consultats 
s’aborda aquest tema, 
explicitant-ho als documents 
en els que s’ha redactat el 

- Cal mencionar i unificar els  
continguts que s'haurien de 
tractar en les formacions 
sobre l'atenció de persones 
que han patit algun tipus 
d'agressió masclista. 
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 Aspectes positius Aspectes a millorar 
procediment d’actuació. 

 

 

 

 

6.5 Àmbit de recuperació 

6.5.1 Serveis de recuperació 

Pel que fa a la recuperació en el camp de les violències masclistes, els principals 
recursos que es disposa dins del servei públic són aquells que fan referència als Serveis 
d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) corresponent dels tres partits judicials que 
s’emmarquen dins del Protocol comarcal: Terrassa, Sabadell i Rubí; o bé els serveis 
sòcio-jurídics i d’atenció psicològica que se’n deriven de l’EBASP.  
 
Més enllà d’aquests recursos, s’ha manifestat poc coneixement d’entitats al territori que 
treballin en la recuperació de persones que hagin viscut situacions de violència masclista 
a l’àmbit comunitari. Tot i que es relata que des dels serveis públics no es poden fer 
derivacions com a tal a entitats privades per qüestions de transparència i greuge 
comparatiu, si que es consideraria d’utilitat de tenir un llistat d’entitats que abordin les 
violències masclistes en aquest camp i que estigui a disposició de la ciutadania del Vallès 
Occidental. Aquest fet es contempla des del Protocol comarcal, i és per això que també 
s’inclourà dins del mapa de recursos que està previst finalitzar al 2018, on es considera 
afegir aquells recursos que treballen explícitament les violències masclistes a espais 
d’oci.  
 

 

 

6.5.2 Taula resum 

 Aspectes positius Aspectes a millorar 

Serveis de recuperació 

- Els serveis de recuperació 
principals per casos de 
violències masclistes són 
aquells que consten dins del 
Protocol comarcal i que són 
d’ús públic. 

- Es veu necessari ampliar el 
llistat de recursos tenint en 
compte les iniciatives 
privades i les entitats que 
treballen en aquest camp, 
explicitant aquelles que 
paren atenció a situacions de 
violència a espais d’oci. 
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7. Actuacions 

Durant el procés de treball conjunt amb el Grup Motor per l’elaboració de la diagnosi han 
sorgit diferents iniciatives que es podrien prendre en consideració de cara a l'abordatge 
de les violències masclistes als espais d'oci. En aquest apartat es divideixen les 
actuacions proposades en tres apartats: protocols de festes populars pels municipis de la 
comarca del Vallès Occidental; ús dels espais públics; i oci de gestió privada. En el primer 
es recullen les diferents iniciatives que estan implicades en l'aplicació d'un protocol model 
per les festes populars dels municipis, un dels objectius principals del document. És per 
això que aquest apartat es desenvolupa en profunditat. Els apartats anomenats 'Ús dels 
espais públics' i 'Oci de gestió privada', fan al·lusió a un seguit d'indicacions i 
recomanacions que poden ser d'utilitat en l'abordatge de les violències masclistes tant a 
nivell municipal com comarcal.  
 
Per tal d'identificar els diferents àmbits que aborden les iniciatives proposades en els 
apartats que venen a continuació, s'utilitzaran els següents logotips: 
 

 
Prevenció 

 
Detecció 

 
Atenció 

 
Recuperació 
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7.1 Protocol per a festes populars dels municipis de la comarca 
del Vallès Occidental  

Aquest apartat representa el model de protocol per l’abordatge de les violències 
masclistes a festes populars de municipis pel qual s'aposta des del Consell Comarcal, i 
que té per objectiu que arribi a les diferents àrees involucrades en la construcció de festes 
dels municipis del territori. Així, en forma de fitxes s'expliciten els diferents aspectes que 
s'han de treballar per la seva correcta aplicació.  
 
 
 

 
FITXA 1. Creació de grup de treball per l'aplicació del protocol. 

Descripció 
 
Creació d'una comissió específica que es responsabilitzi del funcionament i seguiment del 
protocol pels actes concrets. Aquest s'haurà de generar amb un mínim de sis mesos 
d'antelació a l'acte a realitzar i haurà de comptar amb la representació dels diversos agents 
organitzadors/es de l'esdeveniment.  
 
Objectius 

 
 Vetllar per la correcta implementació dels diferents aspectes que es tenen en compte 

en l’aplicació del protocol. 
 Avaluar els resultats de la implementació i fer propostes de millora del document. 

 

Actuacions 
implicades 

1. Anàlisi de quins són els col·lectius implicats en la creació dels 
esdeveniments. 

2. Seguiment de la gestió, organització i programació de l'esdeveniment. 
3. Convidar a participar a representants del col·lectiu feminista en el grup 

de treball. 
 
 

Indicadors 
- Nombre de col·lectius representats. 
- Nombre de persones que representen el grup de treball. 
- Nombre de reunions i sessions de treball del grup.  

 
 
Implementació  - Municipal amb agents del esdeveniment (amb suport tècnic del 

Consell Comarcal per als municipis de l'ABSS). 
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 FITXA 2. Realització d’una campanya que emmarqui el protocol 

Descripció 
 
Per tal de dotar de contingut i justificar la implementació del protocol s'haurà de crear una 
campanya dirigida a la ciutadania amb l'objectiu principal de sensibilitzar-la i donar a conèixer 
les diferents mesures desplegades durant l'esdeveniment.  
 
Objectius 
 

 Visibilitzar la realitat de les violències masclistes als espais d’oci.  
 Sensibilitzar a la població sobre les violències masclistes i actuar en contra d’elles.  
 Donar a conèixer el protocol implementat i els serveis a disposició per tal de 

combatre possibles casos d’agressions. 
 

Actuacions 
implicades 

1. Definir la població diana a la qual va dirigida la campanya.  
2. Pensar el missatge que es vol transmetre. Aquest haurà 

d’intentar reunir cinc condicions:  
- clar i formulat de manera positiva; 
- aplicable a qualsevol festivitat i no només a festes majors;  
- que permeti apoderar cap a les dones i col·lectiu LGTBI+;  
- que faci una crida a la corresponsabilitat de la societat vers la 

problemàtica a través de la sororitat;  
- i que doni visibilitat als diferents tipus d’agressions, sobretot 

aquelles més normalitzades socialment. 
3. Idear la imatge de la campanya. Aquesta buscarà representar la 

diversitat de gèneres i els diferents perfils de dones, allunyant-
se d’imatges estereotipades i amb una mirada interseccional.  

4. Pensar quins són els recursos materials que es distribuiran per 
reforçar la campanya, tals com: cartells, xapes, tríptics, etc. 

5. Elaborar una estratègia de difusió de la campanya per tal de fer-
la arribar a la ciutadania. Alguns dels canals que es poden tenir 
en compte són:  

- Al programa de la festivitat que se celebri. 
- A centres educatius del municipi. 
- A xarxes socials. 
- Incloent la campanya al pregó de la festivitat. 
- Generant un manifest. 
- Elaborant materials audiovisuals. 
- Creant falques informatives. 
- Fent ús de la ràdio del municipi. 
6. Establir quines activitats poden acompanyar la campanya, tals 

com l’existència de tallers oberts d’autodefensa feminista, sobre 
el consentiment, sobre sexualitats o sobre noves masculinitats. 

7. Definir la temporalitat de la campanya, és a dir, quan comença i 
quan acaba. 

 

Indicadors 
- Nombre de materials repartits a la població. 
- Persones implicades en l'elaboració del missatge.  
- Percepció de la campanya en la ciutadania. 
- Impacte de la campanya en la ciutadania. 
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- Espais on s’ha donat visibilitat a la campanya. 

 

Implementació   - Municipal o comarcal. 

   
FITXA 3. Formació específica a agents clau. 

Descripció 
 
Realització de formacions específiques sobre violències masclistes als agents que tenen un 
rol clau en la gestió d’espais de l'espai de festa. En aquest sentit, caldrà abordar la temàtica 
de manera integral i des dels àmbits de la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació. 
Alguns actors que s’haurien de prendre en consideració per a participar en aquestes 
formacions són:  
 

 Tècnics/es de l’administració pública posant èmfasi en l’àmbit de joventut i cultura. 
 Cossos de seguretat públics i privats. 
 Empresariat d’espais d’oci de gestió privada.  
 Entitats participants en la organització de la festivitat.  

 
Objectius 
 

 Sensibilitzar a les parts implicades en l’organització de la festivitat sobre l’existència 
de les violències masclistes i les seves repercussions. 

 Donar a conèixer el present protocol per tal d'aclarir els rols i circuits existents en 
l’operatiu. 

 

Actuacions implicades 

1. Definir el contingut de les formacions. Es considera pertinent 
que a les formacions es tractin els següents temes:  

- Definició de les violències masclistes i el perquè de la 
necessitat d’un protocol. 

- Aspectes psicològics i sociològics de les violències 
masclistes. 

- Aspectes jurídics que emparen els protocols i com apliquen 
als espais festius.  

- La gestió de situacions d’agressió i de conflicte. 
- De quina manera s’aplica el protocol elaborat a la realitat del 

municipi.  
2. Establir a quines persones anirà dirigida la formació o 

formacions tenint en compte qui són les persones que formen 
part de l’organització de l’esdeveniment, com per exemple: 

- Personal tècnic i polític de l’Ajuntament, posant especial 
èmfasi als departaments de cultura, festes populars i joventut. 

- Cossos de seguretat públics i privats. 
- Serveis sanitaris. 
- Regidors i regidores d’escenaris en espectacles.  
- Serveis específics de dones com els SIAD. 
- Personal que col·labora amb la festivitat/esdeveniment, tant 

d’entitats com de comerços i establiments privats, (per 
exemple, en la gestió de les barres de beguda i menjar). 

- Associacions de veïns i veïnes. 
3. Dissenyar les formacions en quan a la temporalitat, durada  

com en el nombre de sessions que inclourà.  
4. Definir qui portarà a terme les formacions. Poden ser persones 

del mateix ens local que tinguin coneixements contrastats 
sobre violència masclista, com aquelles entitats 
especialitzades en violència masclista que es considerin.  
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Indicadors 

- Nombre de sessions de formació realitzades. 
- Total d’hores de formació. 
- Nombre de persones que han participat (segregat per sexes) 
- Col·lectius que han participat de les formacions.  
- Valoració de la formació mitjançant qüestionari. 

 

Implementació   - Municipal o comarcal. 
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FITXA 4. Vetllar per la organització d'una programació lliure de 
violències masclistes.  

Descripció 
 
Fer un seguiment del tipus de programació que es planifica per la festivitat, tant pel que fa a les 
activitats organitzades des de l'administració com des de les entitats.  
 
Objectius 

 
 Obtenir una oferta cultural, i la imatge que hi vagi associada, generada amb una 

perspectiva feminista i interseccional. 
 Elaborar una programació en harmonia amb l’existència del protocol per l’abordatge de les 

violències masclistes que es defineixi. 
 

Actuacions 
implicades 

1. Tenir en compte les contractacions d’artistes i personal extern pel 
desenvolupament del programa de festa per tal de garantir la 
diversitat de gèneres (incloent col·lectiu LGTBIQ+) sota una mirada 
interseccional. En aquest sentit, es tindrà en compte el nombre 
d’agrupacions masculines, femenines i mixtes que es contracten. 
Aquest punt resulta d’especial rellevància pel correcte compliment 
de la Llei 17/2015 de 21 de juliol,  d’Igualtat efectiva de Dones i 
Homes, en especial, els articles 1 i 11.  

2. Analitzar la imatge i els missatges que es transmeten des de les 
agrupacions artístiques contractades, per tal que no es reprodueixin 
missatges masclistes i es faci ús d’un llenguatge inclusiu. 

3. Tenir en compte que la imatge associada a la programació 
d’esdeveniments sigui: respectuosa amb les dones i els col·lectius 
LGTBIQ+, inclusiva i interseccional. 

4. Establir negociacions amb les diferents entitats i comissions de 
festes que planifiquen els programes dels esdeveniments per tal 
que compleixin amb les mesures de programació que s’estableixen 
des del protocol.  

5. Definir quines activitats poden arribar a ser considerades d’alt risc 
d’agressió dins de la programació per tal de qüestionar la seva 
viabilitat, o bé per tal d’implementar mesures específiques 
preventives. Per això caldrà, primerament, avaluar, definir i 
consensuar quines activitats poden entrar dins d’aquesta categoria. 
Alguns exemples d’activitats de risc poden ser: curses en roba 
interior, festes de l’espuma, etc. 

 
 

Indicadors 

- Proporció d’artistes femenines vers masculins respecte el total 
d’artistes programats. 

- Imatge inclusiva dels cartells de la programació. 
- Nombre d’activitats considerades de risc que s’hagin programat. 
- Proporció d’artistes feministes contractats/des vers el total. 
- Nombre de personal tècnic femení contractat vers el total. 
- Nombre d’artistes racialitzades vers el total. 
- Nombre d’entitats que han desenvolupat programacions sota una 

mirada feminista vers el total.  
 
 

Implementació   - Municipal, amb suport tècnic del Consell Comarcal per als 
municipis de l'ABSS. 
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Recursos d’utilitat per poder generar programacions lliures de masclismes: 
 

 Llista de reproducció del Consell Comarcal del Bages: Prou lletres masclistes: 
https://open.spotify.com/user/kujcml6lfzr5xogyoz6sffoer/playlist/3IOXPGzMd75P87gx8CCe
bw 

 Base de dades de Fusa Activa: http://fusaactiva.blogspot.com.es/ 
 Llista de reproducció creat per l’Institut Basc de la Dona ‘Beldur Barik’: 

https://open.spotify.com/user/beldurbarik/playlist/5nOPQl8ZNgz49sk4OynV6a 
 

https://open.spotify.com/user/kujcml6lfzr5xogyoz6sffoer/playlist/3IOXPGzMd75P87gx8CCe
http://fusaactiva.blogspot.com.es/
https://open.spotify.com/user/beldurbarik/playlist/5nOPQl8ZNgz49sk4OynV6a
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FITXA 5. Estudi dels espais on s'organitza la festa amb perspectiva 
feminista  

Descripció 
 
De cara a configurar les festes populars des d’una perspectiva feminista caldrà tenir en 
compte els espais en els que aquestes es realitzen i la mobilitat de la població en els 
trajectes que faci. 
 
Aquesta actuació implica el fet de tenir en compte el tipus d'espais on s'organitzen els 
esdeveniments per tal d'evitar situacions d'assetjament o agressió. Així, s'haurà de tenir en 
compte la ubicació dels mateixos, aspectes de mobilitat, punts foscos de la zona, distribució 
dels lavabos públics, etc.  
 
Objectius 
 

 Analitzar els tipus d’espais en els que es porten a terme les activitats per tal de 
minimitzar els riscos d’agressió que es pugin donar en aquests. 

 Incrementar la percepció de seguretat en les dones en els espais on es porten a 
terme les activitats i en els diferents espais de pas d’una activitat a una altra.  
 

Actuacions 
implicades 

1. Anàlisi de la il·luminació dels diferents espais que entren en joc en els 
espais de festa, per tal de detectar punts foscos i insegurs. En aquest 
punt parar especial atenció a les zones on se situen els lavabos 
públics, a les parades de transport públic com el tren i el bus, i als 
pàrquings.  

2. Senyalitzar correctament on s’ubiquen els diferents espais i serveis 
(transport o lavabos) en l’espai de festa per tal que tota persona pugui 
saber on es troba i cap a on es vol dirigir.  

3. Incloure en la programació un mapa de la festa on s’expliciti la 
ubicació dels diferents serveis existents, tals com: serveis sanitaris i 
d’ambulàncies, lavabos, parades de transport públic i privat, 
comissaries, o punts d’informació i atenció a les violències masclistes 
en cas que n’hi hagin. També es poden marcar trajectes segurs entre 
diferents espais.  

4. Considerar la opció d’implementar un servei extraordinari de transport 
públic per facilitar els desplaçaments entre espais i/o municipis, i per 
tal d’evitar llargs trajectes a peu.  

 
 

Indicadors 

- Creació d’un mapa de serveis. 
- Nombre de punts foscos detectats.  
- Mesures extraordinàries per facilitar la creació d’espais segurs. 
- Línies de transport extraordinàries habilitades per la festivitat.  
- Creació de senyals específiques pels diferents espais i serveis.  

 

Implementació   - Municipal, amb suport tècnic del Consell Comarcal per als municipis 
de l'ABSS. 
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FITXA 6. Tipus d'intervenció i circuit  

Descripció 
 
En aquest punt s'ha de definir: quin serà el dispositiu específic que es desplegarà durant 
l'esdeveniment (punt d'informació i atenció, agents itinerants, agents de suport, etc.) tenint en 
compte els diferents agents que intervenen a la zona (com poden ser els cossos de seguretat 
o sanitaris); definició dels rols que juguen cada una de les figures; i quin és el circuit de 
coordinació i actuació pel correcte funcionament del protocol.  
 
Objectius 
 

 Establir un circuit per l’atenció de casos d’assetjament i/o agressió en el context de 
festa. 

 Considerar l’aplicació de mesures extraordinàries per la detecció i atenció de 
violències masclistes (punts d’informació i atenció i parelles itinerants). 

 Coordinar a les diferents parts implicades en la construcció d’esdeveniments 
populars davant de casos d’agressió. 

 Definir els rols de les diferents parts implicades en la construcció de la festivitat dins 
del marc del protocol.  

 

Actuacions implicades 

1. Consideració de la contractació de personal professional 
pel desplegament del protocol com a parelles itinerants i/o 
personal pel punt d’informació i atenció a les violències 
masclistes. 

2. Establiment d’un espai de seguretat per l’atenció de casos 
d’agressió. 

3. Definició dels diferents rols que operen en el circuit 
d’atenció a les violències masclistes. 

4. Establiment del circuit d’actuació pels diferents rols 
presents en el dispositiu. 

5. Donar a conèixer en profunditat el funcionament del 
dispositiu a totes les persones que formen part de 
l’organització de la festivitat. 

6. Donar a conèixer a la ciutadania l’existència del dispositiu i 
com adreçar-s’hi.  

 
 

Indicadors 

- Nombre de persones involucrades en el desplegament del 
dispositiu. 

- Nombre de professionals (especialitzades en violència 
masclista) contractades per la detecció i atenció. 

- Nombre de casos d’agressions reportats. 
- Nombre d’intervencions policials per situacions d’agressió.  
- Nombre de situacions ateses pels serveis sanitaris. 
- Nombre d’acompanyaments realitzats per casos 

d’agressions.  
- Valoració de la coordinació del dispositiu (caldrà reunió a 
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posterior de l'esdeveniment per a valorar aquest indicador). 

 

Implementació   - Municipal, amb suport tècnic del Consell Comarcal per als 
municipis de l'ABSS. 

 
PROPOSTA DE DEFINICIÓ DE ROLS I PERFILS DE LES PERSONES INVOLUCRADES EN LA 
INTERVENCIÓ I CIRCUÏTS:  
 
Entitats i persones individuals: 
 
Les persones que formen part del teixit associatiu de la festa són corresponsables de les diferents 
situacions que es puguin produir als seus espais. En aquest sentit, hauran d’atendre a aquelles 
persones que hagin estat o estiguin sent agredides segons el circuit existent, més enllà d’informar 
a les persones interessades sobre l’existència del Protocol. Les seves funcions són: 
- Donar informació sobre l’existència del protocol i explicar els serveis específics existents en 

cas d’agressió.  
- Detectar situacions d’agressió i intervenir en base al circuit pactat en cas que es consideri 

necessari, sempre preservant la seguretat personal. 
- Coordinació i derivació de casos atesos amb els/les professionals del punt d’informació i 

atenció a les violències masclistes o a les parelles itinerants. 
- Acompanyament de persones que hagin patit una agressió a l’espai de seguretat, en cas 

d’existir. 
- Activar cossos de seguretat i/o ambulància en els casos que ho precisin.  

 
Parelles itinerants (personal professional)5: 
 
En funció de les característiques de la festivitat es prendrà en consideració establir aquesta figura 
especialitzada en l’àmbit de les violències masclistes en aquells espais que es considerin més 
oportuns. Les seves funcions són:  
 
- Informar i sensibilitzar a la població que gaudeix de l’espai de festa sobre les violències 

masclistes i sobre l’existència del protocol, així com dels serveis específics d’atenció existents. 
- Detecció de situacions d’agressió i actuar segons el circuit indicat. 
- Acompanyar a la persona agredida a l’espai de seguretat. 
- Fer acompanyament emocional a la persona agredida en cas de no existir un punt 

d’informació i atenció a les violències masclistes.  
- Derivar els casos que ho precisin a altres serveis com cossos de seguretat, serveis sanitaris o 

SIAD. 
- Informar al personal tècnic de les situacions que s’hagin produït en el transcurs de la seva 

jornada. 
- Registrar el nombre de casos atesos. 
- Activar cossos de seguretat i/o ambulància en els casos que ho precisin.  
- En cas que sigui necessari i en acord amb la persona agredida, acompanyar-la en el trasllat a 

l’hospital o a la comissaria per interposar una denúncia.  
 
Personal del punt d’informació i atenció a les violències masclistes (personal  professional): 
 
En funció de les característiques de la festivitat es prendrà en consideració establir aquest punt 
amb personal especialitzat en violències masclistes en aquells espais que es creguin més 
oportuns. Les seves funcions són: 
 
- Informar i sensibilitzar a la població que s’acosta al punt sobre les violències masclistes i 

sobre l’existència del protocol, així com dels serveis específics d’atenció existents. 
- Fer acompanyament emocional a les persones agredides que puguin venir pels seu propi peu 

o derivades per altres figures.  

                                                

5 Existeixen diverses entitats del territori català especialitzades en l’àmbit de les violències masclistes i que disposen de 

serveis de parelles itinerants i professionals pels punts d’informació per protocols a esdeveniments festius. 
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- Derivar els casos que ho precisin a altres serveis com cossos de seguretat, serveis sanitaris o 
SIAD. 

- Informar al personal tècnic de les situacions que s’hagin produït en el transcurs de la seva 
jornada. 

- Registrar el nombre de casos atesos i centralitzar la informació de situacions d’agressió 
ateses per entitats o parelles itinerants. 

- Activar cossos de seguretat i/o ambulància en els casos que ho precisin.  
- En cas que sigui necessari i en acord amb la persona agredida, acompanyar-la en el trasllat a 

l’hospital o a la comissaria per interposar una denúncia.  
 
Altres agents que s’han de tenir en compte en els circuits:  
 

 Serveis sanitaris i hospitals de referència (tenir en compte menors d’edat). 
 Seguretat privada. 
 Cossos de seguretat pública (Mossos d’Esquadra i Policia Local). 
 Agents de salut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 58/146 

 
 
 
MODELS DE CIRCUIT D’INTERVENCIÓ EN CASOS D’AGRESSIÓ:  
 
Circuit 1. Persones de les entitats i col·lectius per assetjaments o agressions 
físiques sense força 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Si veiem que s’està produint una agressió o ens 
informem que s’està produint, ens hem d’apropar a la 
persona agredida i demanar-li si necessita ajuda. És 
important no anar només una persona, el recomanable 
és anar dues persones. 

 

2. Si la persona diu que NO, no insistirem. És 
important respectar la seva decisió. Igualment, 
seguirem amatents de la situació per si l’agressió no 
s’atura i creiem adient tornar a demanar-li a la persona 
si necessita ajuda.  

 

3.Si diu que si vol la nostra ajuda: 

 

 Preservar a la persona agredida sense que 
se senti exclosa de l’espai. Li hem de 
proporcionar un espai de seguretat i apartar-
la de l’agressor o agressors. 
 

 Les persones de l’entitat o col·lectiu que 
s’han apropat, han d’escoltar i aclarir 
l’agressió, esbrinar que ha passat.  

 

 Si la persona no atura l’agressió, valorar si 
s’avisa a la parella itinerant perquè doni 
suport de cara a resoldre la situació (en cas 
de què es disposi de parella itinerant). 

 

 Si la persona continua sense aturar els seu 
comportament caldrà requerir la intervenció 
dels cossos policials, trucant al telèfon de 
referència de seguretat en cas que n’hi hagi o 
trucar al 112. 

 

 Informar a la persona que té dret a interposar 
una denúncia. Si necessita més informació 
sobre la denúncia o sobre entitats i recursos 
existents, trucarem a la parella itinerant 
perquè l’acompanyi al punt d’informació i 
atenció a les violències masclistes per 

En totes les situacions que s’acabi avisant als cossos de seguretat seria 
important que es pogués donar una descripció de la persona agressora 
(com anava vestit, alçada, alguna característica singular, etc.) 
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Circuit 2. Persones de les entitats i col·lectius per agressió sexual o física amb 
força 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Si veiem que s’està produint una agressió amb 
violència elevada, avisarem telèfon de referència de 
seguretat en cas que n’hi hagi o trucar al 112. 

 

2. Si veiem que s’està produint una agressió i aquesta 
violència no és elevada, ens aproparem i ens 
interessarem per la situació. És important no anar 
només una persona, el recomanable és anar dues 
persones. 

 

3. Si l'agressió s'atura, igualment, seguirem amatents 
de la situació per si l’agressió es repeteix. 

 

3. Si l'agressió no s'atura:  

 

 Preservar a la persona agredida sense que 
se senti exclosa de l’espai. Li hem de 
proporcionar un espai de seguretat i apartar-
la de l’agressor o agressors. 
 

 Per intervenir en aquestes actuacions, s'ha de 
tenir en compte també el risc personal de la 
persona de l'entitat o col·lectiu. 
 

 Caldrà trucar a la parella itinerant (en cas de 
què es disposi de parella itinerant) o bé als 
telèfons de referència de seguretat o al 112. 

 

 La parella itinerant perquè doni suport de cara 
a resoldre la situació (en cas de què es 
disposi de parella itinerant). 
 

 La parella itinerant disposa del seu propi 
circuït d'actuació. 

 

 Informar a la persona que té dret a interposar 
una denúncia. Si necessita més informació 
sobre la denúncia o sobre entitats i recursos 
existents, trucarem a la parella itinerant 
perquè l’acompanyi al punt d’informació i 

En totes les situacions que s’acabi avisant als cossos de seguretat seria 
important que es pogués donar una descripció de la persona agressora 
(com anava vestit, alçada, alguna característica singular, etc.) 
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Circuit 3. Parella itinerant per assetjaments o agressions físiques sense força 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circuit 4. Parella itinerant per agressions sexuals o físiques amb força 
 

1. Si valorem que la situació d’entrada no és d’una 
violència elevada, ens apropem a la persona agredida 
i li demanarem si necessita ajuda. 

 

2. Si la persona no accepta l'ajuda, seguirem 
amatents. 

 

3. Si la persona accepta l'ajuda: 

 

 És molt important aturar l’agressió i preservar 
a la persona agredida. Li hem de 
proporcionar un espai de seguretat i apartar-
la de l’agressor, però sense que se senti 
exclosa de l’espai. 
 

 Caldrà escoltar a la persona agredida i aclarir 
els fets succeïts. 

 

 Comunicar a la persona agressora que ha 
d’aturar el seu comportament. 

 

 Si l'agressió s’atura, caldrà seguir amatents. 
 

 Si l'agressió no s'atura, caldrà cercar suport 
amb altres persones de l'organització, i en 
cas de què aquesta no s'aturi, trucar als 
telèfons de referència en seguretat o al 112. 

 

 Si la persona agredida vol, l’acompanyarem a 
l’estand en el cas que necessiti suport 
emocional després d’haver patit l’agressió i/o 
estar-se en un espai més tranquil. 

 

 Preguntar si es vol desplaçar al punt 
d’informació i atenció (espai de seguretat) o 
esperar l’ajuda on està.  

 

En totes les situacions que s’acabi avisant als cossos de seguretat seria 
important que es pogués donar una descripció de la persona agressora 
(com anava vestit, alçada, alguna característica singular, etc.) 
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Circuit 5. Personal del punt d'informació i atenció a les violències masclistes 

1. Si la situació és d’una violència elevada, trucarem 
directament als telèfons de referència en seguretat, en 
cas de disposar-ne o al 112. Igualment, es prestarà 
ajuda a la persona agredida. 

 

2.  Si la situació no és d'una violència elevada, ens 
aproparem a la persona i ens interessarem per la 
situació, per tal d'esclarir els fets succeïts. 

 

3. Si aquesta agressió s'atura, igualment seguirem 
amatents. 

 

3. Si la situació d'agressió no s'atura: 

 

 Preservarem a la persona agredida. Li hem 
de proporcionar un espai de seguretat i 
apartar-la de l’agressor, però sense que se 
senti exclosa de l’espai. 
 

 Cercarem suport amb altres persones de 
l'organització, i trucarem als telèfons de 
referència en seguretat o al 112. 

 

 Si la persona agredida vol, l’acompanyarem a 
l’estand en el cas que necessiti suport 
emocional després d’haver patit l’agressió i/o 
estar-se en un espai més tranquil (en cas de 
què es disposi d'estand) 

 

 Preguntar si es vol desplaçar al punt 
d’informació i atenció (espai de seguretat, en 
cas de què hi hagi) o esperar l’ajuda on està.  

 

 No deixar a la persona mai sola. 
 

En totes les situacions que s’acabi avisant als cossos de seguretat seria 
important que es pogués donar una descripció de la persona agressora 
(com anava vestit, alçada, alguna característica singular, etc.) 



 

 62/146 

 
 
 
 
 

En totes les situacions que s’acabi avisant als cossos de seguretat seria 
important que es pogués donar una descripció de la persona agressora 
(com anava vestit, alçada, alguna característica singular, etc.) 

1. Des del punt d'informació i atenció a les violències 
masclistes, en el cas de què se'n disposi, caldrà 
proporcionar i vetllar per a què sigui un espai de 
seguretat i confort per a les persones que hagin estat 
agredides. Podran acudir per compte propi o a través 
de la coordinació amb altres agents que intervinguin 
en la festivitat. 

 

2.  Les professionals del punt, valoraran el cas i 
podran succeir dos supòsits: 

 

 Es pot resoldre i atendre la situació des del 
propi estand. 
 

 Activar els serveis d'emergències i seguretat 
de referència o bé al 112. 
 

 Per a establir canals de coordinació, caldrà 
posar en coneixement la situació del cas a la 
persona referent de l'Ajuntament. 
 
 

En tots els casos, caldrà tenir present els següents 
punts: 

 

 Escoltar a la persona activament, no jutjar-la i 
proporcionar-li suport emocional. 

 No deixar-la sola. 
 En relació al punt anterior, valorar si és 

necessari trucar a la parella itinerant perquè 
vingui a donar suport en l’atenció de l’estand. 

 Informar la persona que té dret a interposar 
una denúncia i a rebre atenció sociosanitària. 
Si necessita més informació sobre això o 
sobre entitats i recursos existents s’informarà. 
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FITXA 7. Valoració i presentació del treball realitzat  

Descripció 
 
El protocol és un document viu que ha d’estar subjecte a canvis en funció de la realitat que 
es presenti a cada municipi. Per això caldrà establir mecanismes de seguiment i valoració de 
la seva implementació, així com definir de quina manera es traspassarà la informació a la 
ciutadania. 
 
Objectius 
 

 Prendre en consideració l’avaluació com a etapa indispensable en l’aplicació del 
protocol. 

 Establir millores en l’aplicació del protocol per cada esdeveniment en el que cal la 
seva activació.  

 

Actuacions 
implicades 

1. La valoració anirà a càrrec del grup de treball que s’hagi creat per 
l’aplicació del protocol, per tant, aquest haurà de definir quins són els 
indicadors de seguiment, de resultat i d’impacte que tindrà en compte 
de cara a aquesta. 

2. Pensar en quin format es presentarà la valoració final de l’aplicació 
del protocol: informe, roda de premsa, etc. 

3. Dissenyar l’estratègia de comunicació amb la qual s’informarà a la 
ciutadania dels resultats de l’aplicació del protocol.  

 
 

Indicadors 
- Nombre de sessions d’avaluació per part del grup de treball. 
- Mecanismes de valoració del protocol. 
- Realització de presentació pública dels resultats. 

 
 
Implementació   - Municipal, amb suport tècnic del Consell Comarcal per als municipis 

de l'ABSS. 
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7.2 Ús dels espais públics 

En aquest apartat es mostren un seguit d'actuacions recomanables per tal d'abordar les 
violències masclistes als espais públics d'oci de manera transversal i continuada en el 
temps. Així, cada una de les fitxes representa diferents mesures de possible 
implementació i que són fruit del treball fet amb el Grup Motor.  
 
 

  

FITXA 1. Generar un sistema de recollida de dades de casos 
d'agressió a espais d'oci.  

Descripció 
 
Generació d’una eina a través de la qual es puguin denunciar i reportar casos de violència 
masclista a espais d’oci per part de la població, de manera que les dades es puguin 
centralitzar i explotar per l'obtenció de coneixement de la realitat existent.  
 
Objectius 
 

 Recollir el màxim nombre de casos d’agressió masclista al territori per tal de conèixer 
la realitat existent a través de la ciutadania. 

 Difondre els resultats que s’obtenen per tal de sensibilitzar a la població. 
 Disposar de dades útils per l’adaptació de polítiques adreçades a l’abordatge de les 

violències masclistes: atenció a persones agredides, creació de protocols, etc.  
 

Actuacions 
implicades 

 Dissenyar l’observatori i el seu funcionament: mètode de 
recollida de dades, periodicitat de l’anàlisi i difusió de les dades, 
etc.  

 Difondre l’existència de l’Observatori entre els diferents 
Ajuntaments de la comarca, així com en la població en general. 

 Creació de mecanismes de coordinació entre els municipis amb 
l’òrgan gestor de l’Observatori per tal de centralitzar les dades. 

 Elaborar una estratègia de difusió de les dades que s’obtenen 
al territori. 

 Centralitzar les dades de violència masclista existents al territori 
en possessió dels diferents agents que les recullen: serveis 
sanitaris, entitats feministes, cossos de seguretat, etc.   

 

Recursos 
necessaris 

 Temps de treball en el disseny de l’Observatori.  
 Persona responsable de la implementació de l’Observatori i els 

mecanismes dissenyats per la recol·lecció i difusió de dades.  
 

Indicadors 

 Nombre de municipis amb els que existeix una coordinació per 
la centralització de dades. 

 Nombre de casos reportats periòdicament. 
 Nombre de publicacions anuals que es fam amb les dades 

recollides. 
 Nombre d’espais en els que s’ha fet difusió de l’eina. 
 Grau de satisfacció de la ciutadania respecte la iniciativa 

(elaborar sondeig) 
 
Implementació  Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
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FITXA 2. Generació d’un mapa de zones d’intervenció prioritària 
tenint en compte els patrons de mobilitat als quals hi estan 
associades. 

Descripció 
 
Generació un mapa d’espais d’intervenció prioritària per tal de detectar i prevenir les 
violències masclistes als espais d’oci. Aquest mapa haurà de tenir en compte variables tals 
com: espais percebuts com perillosos, espais en els que s’hagin produït agressions, espais 
que per la seves característiques urbanístiques es puguin considerar perillosos. Per aquest 
treball, es poden tenir en compte exemples d'iniciatives que s'han portat a terme a diferents 
municipis amb col·lectius especialitzats.  
 
Objectius 
 

 Analitzar les zones detectades com de major risc per tal d’implementar les polítiques 
que es considerin oportunes a cada espai.  

 Detectar les zones de concurrència de la població jove per establir mecanismes de 
prevenció de violències masclistes, com poden ser protocols d’actuació o campanyes 
específiques.  

 

Actuacions 
implicades 

 Recull d’estudis ja elaborats per diferents municipis sobre 
la detecció de punts foscos i zones d’intervenció prioritària. 

 Recull dels diferents casos de violència masclista a espais 
d’oci per ubicar-los al mapa.  

 Establir una metodologia pel recull de dades de zones 
d’intervenció prioritària i traspassar-la als municipis per tal 
que puguin identificar els seus punts al territori. 

 Centralitzar tots els mapatges elaborats des dels diferents 
municipis. 

 Crear un mapatge de zones d’intervenció prioritària al 
Vallès Occidental que unifiqui les diferents informacions 
traspassades pels municipis del territori.  

 

Recursos necessaris 
 Servei tècnic per la detecció de zones d’intervenció als 

diferents municipis. 
 Temps de treball dels grups que coordinen i supervisen 

l’actuació. 
 

Indicadors 
 Elaboració de la metodologia per la detecció d’espais 

d’atenció prioritària. 
 Nombre d’observacions fetes al territori. 
 Nombre de zones d’intervenció prioritària al territori. 

 

Implementació 

 Municipi. 
 Consell Comarcal del Vallès Occidental, per la coordinació 

i suport en matèria d'assessorament als ens locals. 
 Servei extern expert en generació de mapes d’intervenció 

prioritària. 
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FITXA 3. Generació d’un model d’ordenança en el que es 
contempli l’assetjament sexual. 

Descripció 
 
Oferir una eina jurídica als diferents municipis del Vallès Occidental per la prevenció, detecció 
i atenció de les violències masclistes als espais públics. Aquest model seria una ampliació 
adaptable a les diferents ordenances de civisme i convivència existents als diferents 
municipis. Per tal d'executar aquesta iniciativa es poden prendre en consideració models 
d'ordenança ja existents com són els de la ciutat de Barcelona o Vic.  
 
Objectius 
 

 Dotar d’un model d’ordenança als diferents municipis que pertanyen al Vallès 
Occidental. 

 Prevenir situacions de violència masclista a través de mecanismes jurídics 
municipals.  

 Detectar i atendre situacions d’agressió fins ara invisibilitzades o impunitzades.  
 Reforçar l’actuació que es du a terme en l’activació de protocols de violència 

masclista als espais d’oci. 
 

Actuacions implicades 
 Elaboració del model d’ordenança. 
 Difusió de l’existència del model entre els diferents 

municipis de la comarca.  
 
 
Recursos necessaris  Assessorament jurídic per la creació del model. 
 

Indicadors  Elaboració del model. 
 Nombre de municipis que aproven l’ordenança. 

 
Implementació  Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
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FITXA 4. Crear un mapa de recursos específics en l’atenció i 
recuperació de situacions de violències masclistes als espais 
d’oci 

Descripció 
 
Incloure en el mapa de recursos per l'abordatge de les violències masclistes del Consell 
Comarcal tots aquells ens públics, privats o pertanyents a col·lectius organitzats on 
s’ofereixen serveis d’atenció i recuperació en el camp de les violències masclistes que es 
produeixen als espais d’oci. Aquesta actuació estaria vinculada a la iniciativa engegada per la 
comissió tècnica del protocol comarcal per l'abordatge de les violències masclistes.  
 
Objectius 
 

 Donar a conèixer a la ciutadania les diferents iniciatives existents en aquest camp. 
 Dotar d’eines als diferents serveis per la derivació o adreçament de casos. 
 Millorar la qualitat de l’atenció en casos d’agressió, en tant que hi ha un millor 

coneixement dels recursos existents.  
 Donar a conèixer a la ciutadania quins són els serveis específics en aquest camp.  

 

Actuacions 
implicades 

 Esbrinar per cada municipi quins són els recursos existents. 
 Unificar la informació dels diferents municipis. 
 Habilitar l’espai virtual per donar accés al mapa de recursos. 
 Fer difusió de l’existència del mapa a tots els serveis 

relacionats amb aquest camp i a la ciutadania.  
 
 
Recursos 
necessaris  Temps de treball de recerca i coordinació.  

 

Indicadors 
 Nombre de recursos que fan ús del mapa. 
 Nombre de recursos que han identificat l’impacte de 

l’existència del mapa en els seus serveis.   
 

Implementació 

 Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
 Comissió Comarcal tècnica per a l'abordatge de les violències 

masclistes.  
 Tècnics/es d’igualtat dels diferents municipis i serveis d’atenció 

a les violències masclistes.  
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7.3 Oci nocturn de gestió privada 

En aquest apartat es recull la iniciativa que s'ha pensat des del Grup Motor per tal 
d'abordar les violències masclistes als espais d'oci de gestió privada.  
 

 

FITXA 1. Generació d’un segell de qualitat per aquells establiments que 
apliquin mesures contra la violència masclista. 

Descripció 
 
Realització d’un segell homologat i unificat per tota la comarca que reconegui aquells 
establiments d’oci de gestió privada que apliquen mesures preventives contra les violències 
masclistes, així com promoguin espais de relació interpersonals saludables i en condicions 
d’igualtat per tothom. Per tal que els establiments puguin aconseguir tal reconeixement 
hauran d’assolir uns criteris preestablerts tals com: formació del personal treballador en 
violències masclistes, disposició de pla d’igualtat intern d’empresa, igualtat salarial entre 
treballadors/es, canals de comunicació no sexista, establiment d’un protocol d’actuació en 
casos d’agressió, criteris de contractació, perfil de les activitats proposades, etc.  
 
Objectius 
 

 Involucrar teixit comercial i gestors de l’oci privat en la lluita contra les violències 
masclistes. 

 Sensibilitzar a la població consumidora d’oci privat vers la problemàtica de les 
violències masclistes. 

 Reconèixer el treball dels establiments en la seva bona praxis empresarial pel que fa 
a l’abordatge de les violències masclistes. 

 Dotar d’una eina a la ciutadania per establir criteris de consum a l’hora d’escollir 
espais d’oci als quals anar.  

 

Actuacions 
implicades 

 Estudiar iniciatives semblants que hagin estat 
implementades a diferents indrets (per exemple, el segell 
Nits de Qualitat). 

 Establir els criteris que defineixen la possibilitat 
d’aconseguir el segell. A tall d’exemple aquests podrien 
ser: personal format en la detecció i atenció de violències 
masclistes, disposició de pla d’igualtat intern d’empresa, 
percentatge d’homes i dones a l’empresa, inexistència de 
bretxa salarial, inexistència de publicitat sexista, 
contractació d’artistes dones, etc. 

 Contactar amb els diferents establiments del territori per 
promocionar la iniciativa i oferir la possibilitat d’adhesió. 

 Fer una campanya de comunicació adreçada a la 
ciutadania per fer-la coneixedora del distintiu.  

 Realitzar material específic de la iniciativa que faciliti la 
distinció dels establiments que l’han aconseguit.  

 

Recursos necessaris 
 Personal tècnic que faci la proposta de creació i seguiment 

del funcionament del segell. 
 Treball de validació.  
 Recursos econòmics. 
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Indicadors 

 Creació del distintiu. 
 Nombre d’establiments als quals se’ls ha atorgat el segell. 
 Nombre de publicacions relacionades amb la creació del 

segell. 
 Grau de satisfacció de la iniciativa de les persones 

usuàries dels establiments d’oci 
 

Implementació 
 Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
 Comissió Comarcal tècnica per a l'abordatge de les 

violències masclistes.  
 Tècnics/es de comerç i igualtat dels diferents municipis.  
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8. Annexes 
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8.1 Resum del Protocol per a festes populars dels municipis de 
la comarca del Vallès Occidental 
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Qui impulsa? Passos a seguir per a 
l'aplicació del protocol 

Accions a realitzar Temporalització 

En
s 

lo
ca

l 1. Creació de grup de 
treball per l'aplicació 
del protocol 

- Reunió constitutiva del grup. 
- Definició de tasques que haurà de 
realitzar el grup. 

Previ a 
l'esdeveniment. 
 
(Mínim 6 mesos 
abans de 
l'esdeveniment). 
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2. Realització d’una 
campanya que 
emmarqui el protocol 

- Definir la població o poblacions 
diana a les quals va dirigida la 
campanya.  
- Pensar en el missatge que es vol 
donar a la població. 

- Idear la imatge de la campanya. 
- Pensar quins són els recursos 
materials que es distribuiran per 
reforçar la campanya. 
- Elaborar una estratègia de difusió 
de la campanya per tal de fer-la 
arribar a la ciutadania. 
- Establir quines activitats poden 
acompanyar la campanya. 
- Definir la temporalitat de la 
campanya. 
 

Previ a 
l'esdeveniment. 
 
(Aquestes tasques 
s'han d'iniciar un cop 
constituït el grup de 
treball.) 
 
 
 

3. Formació específica 
a agents clau 

- Definir el contingut de les 
formacions.  

- Establir a quines persones anirà 
dirigida la formació.  

- Dissenyar les formacions en quan 
a la temporalitat, durada  com en el 
nombre de sessions que inclourà. 

- Definir qui portarà a terme les 
formacions. 

 

Previ a 
l'esdeveniment. 

4. Vetllar per la 
organització d'una 
programació lliure de 
violències masclistes 

- Contractacions d’artistes i 
personal extern garantint la 
diversitat de gèneres. 
- Analitzar la imatge i els missatges 
que es transmeten des de les 
agrupacions artístiques 
contractades. 
- Que la imatge associada a la 
programació d’esdeveniments sigui 
respectuosa, inclusiva i 
interseccional. 
- Establir negociacions amb les 
diferents entitats i comissions de 
festes per tal que compleixin amb 
les mesures de programació que 
s’estableixen des del protocol. 
- Definir i considerar quines 
activitats poden arribar a ser 
considerades d’alt risc d’agressió.  
 

Previ a 
l'esdeveniment. 

5. Estudi dels espais 
on s'organitza la festa 
amb perspectiva 
feminista 

- Anàlisi dels diferents espais per 
tal de detectar punts foscos i 
insegurs. 
- Senyalitzar correctament on 
s’ubiquen els diferents espais i 
serveis. 
- Incloure en la programació un 
mapa de la festa. 
- Considerar la opció d’implementar 
un servei extraordinari de transport 
públic. 
 

Previ a 
l'esdeveniment. 
 
(La distribució del 
mapa de la festa pot 
ésser durant 
l'esdeveniment, així 
com l'existència del 
servei extraordinari de 
transport públic)  

6. Tipus d'intervenció i 
circuit 

- Contractació de personal 
professional pel parelles itinerants 
i/o personal pel punt d’informació i 
atenció a les violències masclistes 
(si s’escau). 

- Establiment d’un espai de 
seguretat per l’atenció de casos 
d’agressió. 

Durant 
l'esdeveniment. 
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8.2 Recomanacions sobre les violències masclistes als espais 
d’oci 

Processos comunitaris en la construcció d’iniciatives vers les violències 
masclistes 
 

 Els protocols d’actuació vers les violències masclistes a espais d’oci són una 
iniciativa sorgida de les bases de l’activisme feminista a diversos territoris. En el 
cas de Catalunya, aquesta iniciativa va estar abanderada per col·lectius feministes 
dels barris de Gràcia i Poblesec de Barcelona, reproduint-se a diferents barris, 
pobles i ciutats. La recent implicació de les administracions en aquestes 
iniciatives, denota la voluntat de voler fer una passa endavant en la lluita contra les 
violències masclistes i dotar les activitats que es proposen de més força. Així, 
resulta essencial que els diferents municipis que engeguin processos de 
construcció de protocols tinguin en compte l’experiència i coneixement dels 
diferents col·lectius que estan arrelats al territori i que porten temps treballant en 
aquest camp.  

 
 Per tal d’abordar les violències masclistes com una problemàtica social, cal que 

totes les entitats i actors que juguen un paper clau als espais d’oci estiguin també 
involucrats en aquests processos i en siguin agents actius, amb l’objectiu que 
s’apropiïn del discurs inherent i ho comprenguin com una causa social pròpia. 
D’aquesta manera, sumant la força dels espais feministes, de les entitats del teixit 
associatiu i l’administració pública es poden aconseguir resultats de major impacte 
pel que fa a les violències masclistes en matèria de prevenció. 

 
 Es mostra efectiu poder mantenir una bona relació amb les entitats i comptar amb 

la figura d’actors o actrius clau per poder endinsar-se en col·lectius de més difícil 
accés o per la detecció de necessitats. No obstant, aquesta estratègia no ha 
d’implicar caure en el personalisme dels processos i tenir en compte a les 
persones clau per moments determinats, ja que l’absència d’aquestes, poden fer 
defallir el procés.  

 
Espais d’oci de gestió privada 
 

 Resulta cabdal engegar negociacions, campanyes i mesures en direcció cap a 
l’empresariat d’oci privat. El treball en matèria de sensibilització es debilita quan 
des dels espais de referència en oci, com les macro-discoteques, envien 
missatges als/les joves contradictoris als que s’intenten donar, i perpetuen la 
violència masclista com a sistema de relació social. 

 
Sensibilització en la prevenció 
 

 Resultaria d’interès per la realització de campanyes contra les violències 
masclistes poder fer un recull de totes les iniciatives adreçades a aquest camp per 
tal d’unificar criteris i tenir en compte les experiències d’èxit. D’aquesta manera, 
s’optimitzarien els recursos existents i es posaria en valor la feina ja feta als 
diferents indrets.  

 
 Seria interessant poder profunditzar quins són els tipus de missatges que arriben a 

la població jove en aquest camp i quins no, de manera que les diferents 
campanyes els puguin resultar més properes i els/les interpel·lin.  

 
 En aquest punt, es remarca la gran utilitat dels diferents tallers que s’imparteixen, 

no obstant, aquests no resulten suficients. En aquest sentit s’ha de dir que cal 
incorporar una mirada transversal en el treball contra les violències masclistes, 
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fent que la perspectiva feminista impregni totes les estructures que involucren els 
àmbits de la educació formal i informal. És a dir, s'ha de continuar treballant  amb 
el personal dels centres educatius, famílies i educadores d’altres espais per a què 
ho incorporin en la seva metodologia de treball i en les programes específics que 
s’implementen. 

 
Urbanisme en la prevenció 
 

 Resulta pràctic comptar amb l’assessorament d’entitats especialitzades que 
treballen l’urbanisme i arquitectura dels espais amb perspectiva feminista de cara 
l’abordatge d’aquest tema, sempre i quan es faci a través d’un treball comunitari. 
En aquest sentit, les aportacions del teixit veïnal del territori resulta fonamental pel 
reconeixement d’aquelles zones que precisen d’intervenció.  

 
Espais i mobilitat en la prevenció 
 

 Identificar els principals espais d’oci del territori i estudiar els diferents patrons de 
mobilitat de la població jove podria donar moltes pistes en quant a quin tipus de 
serveis s’han de reforçar o implementar. Actualment existeixen iniciatives de 
col·laboració entre l’administració i empresariat d’oci nocturn en el que es floten 
autocars des dels espais d’oci a punts cèntrics de les ciutats per tal de garantir la 
seguretat dels i les joves, a més de resultar un atractiu afegit per les discoteques 
que plantegen aquest tipus d’iniciatives. També es podria tenir en consideració 
una iniciativa d’aquest tipus per aquelles festes populars amb major densitat de 
població al territori.  

 
Prevenció en la programació 
 

 El treball conjunt en la programació d’activitats i concerts entre col·lectius 
feministes, entitats organitzadores i administracions resulta de gran interès per tal 
de promoure una cultura d’oci positiva i evitar conflictes que malmeten les 
relacions entre les diferents parts. Encara que a vegades aquest treball resulta 
complex, al menys s’ha de garantir que per part dels diferents departaments 
d’igualtat dels municipis existeix una mínima supervisió de les activitats culturals 
que es plantegen. En aquest sentit, el treball i la coordinació entre departaments 
resultarà fonamental.  
 

Ordenances específiques en la prevenció 
 

 Existeixen alguns municipis que estan començant a implementar aquest tipus 
d’iniciatives dins del territori català com és el cas de Barcelona. També es poden 
consultar iniciatives engegades en aquesta línia a altre països on la legislació vers 
les violències masclistes està més consolidada. 

 
 
La logística dels protocols en la detecció:  
 

 Per la implementació dels protocols a espais festius és interessant comptar amb la 
figura d’expertesa en el camp amb el que compten algunes entitats. D’aquesta 
manera es garanteix la professionalitat de l’actuació i l’assumpció de 
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responsabilitats quan es treballa en el terreny d’acció. No obstant, aquesta figura 
no ha d’obviar en cap cas el treball que es pugui fer amb altres grups organitzats 
d’espais alternatius i la figura de persones voluntàries que vulguin participar del 
procés. Així, la combinatòria idònia pel treball durant els actes festius és la que 
contempla als grups autogestionats que tenen protocols propis, persones 
voluntàries que s’ofereixen a participar i professionals contractats des de 
l’administració. Cal remarcar que per qualsevol dels casos de la modalitat 
escollida caldrà que es detallin molt bé els rols i protocols a seguir per part de les 
persones que hi participen. 
 

 Disposar d’un local de referència o d’un punt d’informació i atenció resulta òptim 
com a espai de seguretat per poder gestionar les situacions en les que s’ha 
produït algun tipus d’agressió. Idòniament, aquest espai també pot servir com a 
punt de sensibilització, com a recurs per la recollida de dades i com espai de 
referència on acudir en cas que es precisi.  

 
Circuit d’atenció en situacions d’agressió 
 

 En aquest apartat es posa de manifest la necessitat d’adaptar els diferents 
recursos existents i incloure’n de nous al mapa de l’atenció de les agressions 
masclistes per casos diferents a situacions de parella o de gravetat elevada. En 
aquest sentit, les persones que reben la major part de les agressions masclistes, 
aquelles que estan naturalitzades i acceptades socialment, no reben una atenció 
específica. Aquest fet es dona per existir una falla en la detecció, i per tant, per 
una manca de coneixement de la realitat existent. En conseqüència, els recursos i 
iniciatives destinades a l’atenció i la recuperació són més escasses que en altres 
camps.  

 
 Tenir en compte els diversos elements que impliquen l’atenció de persones que 

han viscut una agressió és quelcom a tenir en consideració en els protocols. 
Aquesta idea reforça la necessitat de disposar de personal format i preparat per 
les diferents situacions que puguin ocórrer, tant pel que fa a l’acompanyament 
com del coneixement de la xarxa de serveis dels quals es disposa. 

 
Serveis de recuperació: 
 

 És interessant explorar quin sistema d’aliances es pot generar amb les entitats del 
territori que treballen en el camp de les violències masclistes per poder abordar-
les des d’una perspectiva comunitària i de treball en xarxa. Aquet fet recau en la 
necessitat de tenir espais de fàcil accés i adaptats a la demanda existent i que 
sovint no es poden abordar des dels serveis públics. En aquest sentit parlem de 
grups autogestionats o entitats que fan acompanyaments, tallers o sessions 
grupals en el treball de les violències masclistes.  

 

 

8.3 Material formatiu 

1. Guió model per formacions 

 
Material: Power point - Dinàmiques per abordar i aprofundir en alguns temes 
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Objectius generals: 

 Generar un espai de reflexió i debat al voltant de les violències masclistes. 
 Fomentar la sensibilització respecte les agressions masclistes en espais d’oci en 

particular i les violències masclistes en general. 
 Aclarir conceptes claus: violències sexuals, violències masclistes, agressió i 

assetjament, consentiment, etc. 
 
Possibles temàtiques a abordar durant la formació: 
 
A part de la informació que es recull en el power point, seria interessant poder abordar o 
aprofundir en algunes temàtiques. 
 
La construcció social del gènere 
En termes de gènere vivim i creixem en un heteropatriarcat que manté el sistema 
capitalista i que condiciona la majoria de les normes de comportament que hem de seguir 
les persones en el moment que naixem i ens diuen que som homes (tenim penis) o dones 
(tenim vulva). A partir d’això, analitzar i reflexionar sobre el gènere com un dels eixos 
estructuradors de les desigualtats i opressions a la nostra societat i analitzar els 
processos de socialització que ens “construeixen” com a “masculins” i “femenines” i quin 
paper tenen en les violències masclistes.  
 
Proposta de dinàmica: reflexionar i debatre a partir de frases que ens han dit al llarg de 
tota la nostra vida pel fet de ser dones o homes que s’aniran apuntant  en una pissarra en 
dues columnes.  
 
Quins són els meus privilegis? 
 
L’objectiu és reflexionar i conscienciar-nos sobre els diferents tipus de privilegis que una 
persona o un col·lectiu  té davant els diferents tipus de discriminació i violències que es 
poden patir i com s’entrellacen a, podent ser totes les persones subjectes actius o passius 
segons el context.  
 
Proposta de dinàmica: es situen totes les persones en línia recta. Es llegiran diferents 
frases que ens atorguen o no un privilegi i les persones donaran un pas endavant o 
enrere en funció de si tenen o no el privilegi que conté la frase.  
 
Agressions masclistes en el context d’oci 
 
Identificació i reflexió sobre les agressions masclistes en el context d’oci. 
 
Proposta de dinàmica: plantejar diferents situacions que es poden donar en els espais 
d’oci i identificar quines són agressions masclistes i perquè. La dinàmica es pot 
complementar amb l’iceberg de la violència, i situant les agressions que s’han treballat 
dins del mateix, reflexionant si estarien en la part de l’iceberg visible o en les violències 
més invisibilitzades.  
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2. Model de Power Point 
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8.4 Elements clau en l'estratègia comunicativa 

 La comunicació és vital en projectes com el present que vol generar també canvis 
estructurals i que requereix de la implicació comunitària.  

 A l’aterrar aquest protocol en els diferents municipis cada ens local haurà de 
pactar el full de ruta de la comunicació del protocol entre la regidoria o àrea 
impulsora i el departament o àrea de comunicació. 

 Cada protocol municipal haurà de donar-se a conèixer al corresponent 
departament de comunicació municipal i caldrà establir una estratègia 
comunicativa específica per a les festes.  

 L’objectiu comunicatiu serà sempre el d’amplificar el missatge sensibilitzador per 
tal d’arribar a tota la ciutadania i el de vetllar per tal que no es donin estratègies 
comunicatives sexistes per part d’entitats organitzadores d’actes.  

 

 

 

On ha d’arribar la comunicació del protocol i quan? 

 

A l’hora de pensar en l’estratègia comunicativa cal pensar en un triple grup de persones 
destinatàries: 

 

 

AGENTS IMPLICADES EN EL PROTOCOL  

 

Què volem? 

Aconseguir la màxima implicació i compromís de les agents implicades i teixir 
complicitats.  Això s’aconsegueix amb una comunicació transparent tant del procés 
com del resultat.  

Quan parlem d’agents ens referim a totes les àrees, serveis o col·lectius públics o 
privats que juguen algun paper actiu en el treball contra les agressions sexistes en les 
festes. Inclouríem diferents àrees de l’ens local, teixit comunitari (associacions de 
veïns i veïnes, col·lectius de joves, empresàries de l’oci nocturn, entre d’altres).  
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Quan?  

Durant el procés d’elaboració: Caldrà vetllar per mantenir una comunicació permanent  
sobre el procés. Cal que tothom se senti valorat i reconegut. 

En el cas que hi hagi entitats que organitzin festes i actes per la seva banda des de 
comunicació es podria vetllar perquè les estratègies i campanyes de marketing evitin 
formes de sexismes (veure recomanacions del Observatorio Andaluz de la Publicidad 
no sexista). 

 

 

Durant la intervenció: Doncs també dependrà de l’àmbit d’incidència triat però la 
comunicació en aquest punt es traduiria en  que totes les agents participants haurien 
de saber, amb claredat, el que es farà i el que s’espera d’elles.  I també reportar els 
resultats de les intervencions.  

 

CIUTADANIA 

 

Què volem? 

Que la ciutadania prengui consciència i major sensibilització al voltant de les 
agressions sexistes en context d’oci. Que es doni a conèixer a la ciutadania que 
l’ens local està treballant en aquest sentit ja resulta positiu i contribueix al canvi 
estructural. 

 

 

Quan?  

Durant el procés d’elaboració del protocol: La comunicació hauria de donar-se de 
manera regular a través dels mitjans propis de l’ens local (web, xarxes, entre 
d’altres) o bé a través de mitjans de comunicació. En aquest sentit es poden 
aprofitar alguna de les sessions formatives o de reunions de grup motor per anar 
fent difusió.  

 

 

Durant la intervenció: Tant bon punt s’hagi triat l’àmbit d’incidència amb el 
protocol també caldrà valorar si cal una estratègia comunicativa específica. Per 
exemple si s’actua en festes majors, es pot valorar fer una campanya amb el seu 
propi eslògan, imatge i que sigui present en mitjans i també en un seguit de 
material de sensibilització (fulletons, xapes, cartells, entre d’altres). També donar 
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a conèixer l’existència de les diferents iniciatives.  

 

 

 

 

 

 

ÀMBIT POLÍTIC 

 

Què volem? 

Aconseguir la màxima implicació i compromís de les agents implicades i  teixir 
complicitats.  Aquest projecte ha de tenir el màxim consens i suport dins el ventall 
polític municipal per tal que esdevinguin polítiques permanents i estables amb 
independència del color polític i els mandats.  

 

Quan?  

Durant el procés d’elaboració: Caldria informar als diferents grups polítics del treball 
que s’està duent a terme i se suggereix que participin en una de les jornades 
formatives/informatives. 
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Recomanacions en les estratègies comunicatives del protocol i durant les 
intervencions 

 

 Tractar la violència masclista com una violació dels drets humans i un atemptat 
contra la llibertat i la dignitat de les persones. 
 

 Crear missatges que encoratgin especialment les dones a identificar les formes 
d’intromissió sexual  no desitjada mentre es promociona  la llibertat sexual i el 
gaudir de les dones6. 
 

 Respectar el dret a la intimitat de les persones agredides, preservar-ne l’anonimat 
i respectar sempre la decisió sobre la difusió de la seva identitat.  
 

 Emprar una terminologia coincident amb la del protocol, tot evitant l’ús els 
estereotips i tòpics que frivolitzen i banalitzen el tractament dels casos de 
violència masclista. 
 

  Evitar el sensacionalisme i el dramatisme, tant pel que fa a la forma com pel que 
fa al contingut de les informacions.  
 

 Al transmetre l’existència del protocol i/o de les iniciatives incloses cal fer-ho en 
clau positiva i com a eines que contribueixen a la major llibertat de les dones en el 
context d’oci nocturn. 
 

 Durant la intervenció o immediatament després es recomana que es vagi fent 
difusió de si s’han anat detectant diàriament o al final de la festa, situacions de 
violència masclista. Aquesta informació, lluny d’estigmatitzar la festa i generar 
alarma, suposa un reconeixement de la situació i també de la intervenció.  

                                                
6 Proposta recollida en el projecte “No Callem” d’oci nocturn privat a Barcelona. 
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Decàleg per identificar el sexisme a la publicitat7 

ES SEXISTA LA PUBLICIDAD QUE... 

1. Promueve modelos que consolidan pautas tradicionalmente fijadas para 
cada uno de los géneros. Anuncios que siguen perpetuando los roles 
tradicionalmente asignados a cada género, ajenos a los cambios sociales y a las 
nuevas realidades vividas por muchas mujeres. 

2. Fija unos estándares de belleza femenina considerados como sinónimo de 
éxito. Anuncios configurados desde una mirada masculina que limitan las 
posibilidades de éxito social para las mujeres al seguimiento de unos modelos de 
belleza. 

3. Ejerce presión sobre el cuerpo femenino a través de determinados tipos de 
productos. Anuncios que limitan los objetivos vitales de las mujeres a la 
adecuación a unos determinados patrones estéticos. En estos anuncios, las 
mujeres aparecen descontextualizadas, parece que no hacen nada, sólo centran 
sus diálogos en el cuidado corporal. 

4. Presenta el cuerpo de las mujeres como un espacio de imperfecciones que 
hay que corregir. Anuncios que presentan los cuerpos de las mujeres y sus 
cambios debidos a la edad como “problemas” que es preciso ocultar y/o corregir. 

5. Sitúa a los personajes femeninos en una posición de inferioridad y 
dependencia. Anuncios que presentan a las mujeres como dependientes con 
respecto a los hombres, en un segundo plano, sin voluntad, pasivas y sumisas. 
Llama la atención el recurso a una imagen postrada, sometida, de las modelos en 
los reportajes de moda. 

6. Excluye a las mujeres de las decisiones económicas de mayor relevancia. 
Anuncios que siguen perpetuando los roles tradicionalmente asignados a cada 
género y que, considerando que las mujeres no tienen autonomía económica, las 
sitúan en un segundo plano cuando se trata de tomar decisiones sobre compras 
de mayor cuantía económica. 

7. Aleja a las mujeres de los espacios profesionales prestigiados socialmente 
y, por el contrario, les asigna los roles de limpieza, cuidados y alimentación 
familiar. Anuncios que siguen manteniendo el tradicional reparto de espacios, 
asignando a las mujeres el ámbito de lo privado, desprovisto de prestigio, y a los 
hombres el espacio de lo público, del saber y de la autoridad. 

8. Niega los deseos y voluntades de las mujeres y muestra, como “natural”, su 
adecuación a los deseos y voluntades de las demás personas. Anuncios que 

                                                
7 Creat per l’Observatorio Andaluz de la publicidad no sexista: http://www.juntadeandalucia.es/iamindex.php/observatorio-
andaluz-de-publicidad-no-sexista/como-identificar-la-publicidad-sexista#cubeRandom  

http://www.juntadeandalucia.es/iamindex.php/observatorio-
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nos muestran a mujeres realizadas como personas en la medida en la que 
responden a lo que los demás piden de ella: los hijos e hijas, el marido, la 
madre… Si esta mujer desempeña también un empleo fuera del hogar, deberá 
atenderlo todo: superwoman. 
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9. Representa al cuerpo femenino como objeto, esto es, como valor añadido a 
los atributos de un determinado producto; como su envoltorio, en definitiva. 
Anuncios que recurren al cuerpo femenino, o al fetichismo de determinadas partes 
del mismo: labios, pies o prendas de vestir femeninas, como reclamo para atraer 
la mirada y la atención del potencial cliente. 
 

10. Muestra a las mujeres como incapaces de controlar sus emociones y sus 
reacciones, “justificando” así las prácticas violentas que se ejercen sobre 
ellas. Anuncios que muestran a las mujeres movidas por caprichos, faltas de 
juicio en sus reacciones y comportamientos, histéricas, charlatanas… En el fondo, 
se está recurriendo a estereotipos conductuales muy habituales en la 
representación tradicional de las mujeres. En estos mensajes, las mujeres quedan 
ridiculizadas o han de ser vueltas a la cordura por el elemento masculino. 

 
 

 

 



 

 96/146 

 

8.5 Model de fitxa entregada als municipis 

 

PROTOCOL COMARCAL D'ASSETJAMENT SEXUAL A L'ESPAI PÚBLIC – CCVOC 

 

En motiu de l’elaboració del Protocol comarcal contra l’assetjament sexual a l’espai públic, us demanem que 
ompliu aquest document en referència al vostre municipi, per tal de tenir unes primeres informacions sobre 
aquest fenomen i així treballar la temàtica amb més coneixement. 

 

Municipi  

 

Persona tècnica  

 

Dades sobre l’assetjament sexual a l’espai públic 

Número de casos sobre assetjament sexual al 
municipi 

 

Quin tipus d’intervenció es va realitzar?  

 

Serveis que van intervenir  

 

Professionals que van intervenir   

 

Com van intervenir?  

Quines conseqüències va tenir aquest 
assetjament?  

 

Què va funcionar en la intervenció?  

 

Què creieu que s’hauria de millorar?  

 

Existeix algun circuït i pla al municipi per a 
l'abordatge de la VM?  

 

Existeix algun circuït i pla al municipi per a 
l'erradicació de la LGTBIfòbia?   

 

 

      



 

 97/146 

Cultura de festa al municipi  

Festivitats més concorregudes del municipi 
  

 

 

Hi ha hagut algun fet d'assetjament a l'espai 
públic en alguna d'aquestes festes? 
  

 

 

On es troben els llocs d'oci al municipi? 
  

 

 

En alguna d'aquestes festes hi ha algun reclam 
sexista?   

 

 

 

 

Reglamentació   

Existeix al municipi alguna ordenança/reglament 
sobre l'assetjament? 

 

Si és així, s’ha aplicat en algun cas?  

 

 

 

 

 

Entitats 

Existeixen entitats al municipi que treballin sobre 
aquesta temàtica? 

 

Si és així, hi ha algun tipus de coordinació entre 
aquesta entitat i l’ens local en relació a aquesta 
temàtica? 

 

 

Altres   
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Si hi ha hagut algun cas d'assetjament al municipi, podeu descriure el que considereu oportú i que no s’hagi 
demanat amb anterioritat. 

 

 

 

 

 

 

 

    

Què creieu que hauria d'incloure/treballar el protocol comarcal d'assetjament a l'espai públic?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si creieu que teniu alguna proposta o aportació a fer respecte la temàtica, realitzeu-la: 

 

 

 

 

 

 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 
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Segon: Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental, als efectes 
oportuns. 

 
Deliberacions 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Enguany aquest mes de juliol del Ple del Consell Comarcal va aprovar un protocol que 
s’ha fet amb la col·laboració de 8 ajuntaments, amb els seus tècnics i tècniques del 
Consorci Sanitari de Terrassa, l’Institut Català de la Salut, els Mossos d’Esquadra, la 
Mútua de Terrassa, la Universitat Autònoma. Aquest protocol el que pretén, els seus 
objectius és aconseguir que les agressions, que l’espai públic passi a ser un espai lliure 
d’agressions sexuals, i que les persones que malauradament puguin ser víctimes d’una 
agressió siguin tractades a tots els pobles de la nostra comarca de la mateixa manera, 
tinguin les mateixes possibilitats de rebre prevenció tots els veïns, de què es pugui 
detectar si aquest ha estat el cas d’haver patit una agressió, d’atenció i evidentment 
també de recuperació. 

Aquest ha estat un treball conjunt, que també aquesta transversalitat de diferents 
administració que és capaç d’ajuntar els seus coneixements i les seves capacitats per 
poder trobar un objectiu comú, en aquest cas una cosa tant absolutament rebutjable com 
és les violències masclistes. Volem aprofitar avui, que és una cosa que malauradament ja 
ens hem acostumat, per denunciar que aquesta setmana hi ha hagut 4 dones, 2 dones i 2 
nenes que han estat assassinades. Aquesta és la màxima exponent del que és la 
violència però durant el dia les dones pateixen moltes violències. A l’Estat espanyol 
durant aquesta setmana hi ha hagut diferents agressions, creiem que és un pas 
endavant, és una eina que ha de servir perquè tots els professionals que tracten amb les 
persones que en algun moment podem haver patit violència o que formen a persones que 
ho han de detectar, tinguin els mateix llenguatge i que tothom entengui, doncs tingui la 
capacitat d’entendre i valorar l’esforç que fem i fan totes les administracions per 
acompanyar a la societat en aquest procés d’educació i de reeducació. 

És un protocol extens, que val la pena, suposo que el linkarem a la web de l’Ajuntament, 
perquè tothom se’l pugui mirar, suposo no, ho tinc clar que ho farem i que per tant val la 
pena que qui tingui ganes i tingui interès se’l pugui llegir, valora molts aspectes i té en 
compte esperem, tingui en compte tot allò que pot arribar a passar perquè ha estat 
elaborat amb les ganes de donar respostes, no només de fer la contenció. 

 

 

Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per unanimitat. 

 

 
6. Aprovació tarifes Escola Bressol Municipal, curs 2018-2019 
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ANTECEDENTS DE FET 
 
1. El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària núm. 2013000005, de data 25 d’abril de 

2013, va adjudicar el contracte de gestió del servei de l'Escola Bressol Municipal "El 
Patufet", mitjançant concessió administrativa, a favor de CLECE, SA. 

2. El Plec de clàusules administratives particulars de la concessió de servei públic per a 
la gestió de l’escola bressol en la seva clàusula 22 del Plec, indica que: Les tarifes que 
s’aplicaran durant els cursos acadèmics posteriors es fixaran a partir del projecte de 
tarifes que el concessionari presentarà dins de la segona quinzena del mes de maig 
del curs acadèmic immediatament anterior. Si el concessionari no presentés aquestes 
tarifes, l’Ajuntament elaborarà d’ofici el projecte.” 

3. Atès que l’empresa concessionària no ha presentat, dins de la segona quinzena del 
mes de maig de 2018 la proposta de tarifes, d’acord amb la clàusula 22 del Plec 
l’Ajuntament proposa mantenir les tarifes del curs 2017-2018, sent les següents: 

            Tarifes ordinàries curs 2017-2018: 

Servei escolarització Preu unitari Mesos 

Matrícula infants nous 125,00  

Jornada 5 hores 175,00 11 

Jornada 6 hores 185,00 11 

Jornada 7 hores 190,00 11 

Jornada 8 hores 195,00 11 

Jornada 9 hores 210,00 11 

 

 

Serveis complementaris Preu unitari 

Menjador fix (dinar+ berenar) 120,00 

Menjadors esporàdics 6,50 

Berenar a facturar 1,20 

Acollida de matí i tarda 0,50 

Hores complementàries 1,75 

 

Retorns Preu unitari 

Menjador justificat 1,84 

Berenars justificats 0,30 
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   Bonificacions que s’aplicaran sobre la quota mensual en concepte tarifa    
social: 

Bonificacions a aplicar sobre les quotes 
mensuals      

Membres  RENDES FAMILIARS 

Unitat 
Familiar 

fins a 
23903 

Entre 
23903,01 i 
31870,00 

Entre 
31870,01 i 
39838,00 

Entre 
39838,01 i 
47806,00 

2 membres 5% 0 0 0 

3 membres 10% 5% 0 0 

4 membres 15% 10% 5% 0 

5 membres 20% 15% 10% 5% 

6 membres 25% 20% 15% 10% 

Mes de 6 
membres 30% 25% 20% 15% 

 

Bonificacions que s’aplicaran sobre la quota mensual en concepte de tarifa 
específica: 

Per optar a aquests ajuts s’haurà d’acreditar que la família es troba en els casos 
següents:  

 

 

En cas de família nombrosa o monoparental 

L'import dels ajuts, per infant i mes, serà del 20 % de l’import de la quota mensual. 

Alumnes amb discapacitat 

L’import dels ajuts serà del 20% de l’import de la quota mensual, pels alumnes que 
documentin una discapacitat reconeguda. 

En cas de tenir més d’un fill al centre. 
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L'import dels ajuts, pel segon o més fills, serà del 50% de l’import de la quota 
mensual. 

L’import total de les bonificacions mensuals aplicades en concepte d’ajuts generals 
i/o específiques no podrà excedir del 50% de la quota mensual corresponent. 

4. Considerant l’informe del tècnic d’Educació i Formació de data 18 de juny de 2018 on 
es proposa l’aprovació de les tarifes de l’Escola Bressol Municipal, curs 2018-2019. 

5. Considerant l’informe d’intervenció 104/2018 de 13 de setembre de 2018 

FONAMENTS DE DRET 

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic. 

 Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, que aprova el Reglament General de la Llei de  
contractes de les administracions  públiques, en tot allò que no contradiguin el 
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 El Plec de clàusules administratives particulars de la concessió de servei públic 
per la gestió de l’escola bressol. 

 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer .- Aprovar les tarifes de l’Escola Bressol Municipal, El Patufet, per al curs 2018-
2019, següents: 

       Tarifes ordinàries: 

Servei escolarització Preu unitari Mesos 

Matrícula infants nous 125,00  

Jornada 5 hores 175,00 11 

Jornada 6 hores 185,00 11 

Jornada 7 hores 190,00 11 

Jornada 8 hores 195,00 11 

Jornada 9 hores 210,00 11 

 

Serveis 
complementaris Preu unitari 

Menjador fix (dinar+ 
berenar) 120,00 
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Menjadors esporàdics 6,50 

Berenar a facturar 1,20 

Acollida de matí i tarda 0,50 

Hores complementàries 1,75 

 

Retorns Preu unitari 

Menjador justificat 1,84 

Berenars justificats 0,30 

 

Bonificacions que s’aplicaran sobre la quota mensual en concepte tarifa  
social: 

Bonificacions a aplicar sobre les quotes 
mensuals      

Membres  RENDES FAMILIARS 

Unitat 
Familiar 

fins a 
23903 

Entre 23903,01 
i 31870,00 

Entre 
31870,01 i 
39838,00 

Entre 
39838,01 i 
47806,00 

2 membres 5% 0 0 0 

3 membres 10% 5% 0 0 

4 membres 15% 10% 5% 0 

5 membres 20% 15% 10% 5% 

6 membres 25% 20% 15% 10% 

Més de 6 
membres 30% 25% 20% 15% 

 

Bonificacions que s’aplicaran sobre la quota mensual en concepte de tarifa 
específica: 

Per optar a aquests ajuts s’haurà d’acreditar que la família es troba en els casos 
següents:  
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En cas de família nombrosa o monoparental 

L'import dels ajuts, per infant i mes, serà del 20 % de l’import de la quota mensual. 

Alumnes amb discapacitat 

L’import dels ajuts serà del 20% de l’import de la quota mensual, pels alumnes que 
documentin una discapacitat reconeguda. 

En cas de tenir més d’un fill al centre. 

L'import dels ajuts, pel segon o més fills, serà del 50% de l’import de la quota 
mensual. 

L’import total de les bonificacions mensuals aplicades en concepte d’ajuts generals 
i/o específiques no podrà excedir del 50% de la quota mensual corresponent. 

Segon .- Notificar el present acord a l’empresa concessionària i procedir a l’exposició 
d’aquestes tarifes al taulell d’anuncis de l’Ajuntament. 

 
Deliberacions 
La senyora Maria Domingo Soler declara: 

Bon nit. 

Atès que l’empresa concessionària no ha presentat cap proposta nova de tarifes, i 
d’acord amb el Plec de condicions, l’Ajuntament proposa mantenir les tarifes del curs 
2017-2018 per aquest nou curs 2018-2019, així com també les bonificacions en concepte 
de tarifa social, que van del 5 al 30% depenent de cada cas i fins el 50% en el cas de 
segon germà en el centre. 

És per això que proposem al Ple que adopti els següents acords: 

Primer.- Aprovar les tarifes de l’Escola Bressol Municipal El Patufet pel curs 2018-2019. 

Segon.- Notificar el present acord a l’empresa concessionària i procedir a l’exposició 
d’aquestes tarifes al taulell d’anuncis de l’Ajuntament. 

 

La senyora Míriam Casaramona Massana declara: 

Bon vespre. 

Deixi’m dir-los només  una cosa, anem tard, hem iniciat el curs sense saber quin seria el 
seu cost. 

Avui portem en aquest punt l’aprovació dels preus públics de l’Escola Bressol, que són 
els mateixos que vàrem aprovar l’any passat, que són els mateixos de l’altra. De fet són 
els mateixos de fa anys. 

Un any més ens tornem a fer la reflexió, tornem a posar damunt de la taula que cal fer un 
estudi de les bonificacions, de les tarificacions. L’any passat es va emplaçar, és va dir 
que abans de pressupostos perquè hi tingués cabuda pressupostària doncs que ens 
assentaríem, ho parlaríem, però bé ha passat l’any i tornem a tenir que no, almenys no 
estem assabentats. 
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No cal que expliqui la importància de l’escolarització de la petita infància i la gran despesa 
que suposa això en la majoria de llars del nostre poble. 

El nostre grup tornem a emplaçar a poder treballar de manera unificada i per tal de fer 
uns preus més ajustats sense reduir evidentment la qualitat. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Que els preus siguin els mateixos és bo, és un bon senyal, perquè vol dir que l’equilibri 
econòmic existeix, que no hi ha necessitat d’augmentar perquè sabem vostès que la plica 
que hi ha diu que si no hi ha un desfàs entre els ingressos i les despeses el preu ha de 
ser el mateix que es va iniciar i per tant es va repetint el mateix preu perquè les 
necessitats econòmiques són exactament les mateixes. Per tant això ho regula la plica 
que es va fer en el contracte i si no hi ha alguna despesa que desaparegui i que per tant 
abarateix els costos, com a mínim es mantenen, no s’ha disparat, que ja és una bona 
notícia, per tant l’empresa en aquest cas ha aconseguit equilibrar despeses, necessitats 
de l’escola, amb els ingressos. Fins aquí no hi podem fer res més, és el que regula el 
contracte que té, però sí que és veritat que de fa 3 anys, els veïns i veïnes del poble 
tenen el que s’anomena tarificació social, abans hi havia unes subvencions, que això 
gravava després econòmicament les famílies perquè hi havia unes declaracions que 
havien de fer i es va passar a fer, deu fer 2 cursos aquest és el tercer, la tarificació social. 

Què vol dir això? Doncs que hi ha unes persones que segons tots aquests condicionants 
que ens posen aquí: si són més de 2 germans, germans amb discapacitat, tenir més de 2 
fills o  famílies monoparentals. I per tant cadascú en lloc de pagar primer tot i després 
retornar-los, ja gaudeix inicialment, bé és un suport, en aquest cas hi ha 62 infants que 
gaudeixen o que tenen aquests descomptes a banda de l’aportació econòmica que 
continua fent l’Ajuntament cada mes, doncs perquè l’escola tingui uns costos més baixos. 

Una cosa més que s’ha afegit durant aquests cursos, que tampoc existia, és la reserva de 
places per l’alumnat que pot venir com a usuaris de Benestar Social. Durant aquests anys 
anteriors l’escola bressol s’iniciava la matriculació i un cop passat el setembre si estava 
plena doncs ja no hi havia possibilitats d’acollir infants que tenien necessitats. De fa 3 
cursos es reserven dues places per grup, per etapa d’edat i això fa que durant l’any hi 
pugui haver una matrícula viva que pot venir per qualsevol conseqüència. 

També hem aconseguit, que és una cosa que també ens passava perquè fa anys que 
assistíem, tant la Sra. Baldrich com jo, a les Comissions de Seguiment de l’Escola 
Municipal, doncs que hi havia baixes per qüestions econòmiques, han desaparegut 
aquestes  baixes, el condicionament pot ser per trasllat de municipi, per interessos de la 
família X que en aquests no hi podem entrar, o per qüestions de salut, que són les que 
són més habituals, perquè es refreden o perquè hi ha processos que requereixen un 
temps sense anar a l’escola. 

Però sí que com a mínim hem pogut garantir que totes les famílies que tenen més 
necessitats d’educació, d’ajuts per assistir a l’educació, doncs tenen garantida la seva 
presència. En aquest moments queden dues vacants a P0 perquè encara no s’han 
omplert i estan vacants doncs per tot el curs. A P1 ja hi ha hagut una vacant ocupada, per 
tant ens queda 1 per ocupar i a P2 ja estan totes dues vacants plenes. 
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És veritat que si sorgís una necessitat podem demanar l’ampliació de rati fins un 10%, 
perquè si hi ha una necessitat concreta es pot demanar al Departament, que és el que 
hauríem de fer si aparegués una necessitat econòmica a P2 i no fos un infant que ens 
aquests moments ja estigués matriculat. 

Per tant les necessitats estan cobertes, i com què estan cobertes doncs estem contents 
d’haver pogut fer com a mínim aquests arranjaments dins del contracte que ja existia. 

És veritat que hi estem treballant, que l’empresa triga molt a donar la documentació, és 
una empresa que s’ho ha agafat amb certa calma i se’ls hi ha fet requeriment, se’ls hi ha 
fet sancions. La última comissió la vam fer aquesta primavera i així ho vam manifestar i 
així ha estat treballat. Ara aquest mes d’octubre ja estan convocades o s’han de convocar 
ja immediatament, no sé quin dia, les dues comissions tant la de l’Escola de Música com 
la de l’Escola Bressol per fer el seguiment de la situació econòmica per saber si estan 
fent el seguiment i compleixen amb tots els requisits tant una concessió com l’altra i per 
continuar treballant amb les noves licitacions que pertoquen. 

En tot cas s’aproven ara perquè són les mateixes de l’any passat perquè no hi ha hagut 
variació, perquè les famílies no han notat cap canvi substancial perquè no hi ha hagut cap 
i per tant són exactament el mateix que tenien. Si hagués hagut canvis substancials 
s’haurien hagut d’aprovar abans, acompanyats de tots els informes econòmics que 
haguessin requerit per poder garantir la necessitat d’aquests canvis. 

 

La senyora Míriam Casaramona Massana declara: 

Vostè ha dit que van modificant d’una manera o una altra, és obvi que al llarg dels anys 
les coses es vagin modificant a fi de bé. Jo no em referia si treballàvem d’una manera o 
d’una altra, és lògic l’evolució de les maneres de treballar i les diferents maneres de 
treballar de cadascú.  

Fins aquí tot correcte, vull dir que cadascú té la seva manera de treballar.  

També dir-li que si, vostè no creu doncs que aquest punt seria més adient que el 
contestés la regidora, ja que potser podria haver una mica de conflicte d’interessos en 
aquest punt i no seria pas, a la nostra manera de veure. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Miri Sra. Casaramona si vostè creu que hi ha conflicte d’interessos vagi al Jutjat i faci una 
denúncia. 

A aquestes alçades, des del 2003 sóc regidora, abans d’agafar l’acta de regidora vaig 
demanar si havia algun conflicte d’interessos des de la meva posició.  

Sra. Casaramona vostès sempre parlen de ratlles vermelles, vostè n’ha passat una, s’ha 
posat en un fangar, m’agradaria molt que m’expliqués perquè tenen set de fer això.  

Si té les ganes de fer la seva proposta denunciant actituds, demostri-me-la si us plau, 
demostri-me-les. 

Sra. Casaramona crido perquè m’ha fet enfadar molt. 
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La senyora Míriam Casaramona Massana declara: 

És una falta de respecte. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba: 

Ha faltat vostè 3 pobles més. Ha aixecat un fals testimoni, i li dic el retira o faci la 
denúncia. 

 

La senyora Míriam Casaramona Massana declara: 

Jo no he aixecat. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba: 

No, no, li estic dient, o el retiren o fa la denúncia. No li admeto res més. Ho sento. 
Continuï dient el que vulgui. 

Sra. Domingo contesti vostè que fos que tinguéssim algun conflicte. 

 

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

Bon vespre. 

La meva intervenció no serà per defensar a ningú, ni a vostè ni a la Sra. Casaramona 
perquè entenc que les dues tenen prou capacitat intel·lectual i les crec llestes a les dues 
perquè això no arribi a tenir aquest caire, que particularment jo penso que tampoc ha 
estat ni cap acusació ni res. Simplement jo penso que ella el que diu és que a lo millor 
defensant aquest punt podia haver-hi un conflicte d’interessos. L’únic que ella ha dit era 
que potser seria més bo que defensés el punt la Maria, simplement això. 

Penso que tampoc cal ni que us enfadeu, ni que vostè Sra. Oliveras s’enfadi. És un tema 
que tots sabem, que és un tema que és delicat, i que estem parlant d’una escola bressol i 
bé per sort o per desgràcia vostè en té una i ja està. 

Simplement jo potser èticament, jo potser no ho haguera fet o no ho faria, i potser vostè a 
mi, quan ho hagués estat alcaldessa, també m’ho haguera dit. 

Però dit això, a veure que no arribi la sang al riu, perquè no hi ha per tant. 

Això per una part, l’altra és el tema, tot el tema de les tarificacions. Sí que és cert com 
deia la Sra. Casaramona, que l’any passat es va parlar, que nosaltres ens van veure 
obligats a fer una tarificacions que no estàvem d’acord nosaltres evidentment, però que 
estàvem en crisis i vam fer un esforç molt gran des de l’Ajuntament per poder baixar les 
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tarificacions i poder donar cobertura a totes les persones que els hi feia falta. De la 
manera que vostè ho explica sembla que vostès aquí ho han fet molt bé tot diferent i 
nosaltres érem més cars i això. Però en fi res a dir. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

No em dec haver explicat gens bé. Els hi estava fent la reflexió que s’han creat places 
que no existien, és a dir no sé que té a veure això justament amb l’activitat que faig jo, és 
a dir s’han garantit que persones que no podien entrar o que quedaven fora es tinguessin 
en compte, els costos com què són els mateixos, el contracte diu que no es poden 
abaixar més del que estan, però sí que s’intenta augmentar l’aportació de l’Ajuntament a 
través de la tarificació social. Per tant jo aclareixo el que hi ha, i evidentment una de les 
dificultats per fer la nova plica és aconseguir els costos més baixos, saben que si no hi ha 
un equilibri econòmic garantit, les quotes es disparen i en aquest cas el que estem 
intentant és que les quotes com a mínim es mantinguin igual o siguin més baixes. 

El fet de la, sap que passa que aquest joc d’equivocs ja ens el coneixem, fa molts anys 
que tots som aquí al poble i la veritat és que de cap manera els hi acceptaré. Ja sé que 
s’ha acabat el temps ho sento molt. 

 

 Votació 

Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el 
resultat següent: 

  Vots a favor: 9 (Junts-ERC-AM i ICV-EUiA-E) 

  Vots en contra: 0 

  Abstencions: 7 (PDeCat, PSC-CP i C’s) 

 

 

 
7. Proposta d'oferta formativa, programes i preus públics per al  curs 2018-2019 

de l'Escola Municipal d'Adults 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Vista la proposta d’oferta formativa presentada per l’Escola d’Adults i que l’oferta i preus 
públics de cursos anteriors és la de mantenir els preus per al curs 2018-2019. 

Atès les dotacions pressupostàries municipals per l’exercici 2018 i donades les previsions 
de subvencions a la formació d’adults per part del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. 

A efectes que l’assegurança s’imputi una sola vegada es proposa aprovar els preus dels 
programes més l’assegurança de 2 euros per separat, per tal que els alumnes matriculats 
en 2 assignatures solament paguessin l’assegurança una vegada. 

Considerant l’informe del tècnic de gestió d’Educació i Formació de data 26 de juny de 
2018 on es proposa l’aprovació de l’oferta formativa, programes i preus públics per al curs 
2018-2019 de l’Escola Municipal d’Adults. 
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Considerant l’informe d’intervenció 105/2018 de 13 de setembre de 2018. 

FONAMENTS DE DRET 

- D’acord amb la Llei 3/1991, de 18 de març, de Formació d'Adults. 
- D’acord amb el Decret 213/2002, d'1 d'agost, d’ordenació curricular de la formació 

bàsica de les persones adultes. 
- Atès la Resolució de 7 de maig de 2010 i la Resolució de 14 de maig de 2007, per 

la qual s’estableixen els objectius i continguts dels ensenyaments inicials i bàsics i 
de les competències per a la societat de la informació, d’aplicació a la xarxa de 
centres i aules de formació de persones adultes, de titularitat de la Generalitat de 
Catalunya. 

- Ordenança fiscal 5.3 sobre preu públic per la prestació de cursos, tallers i 
activitats.  

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  
 
Primer.- Declarar l’activitat del Centre de Formació d’Adults Municipal l’Olivera d’interès 
general. 

Segon.- Aprovar els preus públics dels programes de l’Escola Municipal d’Adults 
“L’Olivera”, d’acord amb l’annex I. 

ANNEX I. 

PROPOSTA D’OFERTA FORMATIVA, PROGRAMES I TARIFES DEL CURS 2018-2019 
DE L’ESCOLA MUNICIPAL D’ADULTS “L’OLIVERA” 
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Tercer .- Qualsevol altra acció formativa (cursos, tallers, conferències, etc.) es podrà 
realitzar en funció de la disponibilitat d’espais i de la demanda dels corresponents serveis 
municipals. 

Quart .- Notificar a l’Escola Municipal d’Adults i a Serveis Econòmics. 

 

Deliberacions 
La senyora Maria Domingo Soler declara: 

Bona nit de nou. 

Vista la proposta d’oferta formativa presentada per l’Escola d’Adults, els preus públics es 
mantenen igual que els dels cursos anteriors, pel curs 2018-2019. 

8092565 

CFA MUNICIPAL L'OLIVERA 

 

 Ensenyaments  Activitats Nivell 
Total 
grups  

hores 
curs 

hores 
setmana preus assegurança 

Total 
places 

PFI 

Auxiliar de manteniment i 
muntatge d'equips 
informàtics. 1 1080 30     15 

CFGM 
Curs de preparació per a les 
proves accés a CFGM 1 330 12 50 2 20 

CFGS  

Curs de preparació per a les 
proves accés a CFGS; accés 
a la universitat +25 i +45 1 300 10 60 2 25 

INFSI 
Informàtica nivell usuari 
COMPETIC 1 1 60 1,5 60 2 14 

  
Informàtica nivell usuari 
COMPETIC 1 1 105 3 105 2 14 

  
Informàtica nivell usuari I 
COMPETIC 2 2 60 1,5 60 2 28 

  
Informàtica nivell usuari II 
COMPETIC 3 2 60 1,5 60 2 28 

  
Informàtica nivell usuari 
COMPETIC PROJECTES  1 60 1,5 60 2 14 

LCAS Català Inicial-1 (A1) 1 105 3 35 2 20 

LCAT Català Elemental-3 (B1) 1 105 3 105 2 20 

LESTEIAN Anglès  2 2 105 3 105 2 40 

  Anglès  3 1 105 3 105 2 20 

  Anglès Consolidació 2 70 2 70 2 40 

LESTEIFR Francès 1 105 3 105 2 20 

CFI Formació Bàsica 1 230 8 35 2 12 

GES IOC 1 70 2 35 2 60 

Tallers Memòria 1 35 1 35 2 20 

  Ortografia català 1 60 1,5 60 2 20 

Total   22         430 
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L’assegurança de 2€ es continuarà pagant una sola vegada encara que hi hagi alumnes 
matriculats a més d’un assignatura. 

I cal remarcar que estrenem un programa de formació inicial d’auxiliar de manteniment i 
muntatge d’equips informàtics, el qual és gratuït perquè es cobreix entre una subvenció 
de la Diputació i conjuntament amb la Generalitat. 

És per això que proposem al Ple que adopti els següents acords: 

Primer. Declarar l’activitat del Centre de Formació d’Adults Municipal l’Olivera d’interès 
general . 

Segon. Aprovar els preus públics dels programes de l’Escola Municipal d’Adults l’Olivera. 

 

 

Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el 
resultat següent: 

Vots a favor: 9 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E i PDeCat) 

  Vots en contra: 0 

  Abstencions: 3 (PSC-CP i C’s) 

 

 

 

8. Resolució concessions demanials 43 places aparcament del carrer Barcelona 
cantonada carrer Moreneta 

 

Deliberacions 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Aquest punt no va ser dictaminat a la Informativa, va estar informat però no dictaminat, 
per tant ara s’ha de ratificar la seva incorporació en l’ordre del dia del Ple. 

El fet de què no estigués ratificat en aquell moment és perquè encara estava en període 
d’exposició pública i es podien presentar al·legacions. Al juliol ja es va parlar, a 
Informativa també i per tant doncs ja vam anunciar que si no hi havia al·legacions es 
presentaria dins de l’ordre del dia. 

 

Votació 
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Sotmesa a votació la ratificació del punt a l’ordre del dia, s’aprova per majoria absoluta 
amb el resultat següent: 

Vots a favor: 12 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PSC-CP i C’s) 

  Vots en contra: 0 

  Abstencions: 4 (PDeCat) 

  

ANTECEDENTS DE FET 
 
Mitjançant acord de Ple de data 28 de juny de 2018 es va adoptar el següent acord: 

“Primer.- Iniciar l’expedient de resolució dels quaranta-tres (43) contractes de concessió 
demanial per la utilització privativa de 43 places de l’aparcament públic soterrani del 
carrer Barcelona cantonada carrer de la Moreneta d’aquest municipi adjudicats a 
Maribent, S.A. per acord plenari de 29 de desembre de 2005. 

Segon.- Notificar els presents acords al contractista Maribent, S.A., així com a 
Aparcaments Sant Quirze, S.L., a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, a 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i als tercers posseïdors de 
places d’aparcament identificats a l’expedient, als efectes de donar audiència durant un 
termini de 10 dies naturals, a comptar a partir del dia següent al de la notificació. 

Tercer.- Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província, als efectes d’informació 
pública  i al Butlletí Oficial de l’Estat, als efectes de notificació als possibles interessats 
desconeguts. 

Quart.- Disposar que, exhaurits els terminis d’audiència i d’informació pública i per al cas 
que es resolguin definitivament els contractes, s’incautaran les garanties definitives 
dipositades en el moment de la formalització dels contractes per part de Maribent S.A. a 
la Tresoreria Municipal, i alhora determinar que la concessionària procedirà a indemnitzar 
a l’Ajuntament per l’import de 2.300 € corresponents a les despeses de cancel·lació de 
les inscripcions de les 43 concessions en el Registre de la Propietat número 4 de 
Sabadell.” 

El citat acord va ser notificat a la contractista Maribent S.A. en data 9 de juliol de 2018; a 
Aparcaments Sant Quirze S.L. en data 9 de juliol de 2018; a l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària el dia 6 de juliol de 2018; a l’Organisme de Gestió Tributària el 
6 de juliol de 2018; i a una persona física que es va identificar com a posseïdora d’una de 
les places d’aparcament el mateix dia 6 de juliol. A més a més es va publicar un anunci al 
BOE a efectes de possibles interessats desconeguts el dia 11 de juliol del 2018, i al BOP 
amb data 6 de juliol del 2018. 

Així mateix, en data 7 de setembre de 2018 es va notificar l’acord d’incoació a BBVA 
Instituciones, com a avalista de Maribent, S.A. 

Durant el tràmit d’audiència no s’han presentat al·legacions per part del contractista ni 
tampoc de cap dels interessats.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
I.- Normativa aplicable 
 
PCAP.- Plec de clàusules administratives particulars regulador de la licitació per a la 
concessió administrativa per a la utilització privativa de cinquanta-tres places a 
l’aparcament soterrani municipal de la plaça pública ubicada entre els carrers  Barcelona i 
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de la Moreneta, aprovat per acord del ple de l’Ajuntament, adoptat en sessió 
extraordinària i urgent que va tenir lloc el dia 18 de novembre de 2005. 

PCAG.- Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes de 
consultoria i assistència, de serveis i de subministraments, a altres contractes 
administratius i als privats de la Corporació, publicats en el BOPB número 172 de data 19 
de juliol de 2002. 

TRLCAP.- Text Refós de la Llei de Contractes de les administracions públiques, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. Actualment derogat però vigent a la 
data de formalització dels contractes. 

RGLCA.- Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat per Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

LPAP.- Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques.  

RPEL.- Reglament de Patrimoni dels ens locals a Catalunya, aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d’octubre. 

LPAC.- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques. 

LH.- Llei hipotecària, aprovada per Decret de 8 de febrer de 1946, en la seva redacció 
vigent. 

LCJA.- Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora.  

II.- Procediment de resolució 

Tal i com consta a l’expedient, els incompliments en què ha incorregut el contractista són 
els següents: incompliment clàusules 3.a i 4.b del PCAP ( relatiu a despeses de 
comunitat i manteniment); incompliment de la clàusula 7.b relatiu a la transmissió de les 
concessions, i incompliment relatiu a la normativa de cessió de contractes. A més, el 
procediment a seguir per tal de resoldre el contracte és el descrit a l’article 109.1 
RGLCAP, que exposa que la resolució s’acordarà per l’òrgan de contractació, d’ofici o a 
instància del contractista, amb compliment dels següents requisits: 

- Audiència del contractista per termini de deu dies naturals, en el cas de 
proposta d’ofici. 

- Audiència, en el mateix termini anterior, de l’avalista o assegurador si es 
proposa incautació de la garantia. 

- Informe del Servei Jurídic, llevat en els casos previstos als articles 41 i 96 de la 
Llei. 

- Dictamen del Consell d’Estat o òrgan consultiu equivalent de la Comunitat 
Autònoma respectiva, quan es formuli oposició per part del contractista. 
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En tractar-se de resolució per incompliments culpables del contractista hi haurà d’haver 
decisió motivada de l’òrgan de contractació respecte de la indemnització per danys i 
perjudicis que aquell haurà d’abonar, prèvia audiència al concessionari. 

Al no haver-hi hagut oposició ni al·legacions, no cal sol·licitar el dictamen de la Comissió 
Jurídica Assessora, i es pot adoptar l’acord de resolució per part de l’òrgan de 
contractació, això és, el Ple. 

Respecte la garantia definitiva, dir que en el seu dia Maribent va dipositar 360 € per plaça 
d’aparcament, els quals caldrà que s’incautin, segons allò disposat a l’article 43.2 en 
relació amb l’article 113.4 i 5 del TRLCAP.  

Altrament, la clàusula 4.d.PCAP establia que “l’adjudicatari vindrà obligat a satisfer totes 
les despeses que es derivin de la formalització de l’adjudicació i formalització dels 
contractes administratius que, com a màxim seran les previstes en la clàusula 2b). 

La formalització en escriptura pública notarial serà elecció potestativa dels 
concessionaris. En cas d’optar per aquest tipus de formalització, els impostos que siguin 
preceptius liquidar i les despeses notarials d’inscripció al registre de la propietat, seran a 
càrrec del concessionari.” 

Atès que els títols concessionals a favor de Maribent S.A. consten inscrits en les finques 
registrals corresponent a cadascuna de les places d’aparcament concessionades, caldrà 
anotar la extinció. Les despeses derivades d’aquestes modificacions en el Registre de la 
Propietat número 4 de Sabadell hauran de ser a càrrec del concessionari. 

D’ofici s’ha demanat pressupost al districte hipotecari esmentat respecte a la cancel·lació 
de la inscripció segona de les finques registrals corresponents a les 43 places 
d’aparcament en les que encara consta el dret de titularitat de Maribent S.A del dret real 
de concessió. El pressupost de manera aproximada segons el Registre de la Propietat 
ascendeix a 2.300 €. 

A més a més, caldrà afegir els costos que es puguin derivar de l’aixecament de 
l’embargament practicat per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, despeses que 
també caldrà exigir al concessionari.  

El PCAP aprovat en el seu dia i que regeix la concessió que ens ocupa disposa en la 
seva clàusula 5b) el següent: “Actuacions derivades de l’extinció de la concessió: en cas 
d’extinció, el concessionari haurà de deixar lliures i vacus, a disposició de l’Ajuntament, 
els béns objecte de la concessió, en el termini de trenta dies des del moment que 
s’entengui extingida la concessió. Dintre de l’esmentat termini haurà de retirar al seu 
càrrec tots els elements que no hagin de ser objecte de reversió a favor de l’Ajuntament. 

Per al cas d’incomplir aquesta obligació, el concessionari reconeix la potestat de 
l’Ajuntament d’acordar i executar, per sí mateix, el llançament amb les despeses 
causades a càrrec del concessionari.” 

De similar forma es pronuncia la clàusula 5f) del PCAP: “Normes d’aplicació en tots els 
supòsits d’extinció, amb excepció d’aquell que es derivi de la desaparició del bé sobre el 
qual ha estat atorgada la concessió. En el moment de lliurament de la possessió a 
l’Ajuntament concedent, el concessionari haurà de lliurar els béns objecte de la 
concessió, les construccions i instal·lacions i qualsevol altre element que hagi de ser 
objecte de reversió, en perfecte estat de conservació. Les reparacions que s’hagin 
d’efectuar per l’incompliment d’aquesta obligació seran realitzades per l’Ajuntament a 
càrrec del concessionari, i el seu import deduït de la garantia, prèviament a la seva 
devolució. De la restitució de la possessió a l’Ajuntament se n’aixecarà acta, que també 
signarà el concessionari si hi concorre, en la qual s’especificaran les reparacions que 
s’hagin de realitzar en els béns restituïts i revertits.” 
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Així doncs, Maribent S.A. en el termini de 30 dies haurà de posar a disposició del 
Consistori les 43 places d’aparcament, juntament amb les dades d’identificació de les 
persones que estan fent ús de les citades places, i altra informació que tingui relació amb 
la concessió (referida a subministrament, neteja, funcionament de les instal·lacions, etc.), 
amb l’advertiment que si no dona compliment a aquesta obligació, l’Ajuntament podrà 
recórrer als mitjans d’execució forçosa previstos per la normativa. 

Com a conseqüència d’aquesta recuperació del bé, els actuals posseïdors de les places 
d’aparcament deixaran de ser-ho, i caldrà iniciar un nou procediment de concessions si 
es vol donar el mateix destí a les places d’aparcament. En definitiva, s’extingeixen les 
relacions que tenien els tercers amb Maribent S.A. 
 
Vist l’informe 3c emès en data 24 de setembre de 2018 per l’interventor, el tresorer i la 
secretària de l’Ajuntament. 
 
DISPOSICIÓ 
 
S’adopta l’acord següent:  
 
Primer.- Resoldre els quaranta-tres (43) contractes de concessió demanial per a la 
utilització privativa de 43 places de l’aparcament públic soterrani del carrer Barcelona 
cantonada de la Moreneta d’aquest municipi adjudicats a Maribent S.A. per acord plenari 
de 29 de desembre de 2005.  

Segon.- Executar les garanties que es van dipositar en el seu dia per valor de 360 euros 
per plaça d’aparcament, a fi de cobrir els deutes pendents i les despeses que es derivin 
d’aquesta resolució del contracte.  

Tercer.- Informar a Maribent, S.A. que en el termini de 30 dies haurà de posar a 
disposició del Consistori les 43 places d’aparcament, juntament amb les dades 
d’identificació de les persones que estan fent ús de les citades places, i altra informació 
que tingui relació amb la concessió (referida a subministrament, neteja, funcionament de 
les instal·lacions, etc.), amb l’advertiment que si no dona compliment a aquesta obligació, 
l’Ajuntament podrà recórrer als mitjans d’execució forçosa previstos per la normativa. 

Quart. Notificar els presents acords a tots els interessats en el procediment. 

 
Deliberacions 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Al Ple del 28 de juny es va adoptar l’acord d’iniciar l’expedient de resolució de les 43 
places del contracte de concessió demanial de la utilització privada de 43 places 
d’aparcament al soterrani del C. Barcelona / C. Moreneta, que havien estat adjudicats a 
Maribent el 29 de desembre de 2015. 

Aquest acord s’havia de notificar al contractista, a Aparcaments SL, a l’Agència Estat 
d’Administració Tributària, a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona i als tercers posseïdors d’una plaça d’aparcament identificats a l’expedient, 
perquè tenien 10 dies naturals per poder dir alguna cosa. 
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S’havia de publicar al BOP i al BOE i disposar que exhaurits aquests terminis d’informació 
pública i pel que cas doncs que es resolguessin definitivament els contractes, es 
disposava que s’incautarien les garanties definitives dipositades en el moment de la 
formalització dels contractes i procediríem a la liquidació del contracte. 

En tot cas aquest procediment ja s’ha fet i ara un cop ja s’ha donat audiència al 
contractista per  termini de 2 dies naturals, en el mateix termini a l’avalista i a 
l’asseguradora per l’encautació de la garantia per si es proposava. Tenim l’informe del 
Servei Jurídic i també hem passat el temps d’exposició i no hem obtingut o no s’han 
manifestat al·legacions d’oposició, doncs es proposa: 

Primer.- Resoldre els quaranta-tres (43) contractes de concessió demanial per a la 
utilització privativa de 43 places de l’aparcament públic soterrani del carrer Barcelona 
cantonada de la Moreneta d’aquest municipi adjudicats a Maribent S.A. per acord plenari 
de 29 de desembre de 2005.  

Segon.- Executar les garanties que es van dipositar en el seu dia per valor de 360 euros 
per plaça d’aparcament, a fi de cobrir els deutes pendents i les despeses que es derivin 
d’aquesta resolució del contracte.  

Tercer.- Informar a Maribent, S.A. que en el termini de 30 dies haurà de posar a 
disposició del Consistori les 43 places d’aparcament, juntament amb les dades 
d’identificació de les persones que estan fent ús de les citades places, i altra informació 
que tingui relació amb la concessió (referida a subministrament, neteja, funcionament de 
les instal·lacions, etc.), amb l’advertiment que si no dona compliment a aquesta obligació, 
l’Ajuntament podrà recórrer als mitjans d’execució forçosa previstos per la normativa. 

Quart. Notificar els presents acords a tots els interessats en el procediment. 

 

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

Només una pregunta: eh que vam quedar que s’enviaria tota la documentació divendres? 
És que no tenim res.  

Clar veu dir que ens ho enviaríeu divendres, clar reps la convocatòria, jo sincerament no 
la vaig obrir la convocatòria, perquè ja sé que hi ha Ple i clar venim al Ple i no sabem. 

 

La senyora Helena Muñoz Amorós declara: 

..... 

 

 La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

Ja però divendres van dir que s’enviaria i vosaltres veu introduir el punt el dilluns, perquè 
ara m’acabes de dir que dilluns el veu acabar de fer, just per poder-lo introduir en el Ple 
avui. Sí però tampoc ens ho ha dit. Sí però vam quedar així sí o no?  

 

La senyora Helena Muñoz Amorós declara: 

Sí que vam quedar així sí. 
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La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

Independentment de què dilluns es posi al Ple o no es posi al Ple  

 

La senyora Helena Muñoz Amorós declara: 

Però si no estava perfecte no ho podem incloure nosaltres tècnicament. 

 

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

Llavors podíem haver vingut dimarts o dimecres.   

 

La senyora Helena Muñoz Amorós declara: 

O dilluns mateix, dilluns, dimarts o dimecres. 

 

La senyora Montserrat Mundi i Mas declara: 

Home depèn, dilluns no sé a quina hora, perquè si l’introduïu a última hora a lo millor 
haguérem vingut i no estava. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Bé és veritat que vam agafar el compromís de què ho passéssim, ara estava buscant els 
informes que anaven adjunts al Ple, però ara que ho busco no ho trobaré, perquè ho he 
imprès tot per poder portar-ho, en tot cas demanem disculpes per no haver-los passat i 
saben que tenen a disposició tota la documentació sempre a Secretaria, que si algun dia 
no poden accedir al matí, se’ls hi donarà accés a la tarda perquè puguin entrar i agafar-
ho. 

 

 

Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el 
resultat següent: 

Vots a favor: 12 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E, PSC-CP i C’s) 
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  Vots en contra: 0 

  Abstencions: 4 (PDeCat) 

 

 

 

9. Moció presentada per Junts-ERC-AM i consensuada amb el PDeCat, per la 
commemoració del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre de 2017 

L’any 2017 va mostrar l’extraordinària força del sobiranisme, fruit d’una llarga etapa de 
treball polític en diferents àmbit al si de la societat catalana, que va culminar amb la 
celebració del referèndum de l’1 d’octubre i la declaració d’independència al Parlament. 
Pocs moviments socials a l’Europa occidental tenen la capacitat de mobilització cívica, 
pacífica i democràtica, així com la capil·laritat social i política, que ha sabut mostrar 
l’independentisme en els darrers anys. Tampoc no és habitual que un moviment social 
aconsegueixi, en una democràcia occidental, que tant la ciutadania com els i les seves 
representants polítiques estiguin disposades a córrer riscos vitals de primera magnitud en 
defensa d’una causa política, com és el d’un moviment de desobediència civil en defensa 
d’un dret fonamental com l’autodeterminació. És aquesta extraordinària fortalesa la que 
ha aconseguit obrir, a Catalunya, l’esquerda més seriosa en el règim del 78 des que 
aquest es va establir a partir de la reforma del període postfranquista. 

Els fets d’octubre van representar la màxima expressió del xoc entre la majoria 
republicana catalana i l’Estat espanyol. Aquest va optar per abusar de la seva força i es 
va imposar contra un poble pacífic i indefens. Tanmateix la brutalitat policial contra la 
ciutadania que feia cua per votar i la brutalitat judicial de considerar un moviment de 
desobediència pacífica com una rebel·lió violenta ha dotat d’una dimensió europea el 
nostre conflicte amb l’Estat espanyol i ocupa les portades dels mitjans de comunicació de 
tot el continent. 

La de l’1 d’octubre ja no és només la causa de la República sinó també, cada cop més, la 
causa de la democràcia i la llibertat. L’Estat espanyol, per aturar l’embranzida del 
sobiranisme català, va optar per l’ús de la violència policial, judicial, institucional, 
mediàtica i també simbòlica que va culminar amb la destitució del Govern de la 
Generalitat, la dissolució del Parlament de Catalunya i la convocatòria de noves eleccions 
amb l’aplicació il·legal de l’article 155 de la Constitució espanyola. Per la seva banda, els 
membres del Govern, la presidenta del Parlament, els líders socials i alguns 
representants polítics es troben injustament empresonats, a l’exili o encausats per les 
seves idees polítiques. 

Tot amb tot, el preu que l’Estat espanyol ha pagat ha estat enorme: a escala internacional 
les imatges de càrregues policials i l’empresonament de dirigents cívics i càrrecs electes 
ha destrossat la reputació democràtica del Regne d’Espanya. A escala interna, en lloc 
d’haver afavorit les vies de diàleg, s’ha deslegitimat a ulls d’una àmplia majoria de la 
ciutadania. 

Com reconeixia el Govern injustament destituït pel 155 en una carta conjunta publicada 
recentment als mitjans de comunicació: “Catalunya va començar el dia 1 d’octubre de 
2017 una nova era. Aquell dia vam decidir mirar al futur. Hem emprès un camí que sabem 
llarg i complex cap a una república de persones lliures. El camí del nostre futur.” 

Per tots aquests motius, el grup de Junts per Sant Quirze a l’Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès proposa d’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Reconèixer la tasca de les persones que varen fer possible la celebració del 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017 i que hi van participar activament per poder donar 
veu al poble de Catalunya en relació al seu futur polític. 

Segon.- Manifestar la solidaritat amb la ciutadania que va ser brutalment agredida per les 
forces de seguretat de l’Estat quan es dirigia de manera pacífica a votar. 

Tercer.- Exigir l’immediat alliberament de les preses i presos polítics i el lliure retorn de 
les persones exiliades. 

Quart.- Comunicar aquests acords al Govern de Catalunya, al Parlament i a les entitats 
municipalistes. 

        

Deliberacions 
El senyor Àlex Brossa i Enrique declara: 

Molt bon vespre novament. 

Aquest moció com bé diu el títol és commemorar l’1 d’octubre, que serà la setmana 
vinent, doncs ja farà un any del referèndum d’autodeterminació que va fer aquest país, 
com molt bé ha recordat l’alcaldessa ara a l’inici del Ple i també doncs que ha llegit el 
manifest dels alcaldes al respecte, hauran diferents mobilitzacions al conjunt del territori 
per commemorar la data, una data doncs que una majoria republicana va realitzar, amb el 
suport i organització del govern i entitats socials, doncs va organitzar el referèndum que 
va ser reprimit per part de les forces i cossos de seguretat de l’Estat i que a dia d’avui ens 
trobem, que va comportar tota la destitució de tot un govern, la dissolució d’un Parlament, 
la convocatòria d’eleccions i a dia d’avui part de les persones, algunes són a la presó, 
altres són a l’exili i altres estan encausats per aquella causa. 

I és per això que des d’aquí, un cop més demanem, demanem diàleg i la moció el que 
proposa són els següents punts: 

Primer.- Reconèixer la tasca de les persones que varen fer possible la celebració del 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017 i que hi van participar activament per poder donar 
veu al poble de Catalunya en relació al seu futur polític. 

Segon.- Manifestar la solidaritat amb la ciutadania que va ser brutalment agredida per les 
forces de seguretat de l’Estat quan es dirigia de manera pacífica a votar. 

Tercer.- Exigir l’immediat alliberament de les preses i presos polítics i el lliure retorn de 
les persones exiliades. 

Quart.- Comunicar aquests acords al Govern de Catalunya, al Parlament i a les entitats 
municipalistes. 

Aprofitem la moció per agrair també tot el recolzament que va comptar amb una bona part 
de la població de Sant Quirze, que aquí Sant Quirze es va organitzar i celebrar amb èxit 
el referèndum. I dit això també a la mateixa ciutadania que va proposar el canvi de nom 
del C. Alfons XIII, el nom més votat va ser C. U d’Octubre i és per això doncs que es va 
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procedir al canvi de nom també a iniciativa de la pròpia ciutadania. I és per això que els hi 
demanem el seu vot favorable. 

 

La senyora Marta Baldrich Caselles declara: 

Bon vespre. 

Votarem a favor, que no vol dir que no consensuar, vol dir que no votem a favor, perquè 
ho fem amb convicció tot i que com a formació integrada per independentistes i no 
independentistes, ens hagués agradat que s’hagués posat més èmfasi en el concepte de 
l’1 d’octubre, ja que no és només la causa de la república, sinó també la causa de la 
democràcia i la llibertat. Aquí és on per nosaltres hi ha el gruix important, perquè no ens 
hem d’oblidar que el dia 3 d’octubre on hi va haver una  comunió democràtica és 
inqüestionable.  

Com a independentista dels “rarets” i “raretes”, és a dir independentista no oficial, no puc 
entendre com es va deixar escapar aquell capital polític acumulat per passar de la 
preindependència a la preautonomia. El cas és que 40 anys més tard hem hagut de 
tornar a allò, o quasi hem hagut de tornar a allò de “llibertat, amnistia i estatut 
d’autonomia”. Per lluites partidistes, temeritats i “farols” de pòquer, però votarem i ho 
farem a favor. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Bona tarda a tothom. 

Nosaltres votarem en contra de la moció com suposo que es deuen imaginar. 

Bé i fent una mica de lectura, quan vam veure la moció doncs bé vam seguir observant 
que alguns de vostès continuen amb el marxandatge de tot això que uns veiem d’una 
manera i vostès veuen d’una altra.  

I bé quan llegim alguns dels seus possibles acords perquè s’aprovi aquesta moció, un 
d’ells diu “el lliure retorn dels qui vostès anomenen persones exiliades”. Ja sap que 
nosaltres els denominem persones fugades o ciutadans que fugen de la justícia. Llavors 
simplement que sí, que tenen tota la llibertat de tornar, perquè és que poden tornar, 
aquest no serà un problema per tant continuen demanant i un vocabulari propi, per teixir 
una mica un argument, que bé ja es veu que és força insostenible, amb una doble visió 
dels fets i per tant vull dir nosaltres, com bé comprendran, no estem d’acord amb això. 
Nosaltres creiem, com vostès saben, en una Catalunya plural dins d’una Espanya amb 
bones relacions, amb bona sintonia, i cada cop el que ens porta tota aquesta història 
doncs és tot el contrari. 

Per tant vull dir, crec que vostès mateixos, cada cop més molta gent, que inclús fa un any 
creia en tot això et comenta que s’està desinflant tot allò que vostès van creuen que era 
possible i van creure que doncs era una cosa que la ciutadania, els recolzarien sempre. 

Per tant jo els animo a, com vostè ha dit, al diàleg i a seguir amb el nou govern central, 
amb els partits que estan també a l’oposició en aquests moments a Espanya, en els 
partits de l’oposició al Parlament de Catalunya, que es reobri el Parlament que si no 
anem mal encaminats, es reobrirà d’aquí a poc. Per tant això sí que és una bona notícia 
per la democràcia i per la ciutadania, doncs amb això hem d’anar, podent-nos dir les 
diferències que tenim però dins de la legalitat i no continuar maniobrant en aquest sentit 
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que crec, si som sincers tots una mica, i crec que no aporta més que aquesta 
confrontació, que també és veritat que existeix a Catalunya. 

Per tant nosaltres no estarem darrera d’aquesta continuïtat de la pel·lícula perquè 
realment ja comença a ser fins i tot cansina i incrèdula, ja ho era abans però és que ara 
encara amb més motiu. 

 

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 

Bon vespre. 

Novament ens trobem ara en aquesta seu amb una moció sobre l’1 d’octubre, ja hem 
parlat d’aquest tema alguna altra vegada, i aquesta moció com en d’altres ocasions està 
plena de retòrica i frases solemnes que no coincideixen amb la realitat tal com nosaltres 
la veiem. 

Se’ns torna a parlar d’una majoria republicana catalana, que com comprovem elecció 
darrera elecció no existeix. 

Se’ns parla de brutalitat judicial, un concepte realment novedós. 

Se’ns diu que l’1 d’octubre és la causa de la democràcia i la llibertat, així en general 
sense pal·liatius. 

Que el conflicte a l’Estat espanyol ocupa les portades dels mitjans de comunicació de tot 
el continent, o que ha destrossat la reputació democràtica del regne d’Espanya. 

Res d’això s’ajusta a la realitat com és fàcilment comprovable, només cal mirar que 
pensen altres països i mirar les portades dels mitjans de comunicació. 

Podem comprendre i respectar, perquè és respectable, que l’independentisme vulgui 
recordar i celebrar l’1 d’octubre i fer una festa, totes aquestes entitats, ciutadans que ens 
han dit, ho entenen perfectament. L’absurda actuació, perquè el qualificatiu que millor 
l’engloba és absurda, de les forces de seguretat sota les ordres del govern del PP va 
convertir el que podia haver estat perfectament en un altre 9N en quelcom diferent, 
certament. 

El més greu evidentment, la violència innecessària i injustificada de les forces de 
seguretat que van patir algunes persones, segurament no tantes com s’ha volgut fer 
creure, però només una ja és molt. I òbviament ens solidaritzem amb elles, aquest és un 
dels punts de la moció que si estès per ell sol el votaríem a favor, com què hem de votar 
en conjunt, votem igual que en els altres punts. 

Però la realitat és el que és, i el que commemoreu no és patrimoni de tots i totes, 
recordeu, recorda l’1 d’octubre una votació, com ja vaig dir jo en un altre moment, 
convocada per parlamentaris independentistes, de vulneració de la llei vigent 
democràticament aprovada, gestionada per independentistes, controlada per 
independentistes a la que pràcticament només els independentistes van votar, és normal 
que guanyessin, podem dir per incompareixença, això no és cap tipus de novetat, amb un 
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recompte fet per independentistes i amb un resultat al que ningú, llevat dels 
independentistes i no tots perquè cada cop hi ha més veus que veuen que bé això va 
estar molt bé com una performes, com una actuació, però no té cap efecte positiu, li dona 
cap valor vinculant. Inclús Oriol Jonqueres vicepresident del govern va dir dilluns passat 
en una entrevista que va sortir publicada, que no s’havia gastat diner públic, clar una cosa 
que s’organitza des de l’àmbit privat està molt bé que els privats que l’organitzen li vulguin 
donar un efecte, el que no està tant bé és que vulguin que aquest efecte ens obligui a 
tots. 

Per evitar malentesos perquè ja va passar l’altra vegada, quan dic que ho han fet 
independentistes, etc, el terme independentistes no té cap connotació negativa, tothom té 
dret a ser independentista evidentment, només vull remarcar que són només una part del 
poble, no el poble com se’ns repeteix tantes vegades. 

I resulta que a la resta del poble, que també som una part del poble, no som el poble amb 
majúscules, només una part, varen veure com l’1 d’octubre se’ns volia privar dels nostres 
drets intentant la derogació de facto de l’Estatut i altres normes. 

L’1 d’octubre és una data, com les del 6 o 7 de setembre de l’any passat també, que 
tampoc no oblidarem, però que té per nosaltres una connotació diferent de la que té pels 
proponents de la moció i bastant menys negativa em temo. 

Que tenim davant nostre avui en dia, abans que un conflicte Espanya Catalunya com diu 
la moció, és un conflicte entre catalans que no podem resoldre si no busquem punts de 
coincidència i evitem el que ens enfronta. 

Sí és complicat ho sé, però la vida és complicada i les dreceres com he pogut comprovar, 
sovint porten a l’estimball. 

En aquest context entenem que l’Ajuntament hauria de ser neutral, un ajuntament de tots 
i totes, dels independentistes i dels no ho són i no ser només l’Ajuntament dels 
independentistes, tot i que ja estem acostumats a què ho sigui.  

I per aquest motiu el nostre vot serà contrari a la moció. 

 

La senyora Mercè Vallès Corominas declara: 

La veritat és que no anàvem a dir res, perquè és veritat està consensuada la moció, però 
escoltant al Sr. Cáceres a alguns ser li remouen una mica les entranyes d’escoltar segons 
quines coses. Diu miri és que el dia 1 d’octubre és una commemoració de la democràcia i 
si vostès no ho veuen així és que tenen un gran problema, és una commemoració de la 
democràcia i de la llibertat d’expressió que aquell dia va passar. 

I clar això que vostè diu i parli d’independentistes i diu que no és una connotació 
negativa, però amb el to que ho fa servir sí. 

Doncs miri aquells independentistes que aquell dia 1 d’octubre van sortir al carrer a votar, 
van votar un referèndum que va tenir un suport majoritari, que el que va tenir el Sr. Rajoy 
en el seu moment per governar Espanya i el que té el Sr. Sánchez per governar ara en 
aquests moments Espanya. 

Per tant potser que reflexionem una mica entre tots, que no minorem aquest moviment, 
que se’ns tingui més en compte, perquè el problema que hi ha és que Espanya 
“mangoneixa” des de sempre i ara han arribat a una situació que no saben com manejar-
la i això és un problema que han tingut, perquè sempre ens han mangoneixat en tot el 
que hem demanat i ara el problema el tenen damunt la taula i amb discursos que fan 
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vostès ens demostren que ens segueixen mangoneixant, perquè són els 
independentistes que aquell 1 d’octubre ens vam reunir i vam fer coses. Doncs, sí, sí és 
veritat els catalans fem coses i normalment les fem pacífiques, amb democràcia i 
respectant la llibertat d’expressió i això és el que commemorem el dia 1 d’octubre, no vam 
fer cap performes, el dia 1 d’octubre vam fer una festa de la democràcia on molts països 
europeus es van emmirallar i van dir que això havia de ser un moviment revolucionari i 
pacífic, no el que ara ens intenten col·lar i fer veure. 

Per tant jo simplement des de l’objectivitat demanaria respecte pel que va passar aquell 1 
d’octubre, i minoraria tampoc la violència policial perquè va existir. I vostè ara ha dit “no 
tanta com la que ens volen fer creure”, no, no, si és que no volem fer creure res, si havien 
corresponsals exteriors que van venir allà, van gravar i van veure el que va passar. No 
m’he inventat res ni hem manipulat res, els que manipulen són uns altres, i aquell és el 
problema. 

Per tant jo demanaria respecte pel que va passar l’1 d’octubre i sí és un fet per 
commemorar, perquè realment el poble de Catalunya va demostrar moltes coses. 

 

El senyor Àlex Brossa i Enrique declara: 

Agrair els vots favorables a la moció. I començarem per C’s, el Sr. Sánchez ha parlat de 
persones fugades de la justícia, i el problema no és si són fugats o no de la justícia, el 
problema és qui va transferir un problema polític a un problema judicial. I per tant això és 
molt greu i els propers anys el que veurem serà aquesta gent que va fer aquesta 
transferència, per tant que no hi havia separació de poders de l’Estat espanyol, que va 
vulnerar la separació de poders de l’Estat espanyol, veurem aquesta gent que ho va 
vulnerar donant explicacions davant dels tribunals internacionals, això és el que veurem 
els propers anys. 

I el que va passar l1 d’octubre, com bé diu la moció i com bé va dir el comunicat del 
govern, que va ser després destituït. Parla de què Catalunya va començar el dia 1 
d’octubre del 2017 una nova era, aquell dia vam decidir mirar el futur, hem emprès un 
camí que sabem llarg i complex cap a una república de persones lliures, el camí del 
nostre futur. 

Per tant no patim ningú de nosaltres, estem passant moments difícils, tenim gent a l’exili, 
gent a la presó, digui’ls-hi com vulgui Sr. Sánchez, persones fugades, però estem segurs 
que aquí hi haurà gent de compareixerà a tribunals internacionals i que es posarà negre 
sobre blanc i veurem, el que acabarem veient és que un problema polític es va transferir 
a la justícia i per tant es vulnerar la separació de poders. 

El PSC, ens sap molt greu aquest posicionament també aquest posicionament avui en 
aquest plenari, de fet ens sap greu el que va passar des del 2013, el PSC era un partit 
que apostava fins a les hores pel dret a decidir, de fet el Parlament aquell any va votar en 
104 vots a favor amb el PSC inclòs, a favor de dialogar amb l’Estat per fer possible el dret 
a decidir i es va deixar engolir per aquell discurs de la dreta espanyola i va acabar alineat 
amb aquell discurs del PP i C’s, d’aquell front del PP i C’s.  

Per tant ens sap greu, no des d’ara sinó des del 2013, aquell canvi de rumb del PSC. 
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Ha comentat vostè que això de què, ha vingut a dir que això que és una causa 
internacional ho diu d’independentisme, que la premsa internacional està per altres 
coses. Recentment, si vol li fem arribar, però la BBC en el canal internacional va sortir el 
ministre d’exterior el Sr. Borrell parlant durant tota l’entrevista pràcticament del cas de 
Catalunya. I una cosa que vostè no ha fet referència i també ens sap greu, que ell deia 
que personalment preferiria que els presos estiguessin en llibertat condicional. 

Lligat amb això del Sr. Borrell, també ara la delegada del Govern, també del seu partit, la 
Sra. Cunillera ens deia que era partidària de l’indult als presos si ho demanem, primer ha 
d’haver una sentència, però en tot cas ja anem veient diferents veus del PSC amb un 
discurs que si més no va pivotant amb el que hem vist darrerament i ens agradaria 
conèixer la seva opinió si vostè això ho comparteix o segueix alineat amb el discurs de la 
dreta espanyola. 

I només, vostè també s’ha referit que nosaltres parlem del poble de Catalunya i és només 
una part del poble de Catalunya, precisament per resoldre aquest dubte, el que nosaltres 
hem proposat sempre és votar, votar en un referèndum, acordat, consensuat amb totes 
les parts i tots els actors i acceptar-ne el resultat, si això ho haguéssim fet amb temps i 
forma, això és com tots els problemes, com més el deixes demorar, més gros és el 
problema. 

Per tant des de l’independentisme sempre s’ha proposat i s’han emplaçat per totes les 
vies del diàleg, l’Estat ho ha emplaçat a la llei sabent, com els hi he comentat al principi 
d’aquesta resposta, que no era la llei sinó era transferència d’un problema polític cap a la 
llei, perquè la llei no diu exactament això. I per tant ens sap especialment greu que el 
PSC des del 2013 hagi abandonat aquest camí del dret a decidir. 

I agrair novament els vots favorables. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

El Sr. Brossa torna a insistir en aquests arguments doncs de futuribles, ja està anunciant, 
no sé si és una consigna o és que vostè ho ha innovat, de què algú haurà d’anar a 
declarar davant de tribunals internacionals i bé en qualsevol cas Sr. Brossa, si és una 
idea seva felicitats i si és alguna consigna, doncs l’escoltarem aquests dies. 

El que sí que l’he dir, és que de moment, alguns que han de comparèixer davant de la 
justícia i vostè i jo sap em qui són, no ho fan. Per tant no juguem a aquest futurible de què 
“bé arribarà un dia que un jutjat internacional cridarà”. Escolti’m els que han cridat, i vostè 
sap amb noms i cognoms a qui han cridat i qui ha fugit, doncs aquests sí que no han 
comparegut on havien de comparèixer. 

Ja sé que estem sempre parlant del que podria ser que al final no és, però el que és 
tampoc ho fan i d’això no en parlen, sinó que barregen i a veure si entre tots doncs 
maregen la perdiu. 

 

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 

Sra. Vallès, jo respecto molt la posició dels independentistes i no sé on ha vist vostè el to 
aquest que diu, jo dic independentistes amb tot el respecte i a més he dit expressament 
que tenen tot el dret a ser-ho, em sembla perfectament, no és gens despreciatiu això, 
això vull que quedi clar, perquè mai he menyspreat cap posició política democràtica. 
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El que passa és que jo crec que tenim dret a criticar i jo critico que malgrat el respecte als 
independentistes i el que es va fer l’1 d’octubre, ho critico perquè crec que no es va fer 
bé, senzillament és això, en diu democràcia, a veure democràcia no és només anar a 
votar, democràcia seria per exemple que aquest referèndum l’hagués convocat algú amb 
capacitat per fer-ho. Qui ho va convocar? Una majoria del Parlament que no pot ni elegir 
el Síndic de Greuges. Perfecte. Vostè fa abstracció d’això i hem de creure’ns que tot això 
és democràcia. Comprengui que nosaltres tenim les nostres reticències i crec que estan 
justificades, no perquè la gent vagi a votar, etc., sinó perquè aquesta votació neix viciada 
d’entrada perquè s’ha convocat d’una manera que no és la que legalment, amb les 
normes que hem aprovat tots hauria estat necessària i estic convençut també que vostès, 
a veure guanyar, clar és un resultat d’aquells que, abans se li deia la “búlgara”, aquelles 
majories tant grans que abans hi havia al Partit Comunista Búlgar. 

A veure està clar que aquí va anar a votar qui va anar, i qui és del contrari no va anar a 
votar i això ho sabem tots, i crec que no hem de perdre més temps amb aquest tema. 

Finalment, jo fixis que fa un any de l’1 d’octubre, quasi no he parlat fins ara dels ferits, 
perquè ja dic un ferit és molt, és molt, però bé que ens fem el tonto no vol dir que ho 
siguem. Cada dia s’està repetint la xifra dels 1.000 ferits,  a veure no parlaré més del 
tema, tots sabem que no és així, ja li dic només un ferit ja és molt, però ens fem el tonto 
no ho som, o no tant com pensen. 

Sr. Brossa efectivament, i un problema polític que el PP va optar per la via judicial, i 
davant això l’independentisme va optar per tirar pel carrer del mig, i hi ha quotes 
compartides, entre el PP i l’independentisme, no dels socialistes que precisament sempre 
hem abocat per unes altres coses. 

Efectivament nosaltres parlàvem del dret a decidir fa uns anys, i se’ns va dir de tot en 
aquell temps, també ho recordo, i a més està escrit. Però el nostre dret a decidir era amb 
respecte a la llei, i la primera modificació constitucional, això està als programes del PSC. 
De fet jo vaig participar i vostè també va participar en un debat en un debat aquí a La 
Patronal que parlaven d’aquests temes, etc. I era el dret a decidir amb respecte a la llei, si 
el dret a decidir passa per sobre de tot i ens podem, diguéssim fer cas omís de la llei, 
malament. Aquest no és el nostre dret  a decidir per tant no hem canviat. 

Finalment presos, home Sr. Brossa vostè em demana que parli dels presos, quantes 
vegades he parlat jo aquí dels presos des del primer dia que no estàvem d’acord en què 
estiguessin a la presó, ho hem dit moltes vegades. I no només jo, el PSC ho ha dit 
sempre, que ara sigui un ministre que ho digui, que a la vegada el Govern parli inclús 
d’indult, a mi em sembla perfecte, jo estic molt d’acord amb el que han dit, però crec que 
no hem de tenir dubte, que jo això ho vaig dir el primer dia. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Miri sap què passa? Només un moment, però l’Estat espanyol ha hagut de donar 
comptes als Tribunals Internacionals des de fa anys, sigui per actituds de tortures dins de 
les comissaries doncs en l’època d’en Garzón, amb Euskal Herria també. Haurien de 
donar explicacions perquè l’operació Catalunya no prospera a la comissió a dins del 
Congrés de l’Estat espanyol, aquest Congrés que vostès constantment doncs s’ha de fer 
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a porta tancada i no tenen la voluntat de destapar. Fan exactament el mateix que feia la 
dreta espanyola. I el Sr. Sánchez ens diu, hi ha gent que no està a la presó, és ben 
veritat, hi ha corruptes, hi ha una pila de gent de l’Estat espanyol que hauria d’estar a la 
presó i que no hi és i que ningú obre causes per investigar que han fet aquestes 
persones. Per tant té tota la raó, en tot cas no ens convencerà, tots sabem que aquestes 
persones estan exiliades perquè sinó és evident no tindrien un tracte just, perquè els 
altres estan a la presó sense cap mena de culpa de res. 

Per tant no ens convencerà a nosaltres ni a la resta dels ciutadans. 

Farem una excepció perquè sinó la Sra. secretària ens renya. Sr. Sánchez digui. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

No és per voler dir res nou, sinó diguéssim rectificar unes paraules que vostè acaba de 
dir, que jo no he dit. Jo no he dit que hagin d’estar a la presó, sinó que he dit que no 
compareixen davant dels Tribunals, que és diferent. És substancialment diferent, jo no 
tinc cap desig li asseguro que ningú vagi a la presó. Primer en qualsevol cas han d’anar a 
un Tribunal o a un Jutjat. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Bé doncs li accepten l’aclariment a vostè personalment, però jo li puc dir que el seu partit 
no ens convencerà. 

 

 

Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el 
resultat següent: 

Vots a favor: 13 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E i PDeCat) 

  Vots en contra: 3 (PSC-CP i C’s) 

  Abstencions: 0 

 

 
10. Moció presentada per Junts-ERC-AM i consensuada amb el PDeCat, en rebuig a 

la violència i la impunitat policial 

Des d'uns anys ençà els carrers del nostre país han viscut nombroses mobilitzacions 
populars, de caràcter massiu i exemplar, que s'han caracteritzat, per sobre de tot, pel seu 
caràcter noviolent. Mobilitzacions de centenars de milers de persones que no han 
registrat ni el més mínim incident de caràcter violent. 
 
El clima d'absolut respecte democràtic i pacífic a les múltiples opcions polítiques que 
conviuen a la societat catalana va ser trencat l'1 d'octubre, i els seus prolegòmens, per 
una actuació judicial i policial que des d'aleshores, ha generat més d'un miler de persones 
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ferides i centenars de persones investigades incloent més de 700 alcaldes del nostre 
país. 
  
És en aquest context en què hi ha hagut un clar auge d'agressions i d'amenaces contra 
persones militants o activistes favorables al referèndum o a la república, i fins i tot contra 
periodistes. 
 
Així com també, s’han documentat desenes d’incidents i agressions als carrers d’arreu 
dels Països Catalans. Parlem, de quasi una desena de persones que han patit en la seva 
pròpia pell o en el seu immoble trets amb armes, de desenes de persones agredides 
físicament a la via pública pel simple fet de lluir un llaç groc a la solapa de la jaqueta, de 
l’incendi d’un ateneu popular al barri de Sarrià de Barcelona, agressions a periodistes 
(moltes d’elles vingudes d’altres països), llançament de pedres a domicilis particulars que 
lluïen estelades o símbols favorables a la democràcia i als presoners polítics, i un llarg i 
trist etcètera. Només del 8 de setembre a l’11 de desembre, es van registrar 139 
agressions físiques, algunes de les quals fins i tot, tenien motivacions de caràcter racista. 
 
La societat catalana està sent objecte d'una intervenció interessada per part de 
determinats actors polítics i institucionals, que justifiquen les escenes de violència policial 
viscudes al nostre país i que han donat la volta al món, i que amaguen i emparen, per 
activa o per passiva, les agressions violentes que s'han multiplicat  els darrers mesos i 
que, malgrat ser molt minoritàries, correm el perill que segueixin ampliant-se i puguin 
generar un conflicte molt més important. 
  
L’Estat espanyol, doncs, no sols estar exercint la violència indiscriminada contra la 
població de Catalunya per uns motius purament ideològics, vulnerant així els drets més 
fonamentals d’un Estat pretesament democràtic, sinó que també utilitza aquestes 
mateixos aparells per atorgar impunitat a qui exerceix la violència. 
  
Es va poder veure clarament el passat 29 d’octubre quan set policies espanyols residents 
en un dels vaixells al Port de Barcelona van agredir físicament a uns cambrers que 
estaven treballant en un bar, o el passat 9 d’Octubre a València, quan es produïen 
agressions físiques davant l’atenta mirada i la total passivitat de desenes d’agents de la 
policia espanyola. 
 
Però també ho estem veient cada dia, quan l’aparell judicial estar obrint processos per 
“delictes d’odi”, “sedició”, o fins i tot de “terrorisme”, contra persones que no han comès 
cap tipus de violència. Mentre que cap de les desenes d’accions de violència contra 
activistes republicans o contra ciutadans que simplement mostraven el seu suport a les 
víctimes de la repressió han estat processades judicialment, i dels pocs casos comptats 
que hi han arribat per denúncia de la víctima, han acabat amb sentències que s’han 
limitat al pagament d’una multa. 
  
Dos dels últims exemples més greus i significatius d’aquesta violència els trobem a Canet 
de Mar (Maresme), el passat dilluns 21 de Maig, i en el Ple del Parlament de Catalunya 
celebrat el divendres 25 de maig. Per una banda, un grup d’encaputxats va presentar-se 
a la platja de Canet per agredir activistes del Comitè de Defensa de la República mentre 
aquests estaven realitzant una acció de solidaritat amb llaços i creus grogues, en record i 
memòria per les preses i exiliades polítiques. Aquella agressió va acabar amb cinc 
persones ferides, algunes d’elles d’avançada edat. Pocs dies després, el diputat de 
Ciutadans Carlos Carrizosa i Torres, amb el suport de tot el seu grup parlamentari, 
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arrencava, just quan s’iniciava un Ple, un dels llaços grocs que hi ha en el Parlament de 
Catalunya, donant així cobertura i legitimació a les agressions viscudes pocs dies abans 
a Canet. Condemnem i rebutgem el clima de confrontació social que l’estat i els seus 
aparells estan intentant crear tot exercint impunement violència contra la població de 
Catalunya per motius purament ideològics.  
 
Així mateix, creiem fermament que aquestes expressions de violència que s'han produït 
són absolutament minoritàries i no són producte en cap cas de cap mena d'enfrontament 
civil entre partidaris d'una o altra identitat nacional, sinó que són expressions molt 
minoritàries d'odi, que cal aïllar i respondre des de la societat civil i des de les institucions 
amb més diàleg, més democràcia i més drets polítics i socials. 
 
Per tots aquests motius JUNTS PER SANT QUIRZE-ERC proposa al Ple l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
1.- Condemnar totes les agressions violentes que s’han produït des del 8 de setembre al 
nostre país contra un moviment democràtic i noviolent. 
  
2.- Mostrar la solidaritat i donar suport legal a totes les persones del nostre municipi que 
han estat víctimes de la violència, tant d’agressions per part d’altres ciutadans o 
ciutadanes, com per part de l’Estat espanyol, a través de l’aparell judicial o policial. 
 
3.- Instar el Parlament de Catalunya a realitzar totes les accions que estiguin al seu abast 
per denunciar tots aquests casos de violència davant de les institucions internacionals, 
així com el paper que està desenvolupant l’Estat espanyol davant d’aquests fets. 
 
 
Deliberacions 
El senyor Francesc Fernández Lugo declara: 

Bon vespre. 

Des d'uns anys ençà els carrers del nostre país han viscut nombroses mobilitzacions 
populars, de caràcter massiu i exemplar, que s'han caracteritzat, per sobre de tot, pel seu 
caràcter noviolent. Mobilitzacions de centenars de milers de persones que no han 
registrat ni el més mínim incident. 
 
El clima d'absolut respecte democràtic i pacífic a les múltiples opcions polítiques que 
conviuen a la societat catalana va ser trencat l'1 d'octubre, i els seus prolegòmens, per 
una actuació judicial i policial que des d'aleshores, ha generat més d'un miler de persones 
ferides i centenars de persones investigades incloent més de 700 alcaldes i alcaldesses 
catalans. 
  
És en aquest context en què hi ha hagut un clar auge d'agressions i d'amenaces contra 
persones militants o activistes favorables al referèndum o a la república, i fins i tot contra 
periodistes. 
 
També s’han documentat desenes d’incidents i agressions als carrers d’arreu dels Països 
Catalans. Parlem de persones que han patit en la seva pròpia pell o en el seu immoble 
trets d‘armes, de persones que han estat agredides físicament al carrer pel simple fet de 
lluir un llaç groc a la roba, a la solapa de la jaqueta, de l’incendi de l’ateneu popular de  
Sarrià de Barcelona, d’agressions fins i tot a periodistes, de llançament de pedres a 
domicilis particulars que lluïen una estelada o símbols favorables a la democràcia i als 
presoners polítics, i un llarg etcètera. 
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De fet només del 8 de setembre a l’11 de desembre de l’any passat, estan registrades 
139 agressions físiques, algunes de les quals fins i tot, tenien motivacions de caràcter 
racista. 
 
La societat catalana està sent objecte d'una intervenció interessada per part de 
determinats actors polítics i institucionals, que justifiquen les escenes de violència policial 
viscudes al nostre país i que han donat la volta al món, i que amaguen i emparen, per 
activa o per passiva, les agressions violentes que s'han multiplicat  els darrers mesos i 
que, malgrat ser molt minoritàries, correm el perill que segueixin ampliant-se i puguin 
generar un conflicte molt més important. 
  
L’Estat espanyol, doncs, no només està exercint la violència indiscriminada contra la 
població de Catalunya per uns motius purament ideològics, vulnerant així els drets més 
fonamentals d’un Estat pretesament democràtic, sinó que també utilitza aquestes 
mateixos aparells per atorgar impunitat a qui exerceix la violència. 
 
Condemnem doncs i rebutgem el clima de confrontació social que l’Estat i els seus 
aparells intenten crear exercint de manera impune una violència contra la població 
catalana per motius ideològics. 
 
Així mateix creiem que aquestes expressions de violència que s’han produït no són 
producte en cap cas d’enfrontament civil entre partidaris d’una o altra identitat nacional, 
sinó que són expressions molt minoritàries d’odi, que cal aïllar i respondre des de la 
societat civil i des de les institucions amb més diàleg, més democràcia i més drets polítics 
i socials. 
 
Per tots aquests motius es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
  
1.- Condemnar totes les agressions violentes que s’han produït des del 8 de setembre del 
2017 al nostre país contra un moviment que és democràtic i noviolent. 
  
2.- Mostrar la solidaritat i donar suport legal a totes les persones del nostre municipi de 
Sant Quirze del Vallès, que han estat víctimes de la violència, tant d’agressions per part 
d’altres ciutadans o ciutadanes, com per part de l’Estat espanyol, a través de l’aparell 
judicial o policial. 
 
3.- Instar el Parlament de Catalunya a realitzar totes les accions que estiguin al seu abast 
per denunciar tots aquests casos de violència davant de les institucions internacionals, 
així com el paper que està desenvolupant l’Estat espanyol davant d’aquests fets. 
 

 

La senyora Marta Baldrich Caselles declara: 

Al nostre entendre creiem que, ens ha donat aquesta sensació, que és un redactat 
extemporani, encara que el tema sigui actual, ens dona la sensació que fa temps que 
està redactada tot i que evidentment són certs els incidents que detalla, com no, i que hi 
ha hagut molts més que no estan referits en l’exposició dels motius, tot i què en la seva 
exposició crec que l’ha millorada força Sr. Fernández. 
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També és cert que no té en compte altres coses que han succeït a la política a Catalunya 
i a l’Estat, tenim govern a Catalunya, hi ha hagut una moció de censura i canvi de govern 
a Madrid, que són elements essencials per restablir un clima de diàleg imprescindible. 

Més no sé si després de la intervenció del Sr. Cáceres, a lo millor, no sé ja veurem. 

Potser caldria fer una crida a l’actuació dels 2 governs en el que demana la moció i 
reprovem tots els actes de violència, clar que sí que els reprovem, però per això estem 
totalment d’acord amb el primer punt, però demanem una reflexió serena. Potser actes 
com els de la platja de Canet o la plantada de creus de Vic, es poden entendre des de 
l’expressió d’un legítim sentiment d’injustícia i la voluntat de no normalitzar la presó. 

Però tampoc queda clar que siguin útils des d’un punt de vista polític. El mateix Raúl 
Romeva ens ha fet arribar i ens va fer arribar mitjançant una entrevista a la seva esposa 
Diana, una reflexió que entre d’altres coses ens deia que “quan acabeu els sopars grocs 
traieu-vos el llaç i aneu a parlar amb el veí no independentista sobre democràcia.” 

Nosaltres sempre, sempre hem defensat el referèndum com una eina democràtica per 
desencallar el tema nacional, no és cap retret, però molts, molts dels que se “enfotien” de 
nosaltres dient allò de pantalla passada, ara reconeixen molts que és el camí més llarg 
però potser l’únic camí, per tal que sigui possible que el referèndum, que és necessari 
que la gent d’una i altra banda l’accepti com a solució, i per tal que s’accepti com a 
solució és imprescindible que es rebaixi el nivell de crispació, crispació que en aquests 
moments només beneficia als que de la qüestió catalana en fan una arma electoral, 
sense que importi les conseqüències de dividir la societat i acabar amb allò de Catalunya 
un sol poble. 

En política tot allò que no aporta solucions i només es fa per acontentar als teus i fer la 
guitza als altres, ens ho hem de fer mirar força bé i amb lupa. 

Avui tornem a denunciar el que al llarg d’aquest any hem anat denunciant, totes aquestes 
agressions que hem patit com a poble i com a ciutadans, crec que entremig de la 
confusió i l’experiència agredolça per avançar cal superar aquesta situació, això no vol dir 
oblidar, des de la democràcia i per la democràcia i cal reprendre la reconstrucció valorant 
el positiu, el negatiu, en el que ens hem equivocat i en el que no, els uns i els altres, però 
tot i així nosaltres votarem a favor. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Nosaltres evidentment que condemnem qualsevol violència, això seria absurd discutir, o 
aquí ningú digui que no condemna la violència i qualsevol tipus de violència. 

El que passa que llegim, Sr. Fernández, el redactat de la moció que avui ens presenta, 
una vegada més, una vegada més ens trobem que només ens expliquen doncs una part, 
que no vol dir que no tingui fets reals òbviament, jo no els hi estic discutint i ja li he dit al 
principi de la meva intervenció que nosaltres condemnem com no podia ser d’una altra 
manera qualsevol agressió, qualsevol condemna i que evidentment si hi ha una, 
diguéssim, una cosa que no s’ha de fer no quedi impune, això vagi per endavant, sigui de 
qui sigui, sigui d’un ciutadà, sigui d’un cos policial, sigui dels polítics, sigui de qui sigui. 
Vull dir un abús de poder nosaltres no l’acceptarem. 

Però com l’estic dient, vostès ens presenten aquí una moció que si algú ve de públic avui 
per primera vegada a Catalunya, doncs escoltem no sé dirà, bé i aquesta gent i l’altra part 
d’aquesta gent què passa? Que no pateix cap tipus de violència. Doncs 
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desgraciadament, desgraciadament, vostès s’han oblidat d’una part de la població que 
desgraciadament insisteixo i que vostès segur que estaran d’acord amb mi, també 
pateixen violència, també pateixen rebuig, també han patit agressions.  

Llavors el que estava dient, crec que queda clar la meva intervenció, que s’estan oblidant 
d’una part de la població, però com és normal, a vostès, perdoni que els hi digui, és 
normal que s’oblidin d’una part de la població que no pensen com vostès. Llavors això no 
és raonable, diguéssim que no diu bé de l’altra, ni d’un propi. Si un reivindica alguna cosa 
en la que podem estar d’acord, per què m’exclou? D’acord. 

Per tant nosaltres el que els hi volem dir una vegada més, és que no governin, és que no 
només es fixin en una part, perquè això és que és com una, no sé, una cosa de ciència 
ficció. I violència també és alguns comportaments de gent que s’identifica com a 
independentista, i que evidentment va en contra de la gent que no pensen com ells. Jo 
estic convençut que tots els que estem aquí amb això no hi estem d’acord. Evidentment 
és que seria absurd que algú digués que està d’acord amb això, de no respectar a l’altra 
perquè pensi diferent. 

Doncs jo els animaria a què retirin aquesta moció, i a què puguem fer una moció en què 
deixem les idees polítiques a banda i puguem realment condemnar la violència des d’un 
punt de vista diguéssim humà, de què no puguem acceptar cap tipus de violència a cap 
persona, sota cap concepte perquè pensi d’una manera, perquè sigui d’una raça 
determinada, perquè sigui d’una religió determinada. Bé els principis bàsics dels drets 
humans, vull dir no estem aquí inventant res nou. 

Per tant, insisteixo, si realment ens creiem aquesta pel·lícula, amb la qual nosaltres 
podem estar plenament d’acord, que no volem cap tipus de violència, els hi encomano 
que la retirin i a què puguem fer una moció que englobi qualsevol acte de violència que 
s’ha produït en aquests darrers temps a Catalunya. 

 

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 

Abans que res Sra. Baldrich, un petit comentari. 

Em dec haver explicat molt malament, perquè no he dit abans coses diferents de les que 
he dit altres vegades, ni hem canviat el meu tarannà ni res. He dit el mateix que he fet i 
per tant ni jo, ni el PSC de Sant Quirze evidentment hem fet cap canvi i estem totalment 
en la línia del nostre partit i en la línia del nou govern d’Espanya. 

A banda d’això també la felicito per la seva intervenció, que tant de bo l’hagués fet jo, 
perquè ha estat molt bona, si això hagués estat una moció, ja li dic jo que l’hauríem votat 
a favor alguns grups, perquè realment compartim jo diria, si no el 100 sí el 98% del 
contingut i per tant la felicito, ho dic en serio. 

Entrant ja en el contingut de la moció, a veure el nostre parer, també com ha comentat el 
Sr. Sánchez, la moció està una mica coixa, a banda d’afirmacions d’aquestes, que jo crec 
exagerades, com allò de què “l’Estat espanyol exerceix violència indiscriminada contra la 
població de Catalunya”. Home em sembla una mica exagerat, però a banda d’això, està 
clar que aquesta moció refereix només a una violència patida per alguns, els activistes 
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favorables als referèndum i a la república. I d’una altra banda la que pateixen, la que 
patim la resta de ciutadans i/o forces polítiques. 

Ara que acabem d’aprovar un protocol comarcal per un espai públic i contextos d’oci 
lliures de violències masclistes, que parla de diferents tipus de violència: la psicològica, la 
física, l’ambiental, tot això és violència també... que no som activistes favorables als 
referèndum o a la república, i que precisament pel fet de no ser-ho o de ser-ne contraris 
hem patit i continuem patint violència en aquestes diferents formes que he esmentat. 

Però la moció no ho contempla, només contempla la violència patida per un sector de la 
població, com si no existís, no si no els importés o, i aquesta és l’opció que jo vull pensar 
que és, perquè no creieu necessari incloure-ho en aquesta moció, i evidentment jo 
respecto el dret de cada partit a fer les mocions sobre els temes que vulgui i no seré jo 
qui li hagi de dictar a un altre partit o a un altre grup municipal que ha de fer una moció 
sobre els temes a mi m’interessen. Si vull que la faci doncs la faré jo, que és el que hauria 
de ser. 

Però bé com què nosaltres som contraris a tota violència i així com a tot intent de crispar 
la societat, si no podem votar a favor de la moció, perquè a banda d’oblidar aquesta part 
de la població, inclou termes amb els que no estem d’acord, com la presumpta violència 
excessiva a través de l’aparell judicial, que queda una mica, com aparell judicial jutge de 
vegades s’equivoca, de vegades pot exagerar, exercir violència jo crec que no. 

Però com què el punt central de la moció és la violència i nosaltres estem 
incondicionalment en contra de la violència, la pateixi qui la pateixi, tampoc la volem votar 
en contra, perquè és una condemna de la violència i no volem dir que no condemnem la 
violència. 

Per tant ni que sigui només referida a una part de la violència que es pateix, aquesta 
moció entenem que no es mereix el nostre vot contrari i com què com hem dit abans, no 
la podem votar a favor, la nostra postura serà l’abstenció. 

 

El senyor Francesc Fernández Lugo declara: 

A les distintes persones que han expressat la seva opinió i especialment al PDeCat i a la 
Sra. Baldrich representant d’IC, han expressat que votaran favor d’aquesta moció. 

Per resumir una mica Sr. Sánchez, no la retirarem la moció, vostè ha parlat de 
condemnar la violència i que evidentment dins d’un escenari de drets humans en el qual 
estem a l’Europa occidental al segle XXI, no està d’acord amb la violència que s’exerceix 
contra les persones, hi ha diversos tipus de violència que van molt més enllà d’agafar una 
persona i donar-li un bufetada, donar-li un cop de puny. 

Jo no sé si ho han fet, però jo per exemple represento un partit que ara fa 3 setmanes li 
vam deixar la seu guixada, pintada, ens van fer de tot, jo no ho vaig veure, i si s’ha 
produït, rectifiqui’m si us plau, li agrairé, que per part del seu partit hi hagués hagut en 
aquell moment cap mena de solidaritat, ni això que ha explicat vostè en aquest moment, 
que el que va passar el 10 de setembre a la nit en aquest poble, rebre per part de C’s cap 
mena de solidaritat amb la ràtzia feixista que va haver repartida per Sant Quirze i que 
nosaltres, ja dic a la seu d’ERC ens va tocar en primera persona. 

I després el que voldria fixar una mica també el focus en aquest cas, és aquest joc de 
paraules, aquests subterfugis en els quals d’alguna manera vostès equilibren la violència 
d’una banda amb la violència d’una altra banda, és a dir, no, no, diem hi ha violència per 
les dues parts, no senyor, a veure jo no dic que en un moment determinat no hi pugui 
haver una persona eixelebrada en qualsevol dels dos bàndols, però em sembla 
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absolutament permissius i absolutament d’alguna manera com dir-ho injust o trampós. Dir 
no és que estem en igualtat de condicions, a més l’agreujant en aquest cas és que la 
moció condemna la violència i la impunitat policial, és una moció que parla del que va 
passar l’1 d’octubre i com un seguit de coses de seguretat de l’Estat, per no dir el que 
m’estava demanant el cor dir, van venir aquí animats a Catalunya al grit de “a por ellos” i 
es van dedicar a atonyinar. Vostè diu que no hi va haver violència indiscriminada, perdó 
el Sr. Cáceres ha comentat que aquell dia no hi va haver violència indiscriminada, jo crec 
que és una afirmació que es desmunta i es comenta per si sola veient les imatges que l’1 
d’octubre va oferir arreu de Catalunya i el tarannà amb el qual es va exercir aquesta 
violència legal, que és la que pot exercir l’Estat. 

Per tant, condemnem el que els cossos de seguretat, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil 
van fer l’1 d’octubre, com es va atonyinar, com es va exercir violència indiscriminada 
contra el poble català, contra persones que només volien votar, com es va utilitzar la 
violència legal, aquest patrimoni de la violència que tenen els estats i com en el decurs 
dels mesos, gairebé l’any que ha passat des d’aquella data de l’1 d’octubre, s’ha produït o 
s’està produint, vivim en aquest món en el qual sembla que la policia era agredida per ulls 
de manifestants, que érem les persones independentistes les persones que intentaven 
votar democràticament en un col·legi, on podien escollir la papereta del sí o del no, que 
eren les que d’alguna manera van fer mal als membres dels cossos de seguretat de 
l’Estat. S’han vist informes, la Fiscalia dient ara que per exemple els furgons policials eren 
atacats amb avions de paper, bé això els hi serveix a vostès per posar en igualtat de 
condicions aquesta pretesa violència també del poble català desarmat, que teòricament 
s’estava exercint. 

Doncs no, va ser una vergonya, considerem que l’actuació de la policia i la Guàrdia Civil 
l’1 d’octubre no té cap mena de justificació i tornant al principi de la intervenció, 
evidentment no només no retirem aquesta moció, sinó que ens reafirmem en tot el que en 
ella s’exposa i en els punts que sotmetem a aprovació d’aquest Ple. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Comencen pel seu final diguéssim, diu que no la retiraran, jo crec que l’haurien de retirar 
pels motius que he expressat abans, si no doncs deixi’m pensar que continuen, continuen 
actuant com actuen de manera normal també en d’altres circumstàncies, doncs com per 
exemple tenen al poble, totalment focalitzat amb una única opinió a nivell de govern i això 
és el que preval sobre qualsevol diferència que no s’acosti als seus pensaments. 

Per tant jo els hi suposava realment una actuació més oberta, que vostès consideren que 
no l’han d’exercir, però certament doncs el que vostès ara mateix estan responen a la 
meva petició, és el que doncs s’observa en el poble, un govern totalment centrat a 
l’independentisme, a l’independentisme i a l’independentisme i ja està. I això potser els hi 
donarà molts vots, però no els hi dona la raó de deixar a tants i tants veïns que ens diuen 
a nosaltres que se senten totalment desemparats en la gestió d’un poble realment plural i 
que pensi amb aquelles diferències, sobretot polítiques i amb aquests pensaments més 
enllà del que seria les pròpies opinions municipals. 

Seré molt breu en relació al fet que vostè em comenta de la seu d’ERC, bé tota la 
solidaritat no, tota més i més i més, ni jo personalment mai he fet res d’això i si 
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m’assabento de què algú ho fa, com pot comprendre, aniré on primer haig d’anar que és 
a la Policia, això per suposat. 

I nosaltres també hem patit, no aquí al poble perquè no tenim seu, ja ho saben vostès, 
però sí a d’altres poblacions. Per tant en aquest aspecte de pintadetes, pintades més 
grans, més petites, insults, és que això no té cabuda, ni a la meva ment, ni a la meva 
manera de fer, ni a la meva manera d’entendre la política. 

I bé vostè parla d’igualtat de condicions, jo li podria parlar d’algun cas o d’alguns casos 
recents, i no tant recents com vostè ha fet. Però vostè mateix ha confessat que hi ha 
casos i continua mantenint que no vol retirar la moció, doncs torno a dir-li que s’equivoca 
perquè no està sent objectiu, com la Sra. Vallès deia abans, amb un punt de vista 
objectiu, doncs jo agafo la seva paraula i dic: si vostè creu que està sent objectiu, doncs 
jo li he de dir clarament que no ho està sent. 

 

El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 

Deu n’hi do! El partit que li trauran al “a por ellos”, Deu n’hi do! Una expressió totalment 
criticable d’un grup de gent, en un lloc que no recordo ara on era. Evidentment ja dic 
criticable, serveix per desqualificar a l’Estat, a tot el poble espanyol. Jo no sé, si ens 
posem a comptar jo cada dia puc llegir barbaritats al twitter per exemple 
d’independentiste i també de no independentistes evidentment, que per mi evidentment 
no representen l’independentisme. 

Per tant està molt bé treure sempre el tema del “a por ellos”, però a veure va ser una gent 
en un poble, no recordo on era, però això jo crec que no qualifica a tota la població 
espanyola ni serveix per desqualificar una acció com si fos, “vamos”, tothom que estès 
cridant això, jo crec que s’han de posar les coses en el seu context. 

I la segon cosa respecte de la violència indiscriminada, efectivament va haver violència 
policial si vostè vol dir el dia 1 d’octubre, però li recordaria que primer les imatges de la 
policia als diferents col·legis electorals diguéssim, no són iguals, en alguns van haver 
actes realment criticables, en d’altres doncs bé els van intentar desallotjar prèviament 
estirant de la gent, però intentant no agreujar el mal, per tant no es pot posar en el mateix 
sac tota l’actuació de la policia, va ser un error tota l’operació, això ja ho he dit abans, va 
ser una operació absurda, que jo encara ara em pregunto si no la va dissenyar algun 
independentista camuflat o alguna cosa d’aquestes, perquè pitjor no es podia fer, pitjor no 
es podia fer pels interessos del govern, però bé algun “lumbreres” ho va fer. Però en tot 
cas l’actuació de la policia no va ser igual a tot arreu primera, i segona quan parlem 
d’integritat jo li recordaria que hi ha diligències penals obertes pels jutges, jutges 
espanyols d’aquesta justícia, que segons vostès diuen, practiquen violència judicial a 
policies com encausats i evidentment ... els procediments, però és possible que els 
policies que fessin servir la força excessiva  per a la finalitat que tenien, doncs surtin 
condemnats. I jo me n’alegraré perquè evidentment la policia ha de fer servir la força de 
manera proporcionada només quan sigui necessari i amb les finalitats per les quals té 
aquesta diguéssim autoritat, aquesta força que emena de l’Estat. 

Per tant només matisar això, és a dir la meva crítica a la violència indiscriminada és 
perquè efectivament va haver violència, jo crec que qualificar-la d’indiscriminada, home 
em sembla excessiu francament. 

 

El senyor Francesc Fernández Lugo declara: 
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En referència a les paraules del Sr. Sánchez, gràcies ja sé que vostè a nivell personal és 
una persona completament allunyada de qualsevol tarannà o de qualsevol posició que 
pogués portar cap a la violència o cap a la justificació de la violència, això l’honora. Però 
ja que no vol violència, el que podria fer el seu partit és demanar als policies, ja que la 
moció parla dels policies i de guàrdies civils, és demanar als que han de venir dissabte a 
Barcelona, que s’estiguin als seus pobles, a les seves ciutats i que no vinguin provocar,  a 
la gent aquesta de Jusapol, a la manifestació aquesta que volen fer aquí a Barcelona 
teòricament per demanar equiparacions salarials. Que vagin a Madrid a demanar això, 
que és a Madrid d’on depenen, per què han de venir aquí a Barcelona? Perquè ho dic i li 
dic a vostè, perquè el Sr. Rivera i la Sra. Arrimades no poden oblidar que el passat mes 
de gener estaven aguantant la pancarta en primera fila de la manifestació de Jusapol, i 
aquesta gent els tindrem el dissabte aquí, i evidentment com ja s’ha vist pel twuitter i per 
l’instagram a les darreres hores, sembla que no venen molt disposats a mantenir la 
calma. 

Centrats en l’independentisme, el govern d’aquest poble, home Junts per Sant Quirze no 
enganyava a ningú, el programa electoral ja deia que som independentistes, pertany a un 
partit, ERC, que és independentista des de fa 80 anys, que fem o que actuem com a 
independentistes i buscant el millor per Sant Quirze, fent Sant Quirze per fer república 
catalana, no crec que hagi de sorprendre a ningú. 

I finalment una vegada més vostès s’excusen en els veïns que venen i els expliquen com 
se senten de desemparats, nosaltres com a ciutadans de Catalunya també ens venen 
molts veïns, no només a Sant Quirze i a tot el país, ens sentim desemparats perquè fa 
molt temps que no tenim Estat, i que l’Estat l’única cosa que fa és enviar aquí als cossos 
de seguretat: la Policia i la Guàrdia Civil, per reprimir i per violentar al poble que només 
vol democràcia i llibertat. 

 

El senyor David Sánchez Mancebo declara: 

Sr. Fernández, jo això que diu de la manifestació, en qualsevol cas, qualsevol ciutadà 
espanyol i no espanyol, es pot manifestar a qualsevol lloc de l’Estat espanyol, d’Espanya. 
Per tant evidentment que si venen a Barcelona i tenen els permisos corresponents i bé el 
seu comportament, doncs com vostè deia, com vostè estava dient que creu que passarà, 
doncs no passa, doncs jo no li veig més problema. 

Evidentment si passa qualsevol cosa, ja sigui amb aquests senyors o amb uns altres 
doncs com vostè comprendrà, s’haurà de determinar la solució o tindrà les crítiques 
evidentment si realment no és així, però jo no sé que passarà dissabte. I si vostè ho sap 
jo no ho sé. 

I quan li dic centrat en el seu partit polític municipal, jo recordo i ja l’he recordat alguna 
vegada a la senyora alcaldessa, que li vaig fer una pregunta o una petició al debat 
d’investidura, ens remunten a gairebé fa 3 anys i escaig, i li vaig dir vostè serà 
l’alcaldessa de tots? I vostè ho recordarà tant bé com jo, i va dir que sí, i jo crec Sra. 
alcaldessa, i ja em dirigeixo a vostè, que crec que en determinats temes no ha estat així,, 
no ha estat així i sabem que la situació política és la que és, però molts veïns se’ns 
acosten i ens diuen que no se senten representats en el sentit de què veuen que el poble 
només està orientat en una tendència política, d’acord? I jo l’insto una altra vegada a què 
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intentem doncs que això no passi, perquè evidentment vostè va fer aquella afirmació, jo 
me la vaig creure i els fets no demostren que sigui així. 

Per tant aquí ve la reflexió que jo l’intentava fer també abans en el Sr. Fernández. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 

Només per al·lusió li contesto.  La representació segur que és al 100% de tots els veïns, 
jo entenc que hi ha persones que no comparteixen la meva militància independentista, 
que la van conèixer des del primer dia que em vaig presentar a les primeres eleccions en 
aquest municipi i entenc aquestes persones en aquest àmbit no es puguin sentir 
representades si no ho són, això ho puc entendre, però li puc garantir que jo entenc que 
qualsevol govern que hi ha hagut en aquest municipi i qualsevol persona que està 
exercint com a regidor té molt clar que es deu a totes les persones del poble i que la seva 
obligació és assistir-les en totes les seves necessitats, però també ens devem a la nostra 
coherència i als nostres ideals i allò que quan ens presentem diem. I en aquest cas som 
coherents amb allò que vam fer. 

Per tant entenc que hi hagi veïns que no comparteixin aquesta part de la meva militància, 
però els hi puc ben dir que tinc tot el respecte per les seves posicions. 

       

 

Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el 
resultat següent: 

Vots a favor: 13 (Junts-ERC-AM, ICV-EUiA-E i PDeCat) 

  Vots en contra: 1 (C’s) 

  Abstencions: 2 (PSC-CP) 

 

 
11. Moció presentada pel PSC- CP, per garantir l'accés als habitatges amb preus de 

lloguer justos i estables 

L'esclat de la bombolla immobiliària va posar en evidència les limitacions de la promesa 
de l'accés universal a l'habitatge de propietat basat en el crèdit irresponsable que 
estimulava l'especulació contínua. 
 
Des d'aleshores el lloguer s'ha convertit en l'única alternativa per moltes persones, que 
estan per altra banda afectades per la precarietat laboral i els baixos sous. 
 
Per reblar el clau, el govern del PP va promoure la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures 
de flexibilització i foment del mercat del lloguer d'habitatges, que va reformar la Llei 
29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, per derogar determinats ajuts 
públics com la Renda Bàsica d'emancipació.  
 
A més, aquesta nova reforma normativa, redueix el termini del contractes a tres anys i 
permet desallotjar l'inquilí amb només un any de contracte, adduint la necessitat de 
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l'habitatge per al propietari, que haurà de destinar-la a habitatge permanent. Aquestes 
mesures situen als inquilins en una indesitjable posició d'incertesa. 
 
Els darrers exercicis, l'increment de demanda no acompanyat de prou nova oferta ha 
provocat l'augment del preu del lloguer en alguns entorns urbans. La realitat ha anat per 
davant dels canvis en la política d'habitatge, com acredita la llarga demora soferta en 
l'aprovació del nou Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021. 
 
L'augment acumulat dels lloguers entre 2013 i 2017 ha superat el 18%, proporció 
equivalent al creixement dels lloguers.   
 
En canvi, mentre els preus dels lloguers han pujat de manera significativa en la fase de 
recuperació de l'economia i del mercat d'habitatge 2014-17, el dels salaris amb prou 
feines han augmentat en aquest període: El salari mitjà per persona ocupada va créixer a 
un ritme mitjà anual del 0,4%, molt lluny dels augments experimentats pels preus dels 
habitatges i dels lloguers. Per a una llar que guanyés el salari mitjà anual de 1.908 €/mes 
en l'últim trimestre de 2017, l'esforç d'accés per accedir a un habitatge de lloguer ha 
passat del 33,3% de 2013 al 38,5% el 2017. 
 
I en el cas dels salaris més reduïts i precaris –que són la majoria dels nous llocs de treball 
que es creen-, la situació s'ha complicat bastant més: Al voltant del 40% dels assalariats, 
no només no poden accedir a un habitatge en propietat, per la seva escassa solvència, 
sinó que tampoc poden accedir a un habitatge de lloguer privat. 
 
Mentre els llançaments judicials per impagament hipotecari s'han reduït amb força, els 
dels lloguers ho han fet en menor mesura, de forma que en els tres primers trimestres de 
2017, els de lloguer ja representen el 58% del total de llançaments, corresponents a més 
de 35.000 anuals. 
 
La gran quantitat de llançaments hipotecaris fa que poques entitats financeres hagin 
acabat sent propietàries d'un significatiu volum d'habitatges, molts dels quals es 
mantenen buits o ocupats de forma no consentida. En aquests moments moltes 
d'aquestes bosses d'habitatge estan en procés de venda a grups inversors que es 
desconeix quin objectiu tenen, però que semblen apostar per tractar aquests immobles 
com a excusa per fomentar l'especulació financera, sense compromís real amb els 
municipis ni les demandes de la ciutadania. És un risc que cal conjurar i aconseguir que 
aquests grups s'impliquin de forma proactiva en incrementar l'oferta de lloguer 
assequible. 
 
Però amb això no n'hi haurà prou, cal augmentar l'oferta d'habitatges de lloguer 
assequible, la qual cosa exigeix programar un ampli conjunt de mesures a nivell estatal i 
autonòmic.  
 
Per tot plegat, hem de treballar de la mà del Govern Estatal, Govern de la Generalitat, i 
entitats socials del municipi, per donar compliment al dret a un habitatge digne i 
assequible, dret bàsic de les ciutadanes i ciutadans per poder viure en igualtat. 
 
Per aquests motius, el Grup Municipal del PSC presenta en aquest Ple els acords 
següents: 
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1. Instar al Congrés de Diputats i al Senat aprovar el més aviat possible la proposició 
de Llei de Mesures de foment de Lloguer estable d’habitatges per a la modificació 
de la Llei 4/2013, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer 
d'habitatges (coneguda com a reforma de la Llei d'Arrendament Urbans) per 
ampliar el termini mínim dels contractes de lloguer a cinc anys i millorar les 
garanties dels inquilins. 
 

2. Instar al Govern de l’Estat que una vegada aprovada la contrareforma de la Llei 
d'Arrendament Urbans, li doni compliment executant i desenvolupant les seves 
mesures per resoldre i facilitar l’accés al lloguer dels habitatges amb preus dignes, 
justos, i estables. 
 

3. Instar al Govern de la Generalitat perquè impulsi un conveni de cooperació amb 
aquest municipi, a on se li delegui, amb recursos, les tasques d'inspecció i control 
de l'impost de pisos buits, així com la capacitat sancionadora que emana de la Llei 
de l'Habitatge de 2007. Cal pressionar de forma concertada entre totes les 
administracions per evitar el fenomen dels pisos buits de grans propietaris. 
 

4. Instar al Govern de la Generalitat per a que impulsi una campanya intensiva de 
comunicació, destinada a propietaris d’habitatge buit en zones amb demanda 
acreditada, per a que els cedeixin a preus taxats, a canvi de la seva rehabilitació 
(si s’escau) i amb garantia de cobrament de la renda, a les Borses de Lloguer 
Assequible gestionades per les OLH. 
 

5. Instar al Govern de la Generalitat perquè impulsi mesures decidides de suport 
econòmic als operadors públics d'habitatge per a la construcció d'habitatge públic 
de lloguer en el nostre  municipi, en concertació amb l'Ajuntament. 
 

6. Instar al Govern de la Generalitat per a que posi en marxa, en col·laboració amb 
les OLH, un servei estable de mediació extrajudicial per casos d’impagament del 
lloguer, que gestioni també els ajuts als llogaters i doni garanties als propietaris. 
Cal reduir a la mínima expressió els desnonaments judicials per impagament del 
lloguer. 
 

7. Donar trasllat d’aquests acords al Govern Estatal, al Govern de la Generalitat, al 
Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes, i a 
les entitats socials del municipi. 

 
 
 
Deliberacions 
El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 

Aquesta moció té com a objectiu el que diu el seu títol. 

Breument, des que va esclatar la bombolla immobiliària, això va suposar que moltes 
persones no poguessin accedir a l’habitatge a través d’una hipoteca com s’havia fet fins 
aquell moment, això va provocar una demanda de lloguer que va anar augmentant mica 
en mica, demanda superior a l’oferta, que va comportar un augment dels lloguers superior 
al dels sous i això a la seva vegada va fer que augmentessin els desnonaments per 
manca de pagament en relació amb els hipotecaris. Ara per ara ja són majoria els 
desnonaments per manca de pagament de lloguers que no els hipotecaris. 
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Situació també agreujada, aquesta escassetat de pisos de lloguer al mercat perquè hi ha 
molts pisos fruit de desnonaments hipotecaris, en mans d’entitats bancàries, que no estan 
en el mercat i que per tant no es poden fer servir, llevat de les persones que els ocupen. 

Per tant cal augmentar l’oferta de pisos de lloguer accessible a través de mesures tant a 
nivell estatal com autonòmic i evidentment amb participació dels municipis que com 
sempre són els que ja estan fent coses, coses que segurament no els hi toquen per 
competències, però que les estan fent com a administració més propera al ciutadà i que 
estaria bé que estiguessin una mica acompanyats per les altres administracions en 
aquesta tasca. 

Per tant proposem l’aprovació d’aquesta moció que té els punts que a continuació llegiré: 

“ 

1. Instar al Congrés de Diputats i al Senat aprovar el més aviat possible la proposició 
de Llei de Mesures de foment de Lloguer estable d’habitatges per a la modificació 
de la Llei 4/2013, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer 
d'habitatges (coneguda com a reforma de la Llei d'Arrendament Urbans) per 
ampliar el termini mínim dels contractes de lloguer a cinc anys i millorar les 
garanties dels inquilins. 
 

2. Instar al Govern de l’Estat que una vegada aprovada la contrareforma de la Llei 
d'Arrendament Urbans, li doni compliment executant i desenvolupant les seves 
mesures per resoldre i facilitar l’accés al lloguer dels habitatges amb preus dignes, 
justos, i estables. 
 

3. Instar al Govern de la Generalitat perquè impulsi un conveni de cooperació amb 
aquest municipi, a on se li delegui, amb recursos, les tasques d'inspecció i control 
de l'impost de pisos buits, així com la capacitat sancionadora que emana de la Llei 
de l'Habitatge de 2007. Cal pressionar de forma concertada entre totes les 
administracions per evitar el fenomen dels pisos buits de grans propietaris. 
 

4. Instar al Govern de la Generalitat per a que impulsi una campanya intensiva de 
comunicació, destinada a propietaris d’habitatge buit en zones amb demanda 
acreditada, per a que els cedeixin a preus taxats, a canvi de la seva rehabilitació 
(si s’escau) i amb garantia de cobrament de la renda, a les Borses de Lloguer 
Assequible gestionades per les OLH. 
 

5. Instar al Govern de la Generalitat perquè impulsi mesures decidides de suport 
econòmic als operadors públics d'habitatge per a la construcció d'habitatge públic 
de lloguer en el nostre  municipi, en concertació amb l'Ajuntament. 
 

6. Instar al Govern de la Generalitat per a que posi en marxa, en col·laboració amb 
les OLH, un servei estable de mediació extrajudicial per casos d’impagament del 
lloguer, que gestioni també els ajuts als llogaters i doni garanties als propietaris. 
Cal reduir a la mínima expressió els desnonaments judicials per impagament del 
lloguer. 
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7. Donar trasllat d’aquests acords al Govern Estatal, al Govern de la Generalitat, al 
Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes, i a 
les entitats socials del municipi.” 
 

La senyora Marta Baldrich Caselles declara: 
 
Bon vespre. 
 
Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció. És cert el que diu la moció, que queda molt 
de camí per fer, jo matisaria més, o sigui cal refer, perquè malgrat les lleis, o en temps de 
lleis sobre el dret a l’habitatge i les mesures de flexibilització i foment del mercat moderat 
de lloguer. Que aquesta, poso en entredit, perquè ni funciona i amb tots els recursos que 
s’han fet i no acaba de funcionar. 
 
I és cert el que vostè ha dit i ha matisat, que des de les institucions, el Govern,  la 
Generalitat, cal impulsar mesures, noves lleis, que siguin reals i que en realitat ajudin a 
qui més ho necessita, els joves, la gent gran, les famílies monoparentals. 
 
El que sí que és una vergonya penso jo, que les poques ajudes o les poques subvencions 
que venen des de l’Estat o des del Govern de la Generalitat, realment no trepitgen de peu 
a terra el territori, perquè el que fan és treuen una llei, treuen una subvenció i tots som 
iguals. 
 
Doncs no, cada territori és diferent, cada població és diferent, el que no pot ser és que 
una subvenció per llogar un habitatge a Sant Quirze no pugui accedir el de Sant Quirze 
perquè senyors quant val el lloguer d’habitatge aquí a Sant Quirze? El preu màxim per 
poder accedir a la subvenció per a què te la puguin donar és el màxim amb totes les 
despeses de la vivenda, escala i tot són 600€, busqui’m un pis que aquí a Sant Quirze 
valgui això per a què puguin accedir. 
 
Per tant els ciutadans de Sant Quirze, la gent jove, la gent gran, tampoc la majoria poden 
accedir a això. 
 
Per tant tampoc no és equitativa per tothom, perquè no trepitgen la realitat de cada 
municipi, evidentment que els nostres joves se’n van fora perquè aquí és molt car, però si 
volem que els nostres joves estiguin aquí han de buscar la manera de què l’Estat, la 
Generalitat, canviï aquestes lleis. 
 
És veritat el que ha dit, a la fi i al cap, la feina que han de fer o la majoria de coses que 
han de fer aquestes institucions i per mi que jo li dic administració superior. Ho acabem 
fent i el qui s’ha d’arremangar són els petits i mitjans municipis, també els grans, el que 
passa que a més per a “colmo” ens hem d’arremangar perquè tenim menys recursos tant 
econòmics com de gestió i això, la veritat, estem fent la feina. Curiosament en els seus 
acords la majoria dels acords que vostè ens proposa i estic totalment d’acord, són el que 
els ajuntaments ja estem fent o que estem intentant fer, no d’ara, de fa anys, en altres 
legislatures. Campanyes de comunicació i sensibilització de lloguer assequible, ho vaig 
llegint i me’n deixaré, compra responsable, promoció d’habitatges públics, detecció i 
intervenció d’habitatges buits, incentivació del lloguer assequible, intermediació de deutes 
de l’habitatge, suport a la gent amb dificultats de pagament d’habitatge de població més 
vulnerable. Comissió, això ja és una qüestió la majoria perquè han vist que Habitatge no 
es pot portar sol si no hi ha Joventut, no hi ha Territori, no hi ha Recursos Econòmics i per 
tant s’està treballant amb tots els municipis a nivell interdepartamental. La majoria estan 
fent programes d’inspecció d’habitatges, tot això ho estan municipis que com molt bé 
vostè ha dit, que realment doncs bé, avui ara que fem, el que passa que clar són coses 
que són lentes i que realment la llei no acaba d’emparar moltes situacions d’aquestes. 
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Per tant nosaltres votarem a favor d’això. 
 
 
El senyor David Sánchez Mancebo declara: 
 
Nosaltres ens abstindrem en aquesta moció, tot i bé pràcticament estem d’acord en molts 
dels aspectes que el Sr. Cáceres ens ha exposat i que la moció amb més contundència 
ens exposa, però una vegada consultat entenem que moltes o algunes d’aquestes 
iniciatives que són possiblement molt positives, algunes d’elles estan de debat diguéssim 
encara i s’estan formulant . 
 
Per tant el que nosaltres valorem és positivament la moció, no li posem cap “pero”, però 
entenem que la nostra prudència ens fa que ens abstinguem en aquests moments. 
 
 
La senyora Míriam Casaramona Massana declara: 
 
Bon vespre. 
 
Nosaltres, el nostre grup també s’abstindrà, òbviament també estem, entenem la seva 
posició, però segons la Llei 4/2016 del 23 de desembre, les mesures de protecció del dret 
a l’habitatge de les persones amb risc d’exclusió residencial del Parlament de Catalunya 
ja ens parla de què les competències de la Generalitat de Catalunya és elaborar un 
programa d’actuació per incrementar el parc d’habitatge social i atendre d’una manera 
més ràpida i eficaç les necessitats de les persones i les unitats familiars dels riscos 
d’exclusió residencial. 
 
Doncs bé en aquest sentit i malauradament en contra de la voluntat de molts que avui 
ens trobem aquí, aquesta llei va ser impugnada per part del Consell de Ministres a l’abril 
del 2016, està al Tribunal Constitucional, al·legant una invasió competencial per part de la 
Generalitat de Catalunya. Què vull dir amb això? Doncs que nosaltres vam desenvolupar 
la llei, vam fer perquè tingués cobertura a la gent més vulnerable, però que passa que 
ens impugnen la llei i vostès ara que estan a govern i que estan manant, doncs bé els hi 
podem demanar doncs que facin el gest de poder fer que això pugui arribar a bon port. 
Principalment perquè Catalunya té les mesures per poder-la desenvolupar. 
 
Per tant el nostre vot serà l’abstenció. 
 
 
El senyor Àlex Brossa i Enrique declara: 
 
Molt bon vespre a tothom. 
 
El nostre vot també serà l’abstenció, primer de tot dir que compartim òbviament, 
plenament d’acord en què l’habitatge i especialment l’habitatge públic s’ha de fomentar i 
que això ho hem de fer doncs amb polítiques decidides durant tota una generació, és a 
dir a tots els estats d’Europa que tindran polítiques decidides en aquest àmbit, ha sigut 
tota una generació, una forta inversió, on actualment doncs disposen d’un bon parc públic 
per fer front a totes les demandes socials. 
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Jo ara els hi estava buscant algunes dades perquè aquí s’esmenta molt el govern tant de 
l’Estat com de la Generalitat, per saber una mica on som.  
 
La Generalitat va destinar l’any passat 329 milions d’euros en polítiques d’habitatge, que 
això més o menys és l’1% del pressupost i com què sempre ens hem de fixar en 
comparacions per saber si és molt o poc mirem que fa l’Estat espanyol que destina 474, 
un 01% del pressupost del pressupost. Per tant l’esforç que fa Catalunya és 10 vegades 
superior i entenem doncs que l’Estat també pot anar cap a aquest camí. 
 
La moció parla també d’un element que personalment m’ha sobtat, de crèdit 
irresponsable i possiblement és cert, l’excés de crèdit va provocar aquesta bombolla, que 
dit això va passar quan va fallar un regulador, en aquest cas el banc d’Espanya, que li va 
acabar donant la culpa al govern, en aquell cas presidit pel president Zapatero. Esperem 
que enguany amb aquesta, sembla recuperació econòmica no ens trobem amb una 
situació similar, perquè d’això haurem fet un aprenentatge. 
 
Parla també la moció d’un element que considerem interessantíssim i que se’n parla 
massa poc, atès la magnitud de la tragèdia, que és la banca, la banca té o ha tingut una 
bona part d’aquests habitatges, grans propietaris de la banca que han acabat relacionats 
amb fons d’inversió. 
 
I ara aquí també mirava algunes dades i que també ho podem relacionar amb com l’Estat 
espanyol pot augmentar el seu pressupost 10 vegades i arribar al mateix esforç que fa el 
Govern de Catalunya. 
 
Rescat bancari, i aquest és el tema de la crisis econòmica que s’hi ha passat molt de 
puntetes i els responsables no han comparegut pràcticament en lloc. El rescat bancari de 
l’Estat espanyol van ser pràcticament 62.000 milions d’euros, dels quals 48.000 es donen 
per perduts. És el primer estat d’Europa en valor absolut a on hi ha més diners que es 
donen per perduts 48.000 milions d’euros, per sobre d’Irlanda, per sobre d’Alemanya, per 
sobre de Grècia, per sobre de tot un Regne Unit que no en va destinar 62.000 milions, 
més de 100.000 en va destinar el Regne Unit i n’ha recuperat 96.000, Portugal, 
Eslovènia, és a dir Espanya hi ha 47.900 milions del rescat bancari que els ciutadans no 
els tenim i amb això es podrien fer unes polítiques públiques, es podria començar a fer 
tota aquesta aposta pel parc de lloguer que hi hem d’apostar durant tota una generació i 
començar amb aquesta aposta pel parc de lloguer, perquè sinó sap que passa? Que és 
allò de socialitzar les pèrdues i privatitzar els beneficis. Ara també mirava els beneficis de 
la banca espanyola, d’aquesta banca que hem rescatat i que ens deu 47.900 milions 
d’euros del darrer any. 
 
El banc valencià de La Caixa 1.600 milions d’euros de beneficis un 61% més, l’alacantí 
del Sabadell 801 milions d’euros un 18% més, el BBVA 4.600 milions d’euros de benefici 
un 20% més que l’any passat, el Banc Santander 6.619 milions d’euros un 7% més que 
l’any passat. És a dir hem rescatat la banca per un tema immobiliari, la banca té els 
nostres immobles, n’ha especulat i ens deu 47.900 milions d’euros mentre van 
augmentant els beneficis any rere any, és a dir, aquesta situació a govern: 1. Ha de fer  
complexa als responsables públics i 2. Li ha d’exigir a la banca el retorn immediat per fer 
polítiques públiques d’habitatge que òbviament compartim. 
 
 
El senyor Manuel Cáceres Castaño declara: 
 
Gràcies pel vot favorable anunciat pel grup d’IC i també per l’abstenció de la resta de 
grups. 
 
A veure jo crec que l’interès de tots evidentment és facilitar l’accés a l’habitatge de les 
persones que no el tenen i no haurien de ser les qüestions competencials un problema 
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per això, és a dir jo crec que aquí totes les administracions han de col·laborar, han de 
treballar juntes dins de les seves competències amb un objectiu que ha de ser comú, 
perquè no en va, l’habitatge és un dels drets fonamentals reconeguts aquí i tot arreu. 
 
Per tant des d’aquest punt de vista jo ho tinc clar que no haurien de ser les competències 
les que bloquejarien això, és a dir cadascú dins de les seves que faci el màxim possible i 
que es destinin evidentment els recursos necessaris, perquè al final no és només una 
qüestió de lleis, també la moció parla de passar la Llei d’arrendament urbans de 3 a 5 
anys, que és com estava abans, va ser el PP que la va canviar i la va posar a 3 anys. Bé 
això és una cosa, però evidentment i també ho ha dit la Sra. Baldrich, després s’ha de fer 
el treball diguéssim, no és només aprovar la norma, sinó que les administracions han de 
posar fil a l’agulla, han de posar pressupostos i han de tirar-ho endavant. 
 
A banda d’això Sr. Brossa, jo coincideixo perfectament amb vostè amb el tema del rescat 
bancari, evidentment és un escàndol, sempre m’ha semblat un escàndol, no que s’ajudés 
a unes institucions que potser si haguessin caigut hauria estat dolent pel país, sinó que 
aquest ajut després no es recuperi quan, com vostè ha dit molt bé i és així, aquestes 
institucions privades estan ara tenint uns beneficis bastant elevats, beneficis que al final 
estan repartint només entre els seus accionistes, quan en realitat serien uns beneficis que 
per ser justos s’haurien de repartir entre tota la ciutadania per la via de la devolució dels 
ajuts rebuts. Jo no sé el marge de maniobra que ara té el govern per poder-ho fer, amb la 
majoria que té etc., no ho sé, però dono per descomptat que coincidim completament 
amb la seva visió i que evidentment si aquests diners es poguessin recuperar, 
segurament es podrien fer més polítiques, no només en l’àrea d’habitatge, sinó en totes 
les àrees, perquè realment és una quantitat molt elevada que entenc, com vostè molt bé 
ha dit, que són unes pèrdues que no s’han de socialitzar, perquè són pèrdues 
d’institucions privades i que per tant haurien de respondre elles, que a més tenen uns 
beneficis que li permeten fer-ho. 
 
 
La senyora Marta Baldrich Caselles declara: 
         
Un petit apunt. 
 
Jo l’únic que li demano Sr. Cáceres és que, que li demano a vostè, però que li demano al 
seu partit, perquè m’agradaria no d’aquí a uns temps, tornar a presentar una moció 
sol·licitant el mateix, la mateixa legislació, o més subvencions i tot això, perquè ara vostès 
en tenen una part de l’oportunitat i per tant m’agradaria i desitjo i espero que tothom hi 
sigui, que no haguem de tornar a presentar una moció d’aquests tipus. 
    
 
Votació 
Sotmesa a votació la proposta dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta amb el 
resultat següent: 

Vots a favor: 3 (ICV-EUiA-E i PSC-CP) 

  Vots en contra: 0 

  Abstencions: 13 (Junts-ERC-AM, PDeCat, i C’s) 
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12. Precs i preguntes 

La senyora Míriam Casaramona Massana declara: 
Dirigides a vostè Sra. alcaldessa. Diverses entitats del municipi ens han dit que s’han 
trobat amb molts problemes a l‘hora de fer el registre online a l’Ajuntament de Sant 
Quirze, perquè dona molts problemes de xarxa i es queda penjat i llavors, bé ha hagut 
molt moviment aquest mes d’agost, certament, han treballat moltíssim. 

A l’hora de fer la instància s’havia d’operar online. La meva pregunta és: si vostès saben 
que tenim una xarxa tant deficitària i tant complexa, com és que només podíem entrar les 
instàncies a nivell digital i no es podien entrar en via paper. Aleshores el malestar que 
això ha creat a la ciutadania, ens ho han comunicat i ens pregunten que com és que no 
preveiem que la xarxa estigui tant malmesa i es faci a partir d’ara d’aquest mes d’agost 
doncs entrar tot per registre telemàticament, perquè no només hi havia lo de les 
subvencions, sinó que també hi havia oposicions i hi havia altres temes. 

Després l’altra pregunta també va dirigida a vostè, la moció de rebuig a la violència i la 
impunitat policial que hem aprovat i hem recolzat. Voldria saber quin és el suport, que en 
el punt número 2 ens parla, que totes les persones del nostre municipi han estat víctimes 
de violència i d’agressions, també aquí diferents veïns ens han dit a veure quines són les 
mesures concretes a nivell municipal que es volen portar a terme o que es volen 
implantar. 

I la tercer pregunta, aquesta setmana van entrar a robar en diferents trasters d’un bloc de 
pisos de l’av. Can Pallàs i un dels seus veïns va anar a la Policia ahir a posar una 
denúncia a la Policia Municipal entenem. Doncs li van suggerir que anés als Mossos 
perquè seria més efectiu. Llavors la meva pregunta també era si ha hagut algun tipus de 
canvi de funcions de les policies o no. La persona es va quedar òbviament molt perplexa 
d’aquesta orientació. 

Un prec: podien si us plau enviar els correus tancats, nominals perquè hem rebut una 
convocatòria del Consell Escolar, estan tots els correus oberts i surten menors. 

 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
Començo pel final, començo per la darrera. Hem aconseguit que hi ha només pel que 
veig, n’hi hagi un que ha sortit com a Consell, perquè fins i tot fa poc teníem una 
convocatòria, com que totes anaven en oculta no podíem veure qui l’havia rebut o no, 
teníem un dubte i com què. Per tant anem millorant molt a poc a poc, el Consell Escolar 
és la que falta pel que veig, que encara s’envia sense tancar, els hi direm als tècnics 
evidentment i que s’acostumin com han anat fent tots els seus companys. 

Demà al matí els hi traslladaré als caps de Policia el perquè aquest suggeriment d’anar a 
Mossos, el pacte és el mateix, es recullen denúncies a Sant Quirze, s’atén a la gent, si en 
aquell moment hi ha una persona que està fent la denúncia i que acaba de començar, se 
li diu que s’haurà d’esperar una estona, si vol venir a una altra hora, a vegades queden a 
una hora concreta, com s’ha fet sempre, és a dir l’atenció absolutament dirigida a les 
persones perquè no s’hagin de traslladar. 

Suposo que ens deu estar parlant de les persones que van patir violència o que van ser 
assetjades la nit del 10 de setembre en especial, que m’imagino que són les que li han 
preguntat. El dilluns d’aquesta setmana es va fer una marxa fins a la Policia, se’ls hi va, 
els veïns i veïnes els hi van llegir, tot el col·lectiu de persones que es van sentir, doncs 
això, insegures al carrer, els hi van llegir un manifest, nosaltres hi érem presents, els hi 
hem traslladat la necessitat i la urgència de què tothom i en aquest cas ho dic per tothom 
perquè sembla que com que només protegim un àmbit, que tothom se senti protegit, però 
això vol dir que tothom, que les persones que volten pel carrer vestides de color groc o 
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les que volten vestides del color que vulguin tinguin el mateix dret de ser protegides pels 
cossos policials i en aquest cas per la Policia Local de Sant Quirze.  

Per tant les mesures que s’han pres és recordar això que ja ho tenien, a més si recorden 
vam aprovar una moció en la que dèiem que l’entorn al carrer era un lloc on es podien 
expressar opinions i que per tant doncs si hi havia algú que estava expressant o penjant 
una pancarta doncs no passava res, que era el seu dret, tant si la pancarta posava A o B, 
que ens era igual. 

I per tant entenc que deuen ser aquests veïns perquè no ha passat res més, és a dir no hi 
ha coneixement de què hagi hagut res més, això ha passat la nit del 10 de setembre. Que 
va ser la nit que en el punt de la moció parlàvem, no només va patir agressions la seu 
d’un partit, sinó que a més a més els béns públics es van veure absolutament malmesos, 
es va arrancar el llaç que hi havia a la façana de l’Ajuntament, es va arrancar la pancarta, 
es va arrancar i va fer desaparèixer l’estelada que hi havia a la rotonda de l’Estació, que 
avui ja ha estat reposada, es va llençar el pal de l’estelada al parc de les Morisques, per 
tant hi va haver  un procés de vandalisme dirigit al nostre municipi i als béns comuns. I 
alhora hi va haver una presència de persones no desitjades en aquest cas, per com 
anaven vestits i el que estaven fent, doncs que assetjava a altres persones que sortien 
del sopar groc. 

Per tant aquí sí que hem d’entendre que necessiten: una més presència de Mossos 
perquè realment doncs en alguns moments costa que vinguin a Sant Quirze i dues que la 
Policia Local s’activi quan hi ha trucades. 

 
La senyora Míriam Casaramona Massana declara: 
Més que res les mesures que té previstes l’Ajuntament a nivell municipal. Vostè ara 
m’està dient que més presència de Mossos. 

 

La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
Bé és que Mossos són els que tenen la seguretat al carrer com a responsabilitat seva i 
per tant de la mateixa manera que estan fent més funcions per aturar robatoris, i aquest 
mes d’agost juntament amb la Policia Local van detenir unes persones d’un col·lectiu, 
tampoc no desitjat per cap de nosaltres, que venia a robar a les cases de Sant Quirze, 
doncs també s’estan fent, ja hi ha presència però s’ha manifestat que és insuficient, i per 
tant com què aquest poble no accepta agressions feixistes doncs hem demanat que hi 
hagi més presència policial perquè no n’hi hagin. 

 
La senyora Míriam Casaramona Massana declara: 
El punt número dos concretament posa: “el suport legal a totes les persones del nostre 
municipi”, entenc que també seria l’acompanyament. 

 
La senyora Elisabeth Oliveras i Jorba declara: 
Evidentment és el que s’ha fet, l’acompanyament, que puguin presentar denúncies, tot 
això. 
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I la darrera, que la secretària em deia que ja els hi farà un informe perquè és 
responsabilitat..., però en tot cas els hi haig de dir que qualsevol veí o entitat que ha 
presentat algun document i que no ha pogut, el procediment és, es connecten per control 
remot alguna de les persones d’informàtica, els acompanya en el procés, si veuen que pel 
que sigui les habilitats no hi són o l’aparell o al programari no pot entrar, hi ha la 
possibilitat des de l’OAC de l’acompanyament, és a dir el que s’ha evitat en tot cas és. 
Això els hi explicarà millor la secretària perquè realment és el desenvolupament de la Llei, 
és una Llei que es va aprovar, no recordo des de quin termini, havíem de procedir només 
en administració electrònica i així ens arriben, doncs des de la Generalitat ens arriben les 
notificacions per e-notum i també tenim dificultats per obrir-les. Aquesta setmana jo n’he 
rebut dues que quan les obro em diu que jo no sóc el titular, l’envia la Generalitat a nom 
meu però després no li agrada el titular que l’obra, tots estem en aquest procés. Realment 
utilitzem la mateixa xarxa tots els ajuntaments i l’administració de la Generalitat i l’estem 
utilitzant alhora i per tant hi ha moments que la recepció de certificats o la lectura de 
certificats és molt més lenta perquè està saturada, perquè probablement doncs qui en el 
nostre cas nosaltres fem el reconeixement amb l’AOC, els nostres certificats, doncs pot 
ser que no hagin acabat de desenvolupar, però tot això els hi explicarà millor la 
secretària. 

Abans de tancar el ple volia demanar disculpes perquè el que sí és absolutament 
incompatible amb mi mateixa és enfadar-me i menys cridar en un espai públic, és 
incompatible amb la meva formació, amb la meva vocació d’educació i per tant demanar 
disculpes especialment a qui ha sentit, a la Sra. Casaramona perquè no tinc cap mena 
d’intenció de cridar a  ningú i en tot cas em reitero que si hi ha alguna cosa que vostès 
facin el que creguin que hagin de fer. 

 

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA 

Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a efectes 
d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la 
sessió del Ple corresponent, en el lloc i la data de la sessió. 


