
ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA 
Dia 29 de setembre de 2015 

 
Assisteixen a la reunió: la Sra. Conxita Almarcha del GAM Lilium; la Sra.  
Lluïsa Cunill del Centres de Cultura Popular ; la Sra. Marina Hosta de l’AVV 
Sagrada Família; Sra. Lluïsa Montes de Dones en Acció ; Sra. Soledad 
Gonzalez del Nord de la Dona, Sra. Pilar Julià de l’Associació de Vídues; Les 
Sres. Montserrat Badia, Amalia Rodriguez i Isabel Segura de Dones Solidaries 
del Bages, les Sres. Cristina Zàrate, Mónica Garcia i Maite Casas de DEIM, les 
Sres. Montse Giralt, Silvia del Pino i Elena Rosetti de ENDOCAT, la Sra. Anna 
Crespo de Generes i Gènere i del grup municipal d’ ERC, la Sra. Binta Gueye 
de la Associació de Dones Senegaleses, les representants dels grups 
municipals, Sra. Gemma Tomàs de la CUP, les Sres. Cristina Cruz  i Alba 
Baltierrez de ERC, la Sra. Laura Trujillo de Democràcia Municipal, la Sra. Anna 
Mª Torra de Ciutadans, la Sra. Carme Bes del Club Atlètic Manresa i la Sra. Mª 
Assumpció Lleonart del col·legi d´Advocats. A títol personal la Sra. Paloma 
Masnou, la Sra. Mila Lopez, la Sra. Montserrat Roldan i la Sra. Diana Pinzón.      
; la Sra.  Montse Mestres com cap de Servei de Serveis Socials, Sanitat i 
Programes la Sra. Carme Batista com a secretària i actuant com a presidenta la 
Sra. Mercè Rosich. 
 
S’excusen: 
Sra. Carme Guitart 
Sra. Montse Margarit 
Sra. Carme Castel 
 
S’inicia la reunió a les 7 de la tarda a la sala de reunions de Centre Cultural del 
Casino 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1- Lectura i aprovació de l’ acta anterior 

 
Es procedeix a l’ aprovació de l’acta anterior. 
 
2- Presentació de les noves incorporacions 
 
Es dona la benvinguda a les dones noves i es realitza una roda de 
presentacions.  
 
3- Canvis en el cartipàs i nova regidoria 
 
La regidora explica els canvis en el cartipàs municipal en relació a la Dona: 
 

- Creació de la nova Regidoria d’ Igualtat que englobarà diferents 
temàtiques com la igualtat de gènere, cultural, religiosa, sexual... 

 
- El cartipàs encara no és definitiu i, de moment, no es pot nomenar a 

la tècnica  municipal que coordinarà la nova regidoria. De forma 
provisional assumirà aquesta funció la Montse Mestres com a cap de 



Servei de Serveis Socials, Sanitat i Programes. La Carme Batista 
exercirà com a secretaria temporal del Consell Municipal. 

 
- La Sra. Paloma Masnou sol·licita que es faci arribar per correu 

electrònic a totes les membres del consell el nou cartipàs quan sigui 
definitiu. 

 
4- Organització campanya del 25 de novembre 
 
La regidora explica que dins la campanya hi hauran actes organitzats per l’ 
ajuntament a traves del SIAD i del Consell Municipal així com d’altres  
associacions i entitats  
Donada la dificultat que implica treballar les propostes del Consell amb tantes 
participants es van crear les comissions, que fan més operatiu organitzar les 
activitats proposades. 
 
Es dona la paraula a les representants de les comissions. 
 
La  Conxita Almarcha com a representant de la Comissió de Sensibilització, i 
amb el suport de la comissió de “Feminisme  per No Feministes”, explica les 
propostes per aquests 25 de novembre: 
 
 Acte d’encesa d’espelmes a les escales de Crist Rei. 
 Crema de paper amb missatges negatius 
 50 globus 
 Pancarta del Consell Municipal de la Dona al balcó de l’ església 
 Carpa i cadires al Passeig 
 Data de l’ acció: dissabte 28 de novembre 
 Cartolina amb la frase “ Ni una menys” penjades al pit 
 Repartiment d’ aquestes cartolines a totes les dones del Consell  que 

participin 
 Demana la col·laboració de totes les dones del Consell per la realització de 

l’ acte 
 
La  Mila López com a representant de la Comissió de “Feminisme per a No 
Feministes” explica  propostes que estan treballant : 
 
 Pun6. Projecte del col·lectiu d’arquitectes i sociòlogues:  

Tallers per treballar dinàmiques participatives per a entitats i administracions 
amb l’ objectiu d´analitzar els espai de la vida quotidiana 
 Curs d’ introducció al feminisme, que es realitzarà durant 3 dissabtes 
 Treball sobre els micro masclismes durant el mes de novembre. 

 
La  Paloma Masnou demana poder realitzar una pancarta amb el logo del 
Consell Municipal de la Dona. Demana però que el disseny i edició de la 
pancarta es pugui fer des de l’ ajuntament 
També diu que la Comissió de Feminisme ha realitzar una proposta pel logo.  
La Carme Batista mostra, com exemple, un dibuix de la pancarta que van 
dissenyar des del departament de comunicació de l’ ajuntament, pel Consell 
Municipal de Solidaritat.  



La Montse Roldan proposa canviar el llaç que es penja a la façana de l’ 
Ajuntament per aquests pancarta. La regidora explica que el llaç és el símbol 
que correspon segons el protocol. 
 
 Comentaris al respecte: 
 
 El mateix dia 25 es farà l'acte institucional amb la presencia dels polítics 

municipals i el delegat del govern de la Catalunya central així com dels 
joves dels IES i població en general  

 
 La comissió de feminisme  aportarà la lectura d' un manifest 

 
 Gemma Tomàs proposa tenir en compte també els missatges en positiu i l' 

apoderament de les dones com a prevenció.  Per exemple realitzar tallers d' 
autodefensa.  La Carme Batista explica les experiències realitzades en 
aquesta línea des del SIAD 

 
 Diana suggereix  implicar a l' alumnat de les escoles en la escriptura dels 

paper per cremar per tal de implicar als nenes i nenes.  La Tècnica del SIAD 
explica molt  breument la  tasca de prevenció que es realitza en aquests 
moments als centres de primària i secundària 

 
 Paloma demana col·laboració per realitzar aquestes tasques a les escoles i 

que més dones formin part de les comissions. 
 
 La regidora convida a les entitats a fer aportacions dins la campanya 

 
 Carme Bes explica que estan pensant en organitzar una taula rodona amb 

dones esportistes d' èlit 
 
 
5- Creació del nou estatuts de les víctimes de violència masclista 
 
Assumpció Lleonart, del Col.legi d’Advocats, explica les novetats legals en 
relació a la violència masclista i la creació de nou estatut de la víctima. 
Remarca la importància  d’informar a les dones del dret que tenen a tenir 
advocat en el moment de posar una denúncia, malgrat és preceptiu, i per això 
no es sap. Però poder rebre consell de com formular la denúncia és important 
de cara al futur tràmit d’aquesta. 
 
Paloma proposa que passi aquesta informació per tal de fer difusió mitjançant 
el facebook de la comissió de feminisme 
 
Carme Bes proposat també passar un document als serveis socials hospitalaris 
perquè ho incorporin al protocol sanitari davant un cas de violència masclista. 
 
La regidora recorda la existència del protocol comarcal i que seria més adient 
incorporar el document des d' allà, ja que el formen tots els agents que poden  
intervenir en un cas de violència. La Montse Mestres explica que existeixen els 
diferents protocols sectorial ( cada institució o entitat que forma part del 



protocol general, com per exemple l’Hospital pot tenir un protocol intern) i que 
aquests formen part del comarcal 
 
Assumpció Lleonart explica que  altres novetats del nou Estatut de les víctimes 
és  que aquetes podran anar sempre acompanyades. Donat que els i les 
advocats/es no sempre ho poden fer, creu que la tasca del Gam Lilium és molt 
important i més propera. 
 
Elena Rosetti  valora positivament que el tractament que es fa al nostre país en 
els casos de violència en comparació a Itàlia. I demana si existeix programes 
per protegir a les dones i als seus fills i filles. 
 
Paloma explica que l' ajuntament te pisos d' acollida. La Tècnica del SIAD 
aclareix que no són pisos,  si no un recurs provisional en espera d’un pis 
d’acollida. Els pisos tutelats són recursos de la Generalitat  
 
Assumpció Lleonar proposa organitzar dins la Campanya del 25 de novembre  
un SOJ (servei d' assessorament legal gratuït)  durant tota la setmana. Ho 
proposarà a la comissió de violència contra les dones del col·legi d' advocats. 
Disposen de 5 membres. L' Ester Jodar podria fer una xerrada 
 
Comentaris al respecte: 
   
 Gemma Tomàs demana si només s'aborden temes de violència de gènere. 

Se li respon que no, qualsevol violència contra les dones. 
 Binta demana si les dones sense paper també poden accedir. La resposta 

és que tothom pot fer-ho. Si no tenen papers se’ls fa fer una declaració 
jurada 

 Conxita demana si el servei de traducció d' àrab tornarà a funcionar, ja que 
el valora molt necessari: En el jutjats i a l' hora de posar la denuncia sí 
existeix aquest servei.  El serveis que oferia el Consell Comarcal ha 
desaparegut. Conxita remarca la importància de tornar a poder comptar 
amb aquests recursos a als tres serveis ( serveis  socials , SIAD, etc) 

Conxita demana si un cop es jubili al febrer l'administrativa del SIAD, es posarà 
una substituta. La regidora diu que està previst fer-ho. 
 
 
6- Funcionament del Consell 
 
La regidora manifesta que malgrat està establert el nombre de reunions 
mínimes del Consell que es de dos a l' any ( al voltant del 8 de març i 25 de 
novembre ) no és un número limitat i es pot convocar tantes vegades com es 
valori necessari 
 
 Mila proposa conèixer millor el reglament del Consell i fer una reflexió sobre el 
mateix 
 



La regidora diu que al 2004 va haver-hi una proposta per modificar el del 1997  
però no es va aprovar formalment.  Es compromet a recollir els continguts de 
tots dos i fer-los arribar a totes les membres del consell per tal que tothom ho 
pugui llegir  i  es comenti en el proper Consell  
 
7- Pressupost per actuacions a favor de la dona 
 
Mila vol saber  quin pressupost es destina a la dona 
 
La regidora explica que el  pressupost es va reduir respecte al 2011 en un total 
de 18.000 €. Aquesta reducció ve marcada per al reducció general del 
pressupost municipal, no pel fet de ser aquesta regidoria en concret. El que 
s’ha vist més disminuït son les subvencions. Explica que  la major part es 
destina al personal del SIAD i queden pocs diners per projectes i per 
subvencions per a les entitats de dones. Tots i així no s' ha deixat de fer cap 
projecte.  En alguns casos gràcies a la col·laboració desinteressada de 
persones voluntàries. 
 
La Paloma demana si en el 2016 es podrà compensar aquest descens 
 
La regidora proposa que es dissenyi un projecte interessant i es presenti dins el  
concurs del pressupost participatiu votats per la ciutadania, perquè és una 
manera d’aconseguir més diners per la dona.. Cada projecte guanyador l’any 
passa va obtenir 25.000 euros. 
 
Paloma demana si el consell, mitjançant les comissions,  pot presentar un 
projecte, La regidora explica que ha de ser mitjançant una entitat. El consell és 
un òrgan municipal i per tant no ho pot fer com a tal. 
 
Montse Roldán proposa tornar a fer unes jornades de dones. 
 
Mila insisteix en que volen saber quin pressupost te l' ajuntament  per la dona i 
com es reparteix 
 
La regidora  desglossa el pressupost: 
 
 220.00 € en personal i infraestructures 
 11.000 € en projectes i activitats 
 3.000 €  per subvenció a entitats de dones 

Mila creu que s'hauria d' augmentar aquests pressupost i vol saber si el consell 
pot incidir en la distribució 
 
La regidora explica que la reducció només ha estat d'un 10 %, com a la resta 
de regidories i que el problema més greu ha estat perdre una professional.  
Manifesta la seva intenció d' intentar aconseguir més pressupost, però insisteix 
en que és interessants presentar projectes en el marc dels pressupostos 
participatius. 
 



Anna Crespo  explica que guanyar un projecte en els pressupostos participatius 
es fruit de la votació popular:  Van guanyar les entitats que van portar més 
persones a votar, i per això és important mobilitzar-se. L’any passat es va 
desbordar la situació.  
 
Cristina Cruz creu que s´ha de comprovar que la reducció pressupostaria sigui 
igual a les altres regidories i pressionar per tal que torni a pujar  doncs valora 
que 18. 000 euros és una quantitat perduda important 
 
 
8- Diagnosis sobre la situació de la dona a Manresa 
 
La regidora explica que s’ha de fer un nou Pla d’Igualtat, però que prèviament 
és fonament  tenir bona diagnosis de la situació de la dona a Manresa. Aquest 
Pla ha de contemplar: 
 
 Les directrius de la Generalitat (ICD) 
 La nova llei d' igualtat on es marca les competències obligatòries dels 

ajuntaments a través dels SIAD 

El pla s'hauria  aprovar al 2016 i pot comptar les aportacions de totes els partits 
politics 
 
Carme  Bes demana com s' obtindrà la informació per fer la diagnosi. 
 
Montse Mestres  explica que mitjançant el recull de dades demogràfiques, 
estadístiques  i entrevistes amb professional, tècnics i agents socials. No es 
una tasca fàcil.  Es demanarà un pla d' ocupació per poder realitza-la, ja que es 
necessita algú que s’hi dediqui.  
 
Un cop fet el diagnòstic es podrà marcar les línees estratègiques  i les accions 
a prioritzar 
 
 
9- Altres demandes de la comissió de feminisme per a no feministes 
 
 Paloma demana descentralitzar els tallers que el SIAD ofereix a les dones  i 

realitzant-los  als diferents barris 
 Crear recursos dins les xarxes socials per tal de difondre  de manera  més 

efectiva les accions que es facin per a les dones (blogg, facebook, ..): La 
tècnica del SIAD recollirà totes les accions. El tècnic de comunicació de l’ 
Ajuntament  haurà de crear els espais digitals 

 Crear un premi anual a projectes realitzats per a dones a Manresa 
 Donar subvencions per investigar i visualitzar dones manresanes il·lustres i 

posar noms de dones als carrers. 

 
10-Cloenda de la presidenta 

 



La regidora agraeix  la presència de totes les dones i en especial de les noves.  
 
Explica que habitualment les reunions son més curtes, no superior a l’ hora i 
mitja. Aquets consell ha estat una excepció per la quantitat de temes a tractar 
 
Proposta per al nou consell abans del 25 de novembre 
 
Es confirma que es mantindrà el dia de la setmana  i l 'horari dels Consells ( 
dimarts a les 7 de la tarda) 
 
En el proper consell es portaran la instàncies necessària per formalitzar 
l’entrada de les noves membres del Consell 
 
 
 
 

   


