ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA
Dia 26 de gener de 2016
Assisteixen a la reunió: la Sra. Conxita Almarcha, del GAM Lilium; la Sra.
Lluïsa Cunill, del Centre de Cultura Popular; la Sra. Marina Hosta, de l’AV
Sagrada Família; la Sra. Soledad Gonzalez, del Nord de la Dona; la Sra. Anna
Crespo, de Gèneres i Gènere i del grup municipal d’ ERC; les representants
dels grups municipals, Alba Baltierrez, d’ERC, la Sra. Laura Trujillo, de
Democràcia Municipal, i a títol personal assisteixen la Sra. Paloma Masnou i la
Sra. Diana Pinzón.
També hi assisteixen la Sra. Montse Mestres, com cap de Servei de Serveis
Socials, Sanitat i Programes; la Sra. Carme Batista, com a secretària; la Sra.
Cristina Cruz, com a propera regidora de la Dona, i actuant com a presidenta,
la Sra. Mercè Rosich.
S’inicia la reunió a les 7 de la tarda a la sala de reunions del Centre Cultural del
Casino.
ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
Es llegeix i s’aprova l’acta anterior.
2. Informe de presidència
La regidora Mercè Rosich explica que s’ha fet una primera sessió de treball per
tal de treballar en les propostes del reglament, però demà es farà una segona
reunió perquè no es va poder acabar la feina.
El resultat d’aquesta proposta haurà de ser aprovat pel ple del Consell.
La regidora recorda que el motiu d’aquest Plenari és per:
- La proximitat del 8 de Març.
- El canvi de regidoria i regidora.
El suport d’ERC, per facilitar la governabilitat, ha fet augmentar el nombre de
regidors i regidores, que han passat de 16 a 22. S’han organitzat un govern en
cremallera, intercalant una persona de cada partit polític.
Manifesta que és conscient de les reivindicacions del Consell amb relació a
tenir una regidoria de la Dona, per això va proposar la recuperació de la
regidoria en incrementar-se el nombre de regidors i regidores del govern
municipal.
La Mercè informa que malgrat no haver-hi regidoria en aquests darrers quatre
anys s’han mantingut els pràcticament tots els projectes, tenint en compte que
s’havien de prioritzar les competències municipals i el treball preventiu als
centres educatius, tant de primària com de secundària.

Agraeix al Consell la seva tasca i valora molt positivament l’increment de
participants. És conscient que hi ha encara molta feina per fer, com el Pla
d’Igualtat, que es durà a terme enguany.
Tot seguit presenta la nova regidora, la Cristina Cruz, que assumirà el càrrec a
partir del dia 1 de febrer.
Explica que encara no s’han definit els canvis funcionals i tècnics que implica
la creació de la nova regidoria. Però la nova organització requerirà d’un càrrec
intermedi.
La Paloma vol tornar a remarcar que des del Consell es continua reivindicant
que es recuperi la Laura Castany per a aquest càrrec.
La Mercè explica que és complicat tocar els organigrames que ja funcionen i
que la Laura ara és cap d’unitat de Serveis Socials. Per aquest motiu fa
aquestes funcions temporalment la Montse Mestres. Però li consta que també
la Laura ha manifestat el seu interès a tornar al càrrec.
La Cristina diu que li queda clar i dóna per rebuda la demanda.
3. Valoració del 25 de novembre
La Carme llegeix la valoració dels actes del 25 de Novembre, amb una breu
explicació que s’ha distribuït entre les assistents. Només, però, la part
qualitativa (punts forts, punts dèbils, propostes de millora i valoració general).
La Paloma llegeix la valoració de l’acte organitzat pel Consell i destaca com a
positiva la participació de les representats politiques.
L’Anna Crespo aporta la proposta d’evitar els textos escrits a mà i sobre
cartolines, per tal de no treure dignitat a un acte tan especial i simbòlic. Creu
que l’estètica té importància a l’hora de visualitzar un acte com aquest.
La Paloma explica que, malgrat estar-hi d’acord, no van tenir temps per fer-ho
d’una altra manera. Però ho tindran en compte per properes vegades.
La Marina diu que va trobar a faltar en l’acte institucional la gent gran, que en
altres edicions van participar a través d’una coral. Creu que és important la
seva presencia en l’acte.
La Carme explica que dins la campanya del 8 de Març ja és previst fer-hi un
acte adreçat especialment a aquest col·lectiu.
4. Preparació actes 8 de Març
La Mercè explica que hi haurà actes organitzats des del SIAD i altres
organitzats pel Consell a través de les comissions.

També es recollirà en un tríptic general tots els actes que s’organitzin a la
ciutat. Demana, però, que no es contraprogramin les dates en què ja estan
pactades les activitats del SIAD.
La Carme explica les activitats previstes des del SIAD. El lema d’aquest any és
la imatge publica de les dones.
Repassa els actes. Com es pot veure, a diferència de l’any passat, el concurs
de microrelats s’ha canviat per un altre sobre publicitat sexista, adreçat també a
l’alumnat de secundària. El concurs de dibuixos adreçat a primària també s’ha
modificat per un altre de murals per la igualtat.
La Paloma explica l’acte que volen organitzar des de les comissions de
sensibilització i feminisme: una taula rodona amb periodistes de la ciutat per
tractar el tema del sexisme als mitjans de comunicació. Falta definir el lloc, ja
que el Casino està molt ple. Es valora com a opció la sala d’actes del Peguera.
La Carme farà la gestió per reservar-la.
La Carme explica que s’està organitzant conjuntament amb Cultura i el Museu
de la Tècnica una exposició sobre “La dona al món industrial” amb activitats
paral·leles adreçades, tant a nenes i nens com a altres col·lectius. Es farà
durant el mes de maig, coincidint amb el dia del treball. D’aquesta manera
també es donarà resposta a la demanda del Consell de no centralitzar totes les
accions preventives i de sensibilització en dues úniques dades, 8 de març i 25
de novembre.
La Mercè i la Cristina demanen disculpes per haver de marxar abans a un altre
acte. La reunió, però, continua.
5. Precs i preguntes
La Diana demana quan serà el proper Consell. La Montse Mestres explica que
dependrà de la nova organització.
La Sole demana a on s’hauran d’adreçar per poder contactar amb la nova
regidora. La Montse Mestres explica que serà també la regidora d’Ocupació, i
que a hores d’ara no saben on s’instal·larà físicament.
La Paloma demana si és possible fer arribar la valoració per correu electrònic a
totes les dones del Consell. La Carme ho farà.
La Diana demana per què només es fan dues campanyes l’ any. Informa que el
dia 28 de maig és el Dia Internacional de la Salut de les Dones, en què tindrà
una gran importància el tema de la menstruació i l’ecologia.
La Montse Mestres recorda que fa anys el tema de la salut de les dones va ser
molt important dins les reivindicacions femenines, com la planificació familiar, la
sexualitat i el càncer de mama.
La Diana fa incís en la importància preventiva del tema menstrual.

La Conxita proposa que es creï una altra comissió per treballar els temes
relacionats amb la salut de les dones.
La Montse Mestres també veu més operatiu el funcionament per grups i temes.
La Paloma diu que si es crea una nova comissió tindrà el suport de les que ja
existeixen.
La Carme informa que també hi ha un nou dia internacional per reivindicar un
tractament no sexista de la imatge de la dona. És el 14 de setembre.
I sense més temes a tractar es dóna per acabada la reunió.

