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ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA 
Dia 27 de febrer de 2018 

 
Assisteixen a la reunió: La Sra. Cristina Cruz Mas, regidora de la Dona i presidenta del Consell; la Sra. Conxita Almarcha Villena, 
del GAM Lilium; la Sra.  Maria Cunill Gil, del Centre de Cultura Popular; la Sra. M. Assumpció Lleonart Sol, representant del 
Col·legi d’Advocats;  les Sres. Teresa Bosch Esparrica, de L’Olivera; la Sra. Marina Hosta Vila de la FAVM; la Sra. Montserrat 
Mestres Angla, com a Cap del servei d’Acció Social de l’Ajuntament de Manresa, i a títol personal la Sra. Montse Margarit Castells; 
la Sra. Sandra Pujol Solernou i la Sra. Maria Josefa Gil Barba. 
 
També hi assisteixen la Sra. Laura Castany Figuera, com a secretària del Consell.  
 
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 de la sessió anter ior 
 
S’aprova l’acta de la sessió sense esmenes.  
 
 
2. Campanya del 8 de març 
 
Per part de la comissió, s’exposen els actes:  
 
El tema escollit d’enguany ha estat: DONA I CULTURA 
 
I els actes programats per la regidoria i el Consell han estat:  
 
Del 8 al 18 de març 
Exposició fotogràfica “De l’ombra a la llum” 
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Retrats de Maria Espeus 
Exposició produïda per la Fundació Setba 
Inauguració de l’Exposició dijous 8 de març a les 1 8 h 
Lloc: Espai Plana de l’Om 
Organitza: Regidoria de Cultura i Regidoria de la Dona 
 
Dijous 8 de març 
 
Vives i lliures! Unim-nos per la llibertat 
Concentració a la plaça de l’Ajuntament  
Hora: 12h del migdia  
 
 
Acte institucional del Dia Internacional de les Don es 
Xerrada “ Dona i Cultura” a càrrec d’Agnès Torras Casas 
Actuació Musical de Coral A cor   
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament  
Hora: 19 h 
Organitza: Ajuntament de Manresa 
 
Dissabte 10 de març 
Festa de les Dones i la cultura tradicional 
Amb la participació de castelleres, geganteres, dan saires i tabaleres  
Hora: 12 h 
Lloc: Plaça de Sant Domènec  
Organitza: Consell Municipal de la Dona 
 
De l’1 al 15 de març, al vestíbul de la Biblioteca del Casino 
Exposició: “Esportistes manresanes” 
A càrrec de l’alumnat del batxillerat de l’IES Pius Font i Quer 
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Lloc: Vestíbul de la Biblioteca del Casino 
Organitza: IES Pius Font i Quer  i SIAD Montserrat Roig 
 
A part d’aquests actes, hi ha tots els que organitzen entitats i institucions de la ciutat.  
 
 
3. Pla d’igualtat de gènere de l’Ajuntament de Manr esa i accions a desenvolupar pel Consell de la Dona  de cara al 2018. 
  
Durant aquest 2018 i 2019 dels del Consell de la Dona, s’ha de treballar les següents accions especificades en el Pla, algunes 
accions el Consell hi ha de tenir un paper més de lideratge, altres accions hi tenen un paper més simbòlic. 
 
 
- A mig termini, 2018-2019:  

2.1.6 Protocol de 

dol contra els 

feminicidis 

Establir un protocol d’actuació a l’Ajuntament 

per realitzar accions de sensibilització cada 

vegada que una dona sigui assassinada als 

Països Catalans.  

A mig termini, 

2018-2019 

• Protocol de dol establert 

• Accions que configuren el 

protocol 

• Nombre de vegades que s’ha dut 

a terme el protocol anualment 

Sense cost afegit Dona 

Consell Municipal 

de la Dona 

Protocol / Alcaldia 

 

2.2.6 Millorar les 

dependències del 

SIAD 

Millorar les dependències del SIAD per tal de 

garantir la confidencialitat i comoditat de 

totes les dones ateses. 

A mig termini, 

2018-2019 

 

• Ubicació realitzada 

• Millores realitzades 

• Valoració per part de les 

professionals del SIAD 

• Valoració per part del CMD 

• Valoració per part de les dones 

ateses 

+36.000€ 

 

Dona 

Consell Municipal 

de la Dona 

2.3.4 Protocol 

d’agressions, 

abusos sexuals i 

Dissenyar un protocol d’abordatge de les 

agressions, abusos sexuals i orientació sexual 

en espais d’oci i festes. 

A mig termini, 

2018-2019 

 

• Protocol elaborat 

• Nombre de càrrecs polítics, 

tècnics i entitats i/o 

-12.000€ Dona 

Consell Municipal 

de la Dona 
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orientació sexual 

en espais d’oci 

 

 

Dissenyar el protocol tenint en compte les 

entitats de dones, juvenils, culturals i LGTBI+. 

El Protocol ha de contemplar una intervenció 

integral basada en la prevenció, detecció, 

atenció i recuperació.  

En l’espai de prevenció, cal elaborar 

campanyes contra aquesta tipologia 

d’agressions per a les festes de major 

rellevància a la ciutat de Manresa. 

organitzacions que han 

configurat el procés de treball 

•  Estratègies de prevenció, 

detecció, atenció i recuperació 

definides i elaborades 

 

Joventut 

Ensenyament 

Cultura 

Festes 

Entitats ciutadanes 

(específicament de 

dones, joves i 

culturals) 

Centres Educatius 

Equipaments 

culturals 

Inclusió social 

LGTBI 

3.1.3 Donar suport 

a la tasca de 

l’ASSIR 

Coordinar-se amb l’Assir per tal de conèixer i 

millorar, si cal, com s’incorpora la perspectiva 

de gènere en els tallers que duen a terme als 

centres educatius i al projecte de la Tarda 

Jove. Per tal de potenciar una educació sexual 

no androcèntrica.  

A mig termini, 

2018-2019 

• Nombre de trobades amb l’ASSIR 

• Nombre de projectes revisats 

• Tipologia d’accions realitzades 

des de la perspectiva de gènere 

• Valoració qualitativa de les 

accions    

-12.000€ Dona 

Unitat de Sanitat 

ASSIR 

Consell Municipal 

de la Dona 

3.1.7 Dona Activa Donar continuïtat al projecte Dona Activa que 

es desenvolupa al SIAD i garantir la seva 

consolidació sense l’ajuda de voluntariat. 

A mig termini, 

2018-2019 

• Nombre i tipologia d’activitats 

desenvolupades anualment 

• Valoració qualitativa de les 

activitats 

• Nombre i tipologia de 

professionals vinculades al 

projecte 

• Nombre d’assistents a les 

-12.000€ Dona 

Consell Municipal 

de la Dona 
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activitats segons edat i origen 

3.2.2 Criteris de 

gènere en el 

disseny 

d’equipaments 

 

 

Incorporar i aplicar nous criteris en el disseny 

d’espais i equipaments  municipals, 

relacionats amb la seguretat i l'ús igualitari 

(exemple: espais més oberts, lluminosos i 

polivalents, WC amb canviadors als lavabos de 

dones i homes, etc.). 

Elaborar un procés participatiu per incorporar 

aquests nous criteris.  

 

A mig termini, 

2018-2019 

• Nombre i tipologia 

d’equipaments revisats 

• Tipologia de mesures aplicades 

• Procés participatiu realitzat 

• Nombre de participants del 

procés participatiu, segons sexe, 

edat, origen i vinculació a 

entitats o organitzacions socials 

• Valoració qualitativa de les 

noves mesures aplicades per 

part de les persones usuàries 

• Valoració qualitativa de les 

noves mesures aplicades per 

part del personal tècnic de l’Àrea 

de Territori 

+36.000€ Planejament i 

projectes urbans 

Qualitat urbana i 

serveis 

Consell Municipal 

de la Dona 

Entitats veïnals i 

resta d’entitats del 

municipi 

6.2.1 Trobades de 

dones i del 

col·lectiu  LGTBI+ 

Programar Trobades de Dones i Trobades 

d’associacions LGTBI+ a Manresa per tal de 

col·laborar en la cohesió de les diverses 

entitats de dones i/o feministes i LGTBI+ que 

configuren la ciutat. 

A mig termini, 

2018-2019 

• Trobada de dones i LGTBI+ 

realitzada 

• Nombre i tipologia d’entitats 

participants 

• Grau de satisfacció de les 

entitats participants 

• Valoració qualitativa de la 

trobada 

-12.000€ Dona 

Consell Municipal 

de la Dona 

Inclusió Social 

Taula LGTBI 
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Per altra banda, de les accions del 2017, s’ha de continuar treballant pel Reconeixement del Consell Municipal de la Dona, el 
Nomenclàtor en femení, i les campanyes de sensibilització.  
 

 
4. Renovació i/o revisió de la Comissió Permanent d el Consell Municipal de la Dona.  
 
Les membres de la Comissió Permanent expliquen que la Paloma Masnou ja no forma part de la comissió ja que ja no viu a 
Manresa. En aquest moments formen part de la comissió la Sra. Conxita Almarcha Villena i la Sra. Montse Margarit Castells. 
Demanen que algú més s’apunti a la comissió per tal de poder ser 3.  
Es dóna un termini d’uns mesos per a renovar la comissió. En propers plenaris se’n tornarà a parlar.   
 
 
5. Altres informacions.  
 

- La Sra. Conxita Almarcha Villena com a presidenta del Lilium exposa la necessitat que es doni hora de manera més 
prioritària a Serveis Socials, a dones amb problemes de violència amb la parella, que es plantegen separar-se o buscar 
recursos per poder sortir de la situació. No són casos greus ni urgents, però són casos que no poden esperar mesos per 
una primera visita. La Conxita diu que per oferir un bon servei a les dones, l’ideal seria que el SIAD tingués una treballadora 
social pròpia.  
Es debat sobre el tema, s’opina que potser caldria que dins de serveis socials hi hagués una referent de violència masclista 
que pogués dedicar-se només a aquest tema i així agilitzar les visites.  
La Sra. Montse Mestre i Angla parla com a cap del servei d’Acció i cohesió social, i per tant, cap de Serveis Socials, i explica 
que des de serveis socials s’atenen múltiples temes i alguns també molt greus. El numero d’atencions fetes per serveis 
socials han pujat molt als últims anys i hi ha necessitat de més personal i per tant, no veu viable poder destinar una 
treballadora social al siad.   
 

- També es demana, que de cara a la campanya del dia internacional de la salut de les dones, es creï una comissió de treball 
per organitzar els actes de manera participada.  

 
I sense res més a tractar, es dóna per finalitzada la sessió. 


