
ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA 
Dia 17 novembre 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. Soledad Gonzalez del Nord de la Dona, Les Sres. Rosa 
Cordoba i Isabel Segura de Dones Solidaries del Bages, les Sres. Cristina 
Zárate, i Maite Casas de DEIM, les Sres. Montse Giralt, Silvia del Pino de 
ENDOCAT, la Sra. Anna Crespo de Gèneres i Gènere i del grup municipal d’ 
ERC, les Sres. Imma Serra i Mercè Pla de l’ Olivera, 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. Ruth Guerrero de 
PSC, la Sra. Carme Bes del Club Atlètic Manresa. A títol personal la Sra. 
Paloma Masnou, la Sra. Mila Lopez, la Sra. Montserrat Roldan, la Sra. Montse 
Margarit i la Sra. Diana Pinzón, la Sra. Rosario Ramos, .      
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’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 procedeix a l’ aprovació de l’acta anterior. 
 
La Silvia del Pino fa constar un error en el cognom de la membre de la seva 
associació que va assistir en el passat consell. En comptes d’Elena Rosseti ha 
de dir Elena Tosseti.  
S’introduirà la rectificació. 
 
2- Presentació de les noves incorporacions 
 
Es dona la benvinguda a les dones noves i es realitza una roda de 
presentacions de les dones que venen per primera vegada. 
 
3- Presentació breu dels actes de la campanya del 25 de novembre 
 
La Carme Batista fa un resum de tots els actes que es faran des de l’ 
Ajuntament. Destaca la importància que s’ha donat a la implicació dels 
col·lectius més joves de la ciutat amb l’ objectiu prioritari de treballar la 
prevenció. 
Es reparteix un document on consten tots els que es fan a la ciutat i que 
sortiran al tríptic digital. 
Es mostra el cartell i es demana a totes les assistents la seva col·laboració per 
completar la seva distribució 



 
La Sra. Soledad González del Nord de la Dona informa d’un acte que han 
organitzat no inclòs en el díptic, de moment, perquè no havien pensat en 
comunicar-ho. Està previst pel proper 27 de novembre a les 6 de la tarda. La 
Carme Batista ho recull per incloure-ho. 
 
S’ informa que la roda de premsa per presentar al campanya als mitjans serà el 
dia 23 a les 11h.  Assistiran Conxita Almarcha i  Binta per explicar les activitats 
que les seves entitats han organitzat, la Montse Margarit per explicar l’ acte del 
Consell Municipal,  l’ Angels  Torrens per informar sobre l’ obra de teatre i la 
regidora que explicarà els actes  centrals que organitza l’ ajuntament.   
 
La Carme Batista explica per sobre en que consistirà l’acta institucional a la 
Plaça Major el dia 25. S’informa de la Montse Margarit, en nom del Consell de 
la Dona, llegirà un manifest. 
 
La Montse Margarit  explica en que consistirà l’ acte “ Cremem les violències “ 
que ha organitzat la comissió de sensibilització amb el suport de la de 
feminisme previst pel dia 28 a Crist Rei. En aquest acte hi participaran 
voluntaris del projecte “ Entre tothom “, i també es penjarà la pancarta 
Tanmateix informa de l’ adhesió a la campanya internacional “Ni una Menys”. 
Es materialitzarà a través de penjar-nos, durant els actes més significatius   una 
cartolina amb aquest lema. 
 
 
La Conxita Almarcha demana la col·laboració de totes les dones del Consell en 
l’ acte. Les dones que vulguin participar s’haurien d’apuntar en el llistat de 
distribució de tasques. Tanmateix demana la seva col·laboració formant part de 
les comissions que ja existeixen ( la de sensibilització i feminisme ) o creant 
altres de noves. 
 
A continuació la mateixa Conxita explica la xerrada que organitzen des del 
Gam Lilium “ Dona, l’esport t’allibera”, i convida a assistir-hi. 
 
La Binta explica també la  xerrada que faran des de l’ associació de Dones 
senegaleses “Mutilant somnis: L’ Ablació”. Volen sensibilitzar sobre aquesta 
greu violència contra les nenes que escara s’ exerceix al seu país. Explica el 
perill que existeix quan les famílies que viuen aquí viatgen al seu pais, doncs 
aprofiten per fer-li a les seves filles.  
 
La Montse Margarit proposa que seria molt interessant crear una nova comissió 
que treballés el tema de la salut de les dones.   
 
La. Cristina Cruz, que és infermera, explica que existeix  un protocol des de els 
serveis d’ atenció primària en salut per prevenir-ho. 
 
La Alba Baltierrez, que ve en nom d’ERC, creu que seria bona idea fer 
sensibilització mitjançant les AMPAS, per tal d’arribar als pares i mares. La 
Mercè Rosich exposa les dificultats d’accedir als pares i mares a través de les 



AMPES, donat la poca implicació de moltes famílies dins l’escola, però es 
compromet a col·laborar des de l’ ajuntament per tal de treballar la prevenció. 
 
S’ acorda fer una valoració posterior de la campanya. 
 
 
4- Normes de funcionament i reglament del Consell 
 
La Mercè explica que, com es va decidir en el passat consell, s’ha fet arribar 
junt amb la convocatòria els dos documents  dels reglaments ja existents. Diu 
que només li ha arribat una esmena de la CUP. 
 
La Montse Margarit proposa fer una sessió extraordinària per tractar només  
aquest tema. Manifesta la sorpresa perquè les normes proposades són molt 
escuetes 
 
La Mercè no veu cap problema en fer tantes sessions com siguin necessàries 
doncs el reglament marca el mínim però no el màxim que es poden convocar  
 
La Montse Mestres explica que unes propostes de reglament que es troben 
emparades dins un reglament General de  Participació Ciutadana. Per això hi 
ha  determinats supòsits als que no s’hi ha fet referència, perquè ja estan 
regulades. Diu que si es valora interessant es farà arribar el reglament de 
participació Ciutadana  sencer.  
 
La Paloma manifesta que no ha trobat el Reglament de Participació Ciutadana 
a la web municipal i veu bona idea fer una sessió de treball per debatre punt 
per punt. 
 
Es valora més adequat per a les entitats fer-la desprès de les festes de Nadal, 
al gener.  
 
La Mercè remarca que és important tenir clar que malgrat hi ha una part del 
funcionament del Consell que pot decidir ell mateix, també hi ha una normativa 
genèrica de la que pengen tots els Consell participatius dels Ajuntaments.  
 
La Gemma Tomàs, de la CUP, creu que també això és pot modificar, si es veu 
convenient. 
 
La Montse Mestres explica que hi ha part de funcionament que ja ve marcada 
per  una normativa competencial general – fora de l’àmbit municipal -  a la que 
s’empara el reglament de Participació de l’Ajuntament. I desprès les normes de 
funcionament intern de cada consell s’han d’adequar a aquest reglament 
general municipal. Els canvis es poden introduir, però no fins el punt de 
vulnerar la normativa competencial genera dels consells de participació 
 
La Mercè proposa que el dia de la sessió vingui un jurista de l’ ajuntament 
expert en el tema. 
 



La Paloma demana si pot ser l’ Ester Jodar del SIAD però la Mercè creu que, 
en aquest cas, el jurista especialitzat del departament que millor ens pot 
assessorar de procediment administratiu és el Jerònim Muñoz.  
 
La Montse Margarit demana si estan contemplades en el reglament general les 
aportacions que la Llei de Igualtat aprovada al juliol, fa sobre la participació 
ciutadana de forma transversal. 
 
La Montse Mestres exposa que la llei d’ Igualtat  tracta de continguts politics  
(que s’ha de fer) mentre que el que ens afecta està emparat amb altres lleis 
que tenen a veure amb procediments administratius ( com s’ha de fer ). 
 
La Mercè diu que als  ajuntaments qui mana a nivell competencial i de gestió 
administrativa no és l’ alcalde sinó el secretari i l’ interventor.  
 
S’ acorda convocar la sessió de treball al gener.   
 
 
5- Pressupost participatiu 
 
Es passa un Power Point que explica que és i com funciona el pressupost 
participatiu. 
 
La Mercè explica que volen que sigui un procés amb el màxim de 
transparència. Explica que l’any passat es va fer per primera vegada una 
selecció de projectes ciutadans, dels que en varen guanyar 4 d’un total de 20 
presentats i acceptats. 
 
Però dels 4 projectes , 3 no van poder finalitzar amb el pressupost assignat i l’ 
ajuntament ha hagut d’ assumir-los amb un major cost. Per aquest motiu 
aquest any s’ha posat com a requisit que els projectes han de finalitzar en un 
any i s’han d’ajustar al pressupost presentat 
 
Enguany es destinaran 200.00 euros i cada projecte seleccionat obtindrà 
50.000 euros.  
 
Podem presentar projectes totes les entitats ciutadanes registrades en el 
registre Municipal. La data de presentació és del dia 16 de novembre fins el 31º 
de gener. Durant el febrer es valoraran. Desprès es donaran a conèixer els que 
reuneixin els requisits, a la ciutadania a través de : 
 

a) Una exposició dels projectes , que es realitzarà del 9 al 24 de març  
b) Una presentació pública el divendres 1 d’abril , a on cada entitat que 

presenta un projecte tindrà 3 minuts per explicar-lo 
c) Informació al web municipal del 9 de març fins al 10 d’abril  

 
Tots els majors de 16 anys poden votar, tant presencialment com 
telemàticament a través d’un sistema d’autentificació digital. 
 
Finalment el dia 11 d’abril es farà una roda de premsa i es donaran els resultats  



 
Tota la informació està penjada a la web municipal. 
 
Com últim La Mercè recorda que va donar informació del pressupost destinat a 
la Dona durant el 2015 en al passada sessió. Puntualitza que hi han 11.000 
euros  per fer activitats i 3.000 per les subvencions a les entitats , però que el 
gruix més important correspon al personal.   
 
La Paloma demana si es podria realitzar unes jornades feministes dins d’ 
aquest pressupost destinat a activitats 
 
La Mercè diu si hi ha propostes interessants per la ciutat es poden prioritzar, 
però cal un pressupost i saber de que estem parlant. 
 
La Carme Batista diu que s’ha de tenir en compta que si el pressupost és el 
mateix ,i es fan noves accions, s’hauria de deixar de fer les que ja es realitzen. 
Explica que algunes es realitzen de forma transversal amb altres departament 
com joventut, cooperació, ...   
 
La Gemma ( Cup ) manifesta que no s’ha acomplert  l ‘acord municipal per 
destinar els  diners procedents de l’ estalvi energètic ( 100.000 euros ) a serveis 
socials, i demana si no es podrien destinar a la partida de Dona 
 
La Merce explica que dins l’ ajuntament tothom els demana i que es difícil 
aconseguir-los. 
 
La Milà creu que és necessari tenir la diagnosis de la situació de les Dones a la 
ciutat per tenir més criteri de com repartir el pressupost 
 
La Mercè informa que la diagnosis la farà la Diputació de forma gratuïta. S’ 
iniciarà a principis d’ any. La situació que millor es coneix és la de les dones en 
situació de necessitats socials, però es desconeix el retrat global i actual de la 
dona a Manresa. ( a nivell d’ensenyament, sanitat, esport... ) 
 
La Paloma demana si està previst que les persones que realitzin l’ estudi parlin 
amb les dones del Consell i les comissions. La Mercè explica que això forma 
part de la metodologia per fer l’ estudi, així com contactar amb les entitats , 
professionals..., etc. ..  
 
Es continua explicant el funcionament del pressupost participatiu mitjançat el 
power point.  
 
La Marina creu que un projecte de 50.00 euros és molt complicat. Son masses 
diners. 
 
La Diana proposa presentar un projecte conjunt i transversal per la creació de 
la casa de la Dona, un espai on es poguessin concentrar tots els serveis dirigits 
a les dones. I que no depengués de l’ ajuntament si no de les entitats. Creu que 
és necessària una major col·laboració i coordinació entre elles.  
 



Es valora difícil ja que s’ha de finalitzar en un any i un projecte així requereix de 
despeses continuades ( llum, lloguer, etc) 
 
La Paloma proposa crea una comissió per platejar el projecte. La comissió de 
feminisme recull la proposta 
 
La comissió de feminisme demana tenir algú de referència i  proposa recuperar 
a la Laura Castany com a  tècnic d’igualtat. Si no es pot tot almenys al 50% de 
dedicació al tema  
 
La Mercè diu que el cartipàs encara no està definit i per tant tampoc aquest 
càrrec entremig. Com tothom sap la Laura Castany ( antigament tècnica 
referent de la dona ) actualment està a serveis socials, i no es pot prescindir 
d’ella sense substituir- la. Però recull la proposta. 
 
La Montse Mestre manifesta que malgrat té un temps molt limitat per les seves 
altres múltiples  obligacions, assumeix amb il·lusió temporal aquesta funció.  
 
Demana que totes les entitats i dones particulars que vulguin formar part del 
Consell han de renovar la instància . Es repeteixen les instàncies en paper 
perquè, si volen, l’omplin i ja farem el tràmit de registre des de l’Ajuntament. 
Les entitats que no recordin el seu NIF li han de fer arribar directament per 
correu electrònic. 
 
6- Cloenda de la presidenta 
 
I sense més assumptes a tractar, la Regidora agraeix la presència de totes les 
dones i dóna per finalitzada la  sessió. 
 
 
 
 
 
 
 


