ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA
Dia 16 de maig de 2017
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; la Sra. Soledad González
Acuña, del Nord de la Dona; les Sres. Teresa Bosch Esparrica i Anunciación
Rubio Alonso, de L’Olivera; les Sres. Anna Puigdellívol Servet i Rosa Plaixats
Brunet, de l’associació Salut Mental Catalunya Bages; la Sra. Alba Baltiérrez
Alier, d’ERC; la Sra. Ana M. Torra Garrido, de C’s; la Sra. Montserrat Mestres
Angla, com a Cap del servei d’Acció Social de l’Ajuntament de Manresa, i a títol
personal, la Sra. Paloma Masnou López, la Sra. Montse Margarit Castells i la
Sra. Diana Pinzón Sanabria.
Excusen l’assistència la Sra. Montse Roldán Rodríguez; la Sra. Gemma Tomàs
Vives, de la CUP.
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 anterior
S’aprova l’acta de la sessió anterior del 25 d’octubre del 2016, amb l’esmena
de la Sra. Montse Margarit Castells, en què manifesta que ella va excusar la
seva absència per motius de salut i que no figura a l’acta com a excusada.
S’accepta l’esmena i s’aprova l’acta anterior.
Per altra banda, també s’aprova l’acta del 5 de juliol del 2016, que en la
passada reunió no es va poder aprovar per falta de quòrum.

2. Funcionament i organització del Consell de la Dona i de les comissions
de treball.
La Sra. Montse Margarit Castells exposa que el Consell està molt poc actiu.
Les comissions de treball no funcionen, les persones que en formen part no
assisteixen a les convocatòries i les membres de la comissió permanent els hi
toca fer-ho tot. La comissió de feminismes fa més de 2 anys que no es reuneix.
La comissió de sensibilització, fa més d’un any que no acaba de funcionar. Les
de la comissió permanent s’han anat trobant però s’han sentit molt soles.
Moltes de les participants a les comissions es repeteixen. Seguidament
adjuntem el quadre resum de les membres de cada comissió:
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COMISSIÓ
PERMANENT
Conxita Almarcha
Villena

Montserrat Margarit
Castells

Paloma Masnou
López

COMISSIÓ DE
SENSIBILITZACIÓ
Anna M. Torra Garrido
Conxita Almarcha Villena

COMISSIÓ FEMINISME

Gemma Tomàs Vives
Maria Cunill Gil
Maria Josefa Gil Barba
Marina Hosta Vila
Montserrat Margarit
Castells
Montserrat Roldán
Rodríguez
Paloma Masnou López

Gemma Tomàs Vives
Maria Cunill Gil
Maria Josefa Gil Barba
Marina Hosta Vila
Montserrat Margarit
Castells
Montserrat Roldán
Rodríguez
Paloma Masnou López

Anna M Torra Garrido

Soledad Gonzalez Acuña
Cristina Cruz Mas
Laura Castany
Figuera
-

Es veu necessari que a les comissions hi hagi algú que dugui a terme el
lideratge.
Cal tenir un calendari de reunions anual amb el dia i hora de la reunió de
cada comissió.

Es posa a debat si cal que hi hagi comissions de treball:
La Sra. Ana M. Torra Garrido diu que es podria convocar a tothom per preparar
els actes de les campanyes, com a comissions de treball.
La Sra. Assumpció Lleonart Sol s’ofereix per participar a les comissions de
treball.
La Sra. Alba Baltiérrez Alier diu que les dues comissions de treball, la de
feminismes i la de sensibilització, es podrien unificar. La comissió permanent sí
que cal mantenir-la. Caldria un calendari anual de reunions marcat per
l’organització de les campanyes.
La Sra. Diana Pinzón Sanabria creu que s’haurien de modificar les comissions
per ser més eficients amb les accions amb la comunitat, treballar sobre eixos
temàtics amb la campanya del 8 de març i la del 25 de novembre, amb un
treball continuat al llarg de l’any, i explicar-ho a la permanent. També pensa
que és important planificar les reunions anualment.
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La regidora Cristina Cruz Mas explica que també hem de tenir en compte la
campanya per la salut de les dones del 28 de maig.
I la Sra. Laura Castany Figuera també anomena que s’ha de crear la comissió
del nomenclàtor, ja que des de Cultura demanen al Consell de la Dona que
renovin la llista de dones per tenir-les en compte pels noms dels nous carrers i
equipaments. Aquesta comissió podria treballar de forma virtual, sense fer
reunions presencials.
La Sra. Montse Mestres Angla diu que està molt bé treballar les campanyes,
però troba a faltar una comissió de feminisme per aprofundir i debatre sobre el
feminisme i la igualtat entre homes i dones. S’hauria d’aprofundir en les
diferents línies de feminisme que hi ha, el de la igualtat, el de la diferència, el
vinculat a la maternitat..., si no es discuteix sobre això, el feminisme pot quedar
en folklore. S’hauria de crear una comissió per poder debatre tot això i saber
com a consell quina postura pren cada una, ja que sembla que estiguem
parlant totes del mateix feminisme, i no és així. S’hauria de fer una trobada
mensual.
La Sra. Montse Margarit Castells aclareix que això s’havia fet, anys enrere, hi
havia una comissió de feminisme força activa amb el tema.
La Sra. Alba Baltiérrez Alier diu que la realitat del Consell en aquests moments
no és la de treballar per comissions, ja que la participació és molt baixa.
La Sra. Conxita Almarcha Villena diu que falta la opinió de moltes membres del
Consell que avui no són a la reunió.
La regidora destaca que al Pla d’Igualtat hi ha l’acció 6.1.2 Reconeixement del
Consell Municipal de la Dona en què contempla vetllar perquè la Regidoria de
la Dona incorpori totes les demandes del CMD, potenciar els espais de debat
feministes al CMD i treballar per la renovació, actualització i participació de
dones joves al CMD.
La Sra. Paloma Masnou López destaca que venim de 4 anys molt durs i
intensos de feina per part del Consell de reivindicar uns mínims en quant a
regidoria de la dona, i que cal tornar a agafar forces.
La Sra. Diana Pinzón Sanabria diu que hi ha molts corrents de feminisme i que
segurament no ens posarem pas d’acord. Aquests debats s’haurien d’obrir a la
ciutadania.
La Sra. Montse Mestres Angla diu que primer cal que el Consell debati el tema
internament per poder unificar i conèixer punts de vista.
La Sra. Ana M. Torra Garrido diu que cal valorar les dones que poden aportar
les seves vivències, les experiències de cada una, la senzillesa del dia a dia.
La Sra. Montse Margarit Castells destaca que hem de tenir present l’objectiu
del Consell de la Dona, que és ajudar a les dones manresanes que estiguin on
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estiguin podran trobar una ajuda, un recolzament. El bagatge i la història de les
dones té molt valor. Per exemple, s’ha de donar suport a les dones cuidadores
ja que fan una funció social i familiar primordial.
La Sra. Laura Castany Figuera informa que de cara a l’octubre, al dia
internacional de la Gent Gran, des del SIAD es farà un curs de cuidar a la dona
cuidadora.
Finalment es prenen el següents acords:
-

Crear 4 comissions que treballaran per objectius:
o Comissió 8 de març
o Comissió 28 de maig
o Comissió 25 de novembre
o Comissió nomenclàtor

-

Es convocarà a les comissions a totes les membres del Consell.
Es programarà un calendari anual de reunions
Es mantindrà la Comissió permanent.
La Sra. Diana Pinzón Sanabria ens passarà la referència de llibres i
alguns articles que parlen sobre els diferents feminismes, com a
llavor per començar a treballar el tema.

3. Pla d’igualtat de gènere de l’Ajuntament de Manresa i accions a
desenvolupar pel Consell de la Dona.
Es reparteix un document resum de les accions que ha de dur a terme el
Consell per aquest 2017, per tenir-les presents i anar-les treballant. S’adjunta a
part.
Per altra banda, s’explica que anualment es donarà comptes al Consell de com
avança el Pla, per tal que el Consell en pugui fer el seguiment.
La Sra. Paloma Masnou López demana com està el tema de canviar de local el
SIAD. La regidora contesta que s’han valorat diferents espais, però de moment
no se’n ha trobat cap d’idoni, però que hi continuem treballant.
4. Campanya del 28 de maig, dia internacional de la Salut de les Dones.
S’explica que aquest any s’han organitzat tot d’actes i tallers en motiu
d’aquesta campanya. Es va parlar amb algunes entitats del Consell de la Dona
de l’àmbit de salut per tal de organitzar algun acte conjunt o liderat per alguna
entitat, però no han sorgit propostes concretes. Per altra banda, la Comissió de
Salut que es va proposar que es crees en Consells anteriors, tampoc es va
poder crear per manca de disponibilitat de les entitats.
Es reparteix el tríptic creat.
5. Acceptació de la incorporació de les noves membres al Consell de la
Dona i informar de les persones que s’han donat de baixa.

4

Es comunica que la Silvia del Pino Pintor i per tant, l’Associació d’afectades
d’endometriosi de Catalunya s’han donat de baixa.
També la Carme Bes Fuster s’ha donat de baixa.
S’accepta com a noves membres del Consell a la Sra. Sandra Pujol i Solernou,
a títol personal, i a l’Antònia Molina Nieto en nom de Dones en Acció de la
Carretera Santpedor. També s’accepta a la Sra. Mònica Mercier Ruiz de GAM
Lilium.
6. Altres informacions.
-

Subvencions entitats de dones 2017: Les entitats de dones
interessades en rebre subvencions per part de la regidoria de la Dona ja
poden presentar la instància i el projecte a subvencionar d’aquest any
2017. És important en el projecte, justificar la utilitat pública de la
subvenció que es demana. També cal tenir present que s’haurà de
justificar el total del pressupost presentat, no només els diners
subvencionats.

-

Taller de noves masculinitats: El passat mes de maig es va dur a
terme un taller en què hi van participar uns 11 homes i en què la
valoració va ser molt positiva. Es mirarà de donar continuïtat al tema i
seguir-lo treballant.

-

Campanya 25 de novembre: Enguany el 25 de novembre cau en
dissabte, cal pensar què es vol fer al mateix dia 25 i quan fem l’acte
institucional.

-

Trobades de dones del Consell Comarcal del Bages: La Sra. Conxita
Almarcha Villena proposa que es demani al Consell Comarcal que facin
la trobada d’entitats de dones a Manresa, ja que sempre ho fan a
diferents pobles de la comarca i estaria bé fer-la a Manresa. Es farà la
proposta.

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