ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA
Dia 1 de març 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 González, del Nord de la Dona; la Sra. Luisa
Montes, de Dones en Acció; la Sra. Silvia del Pino, de l’Associació d’Afectades
per l’Endometriosi; les representants dels grups municipals Sra. Laura Trujillo,
de Democràcia Municipal; Sra. Anna M. Torra, de Ciutadans, i a títol personal hi
assisteixen la Sra. Paloma Masnou, la Sra. Montse Margarit i la Sra. Montse
Roldán.
També hi assisteixen la Sra. Montse Mestres, com cap de Servei de Serveis
Socials, Sanitat i Programes; la Sra. Carme Batista, com a secretària, i la Sra.
Cristina Cruz, com a presidenta.
Comença la reunió a les 7 de la tarda a la sala de reunions del SIAD.
ORDRE DEL DIA
1. Presentació de la nova regidora de la Dona
Cristina Cruz es presenta oficialment com la nova regidora de la Dona i
presidenta del Consell.
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior
Es llegeix i s’aprova l’acta de la sessió del 26 de gener de 2016.
3. Nou reglament del Consell
La regidora informa sobre les reunions que s’han dut a terme per elaborar la
proposta del nou reglament.
Montse Mestres explica les modificacions que s’hi han de fer a recomanació de
l’advocat municipal i el perquè.
Els canvis més importants són:
- No pot ser de caràcter preceptiu.
- La secretaria ha de ser funcionària i la seva tasca és d’animadora i per
aixecar acta.
El nou reglament s’aprova per majoria.
La Cristina explica que a petició del mateix Consell, s’han iniciat els tràmits
perquè es puguin ratificar al Ple municipal del 17 de març. Aquell dia alguna
dona del Consell els ha de presentar.

Montse Mestres diu que s’ha de demanar oficialment per poder intervenir en el
Ple i que seria important que hi haguessin moltes dones per donar més
visualització i suport a la ratificació.
Montse Margarit explica com va ser l’acte de presentació del primer reglament i
que inclús va sortir al diari Regió7.

4. Pla d’Igualtat
Cristina Cruz explica que ja s’ha fet la demanda oficial del Pla d’Igualtat a la
Diputació.
Tindrà 4 fases, 6 línies estratègiques i una durada total de 2 anys.
La primera fase consistirà en la realització d’una diagnosi de la situació de la
dona a Manresa. Inclourà la recerca de dades amb una metodologia molt
participativa. Aquesta fase durarà aproximadament un any.
La segona fase inclourà accions conjuntes entre l’Ajuntament i les entitats.
Es farà un esborrany que s’haurà de validar.
Montse Margarit demana si ja tenen clars els aspectes a tenir en compte per fer
la diagnosi.
Montse Mestres explica que es basen en una metodologia ja establerta i que, a
més de la recollida de dades, també te en compte aspectes més de percepció.
Les entrevistes les ha de concretar i facilitar l’Ajuntament malgrat les facin les
persones contractades per la Diputació.
El Pla d’Infància, realitzat també per la Diputació, li va semblar molt complet i
ben fet. Creu que si es fa una bona diagnosi, aquesta ja evidenciarà les
prioritats i les accions que cal dur a terme en el pla d’acció.

5. Preparació actes 8 de Març
Carme Batista explica l’acte central del mateix 8 de Març i Cristina Cruz explica
la cantata.
Montse Margarit i Montse Roldán expliquen l’acte que organitza el Consell, una
taula rodona amb periodistes locals per parlar del sexisme en els mitjans de
comunicació, seguint el lema de la campanya d’aquest any. Montse Roldán hi
farà de moderadora. Ambdues expliquen que dimecres es trobaran amb les
persones ponents per concretar els temes que es tractaran a la taula.
Montse Mestres creu que és important saber els continguts que s’hi diran arran
d’una mala experiència en un acte de fa molts anys, en què una ponent hi va
dir coses molt poc encertades i sexistes.

Volen aportar també la visió d’un home periodista.
Marina Hosta demana qui anirà a la roda de premsa com a representant del
Consell. Montse Roldán s’hi ofereix.
Cristina Cruz explica amb més detalls l’acte institucional “Amb ulls de dona”.
L’acte inclourà una xerrada sobre la dona als mitjans de comunicació, a càrrec
de Drac Màgic, i la visualització de les obres guanyadores dels concursos de
publicitat no sexista i de murals per la igualtat. Montse Margarit hi llegirà el
manifest del Consell.
Montse Roldán diu que el manifest també es llegirà abans que comenci
l’espectacle que el teatre Kursaal oferirà amb motiu del 8 de Març.

6. Assumptes sobrevinguts
Cristina Cruz explica que la Llei efectiva d’igualtat entre homes i dones obliga a
tenir un pla d’igualtat i un mapa dels recursos i de suport a les entitats. Creu
que s’haurien de recollir totes les dades de les diferents associacions de dones
amb les seves tasques principals i què poden aportar.
Carme Batista explica que el SIAD ja te un recull de dades de totes les entitats
de dones. Fa uns anys, per la Trobada de Dones, se’n va fer un plafó
informatiu. També explica les trobades que es van fer al principi als jardins de
la Cova, i més endavant a la plaça de Sant Domènec.
Montse Margarit recorda que fa tres anys es va crear un reconeixement públic
a dones de la ciutat, amb un guardó que s’entregava el 8 de Març. Es va fer
durant tres anys seguits.
Conxita Almarcha proposa a la regidora una trobada amb les entitats per
presentar-se. Per la seva banda, Cristina Cruz afirma que vol conèixer totes les
entitats de dones. Per això, Carme Batista proposa organitzar una trobada
conjunta amb totes les entitats i la regidora.
I sense més temes a tractar, la regidora dóna per acabada la reunió.

