
ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA 
Dia 26 d’abril 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. Silvia 
Muñoz, de l’Associació de Fibromiàlgia; les senyores Imma Serra, Mercè Pla, 
Anunciación Rubio, Carme Lecha i Elena Martínez, de l’Associació l’Olivera, i 
les representants polítiques Gemma Tomàs, de la CUP, i Anna Torra, de 
Ciutadans. A títol personal assisteixen la Sra. Paloma Masnou, la Sra. Diana 
Pinzón, la Sra. Montse Margarit i la Sra. Montse Roldán.  
 
Excusa l’assistència la Sra. M. Assumpció Lleonart, representant del Col·legi 
d’Advocats. 
 
També hi assisteixen la Sra. Montse Mestres, com a secretaria i cap de servei 
de Serveis Socials, Sanitat i Programes; la Sra. Carme Batista, com a 
representant del SIAD, i la Sra. Cristina Cruz, com a  presidenta. 
 
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 
 
La Montse Margarit fa una esmena per informar sobre la seva explicació de 
l’acte de presentació al Ple municipal del 2004. En realitat no va ser per aprovar 
el reglament, sinó per presentar les accions del Consell Municipal de la Dona i 
demanar més implicació política. Un cop rectificat aquest punt, s’aprova l’acta. 
 
2. Valoració del 8 de març 
 
La Carme Batista llegeix la valoració que en fa el SIAD i se n’entrega una còpia 
a totes les assistents. 
 
La Paloma Masnou al·lega que la informació va arribar tard. La Carme Batista 
explica que hi va haver problemes tècnics amb relació al tríptic. 
 
La Marina Hosta creu que la valoració s’hauria d’haver enviat per correu 
electrònic abans de la reunió del Consell, perquè tothom se l’hagués pogut 
mirar abans. També creu que el cartell i el tríptic s’haurien de fer arribar amb 15 
dies d’antelació. 
 
La Montse Mestres diu que, malgrat que s’han de polir els temes relacionats 
amb la difusió, és molt difícil poder fer-ho amb tanta antelació. El Departament 
de Comunicació ha d’atendre totes les demandes de difusió de tots els serveis 
municipals, que són molts. 
 



La Carme Batista explica que moltes entitats no tenen lligats els seus actes 
amb tant de temps. Malgrat que se’ls fa arribar una carta informant del termini 
per aportar la informació de les activitats que organitzen, sempre van justos o 
inclús fora de termini. També s’informa en la mateixa carta de les dates en què 
es realitzaran els actes més importants del SIAD i del Consell, per tal que no 
contraprogramin. 
 
La Marina Hosta opina que els terminis s’han de respectar i no incloure els 
actes que arribin després. La Carme Batista avisa que si es fes així, la meitat 
dels actes no sortirien i l’objectiu del tríptic no s’assoliria. 
 
La Montse Roldán creu que els actes es van concentrar en una sola setmana i 
això va fer que se solapessin o que haguessin de córrer molt per anar a dos 
actes el mateix dia. 
 
La Carme Batista clarifica que els actes del SIAD van durar 15 dies (el primer 
va ser el 2 de març i el darrer, el 17). L’únic solapament es va donar per un 
error en la comunicació de l’acte organitzat per la universitat, que no va arribar 
al SIAD. Pel que fa als dos actes seguits, va ser la pròpia comissió qui va 
decidir organitzar l’acte del Consell el mateix dia que es feia l’obra de teatre, 
malgrat que hi havia disponibilitat per fer-lo el dia abans. 
 
La Paloma Masnou suggereix fer reunions de coordinació entre totes les 
entitats, serveis i regidories que organitzin actes. La Carme veu molt complicat 
poder reunir a tothom per organitzar el calendari d’actes, ja que solen 
programar-los amb poca antelació. 
 
La Montse Roldán diu que hi va haver poca difusió de l’acte del Consell.  
 
La Montse Margarit opina que la millor manera que els mitjans facin un 
seguiment dels actes és parlar amb ells, com havien fet anys enrere algunes 
dones del Consell. Si no, només publiquen el que volen. 
 
S`acorda enviar per correu electrònic a totes les dones del Consell la valoració 
amb les aportacions de la reunió. 
 
La Gemma Tomàs demana si la valoració quantitativa s’ha realitzat sobre tots 
els actes organitzats a la ciutat o només sobre els del SIAD i el Consell. La 
Carme clarifica que només sobre els organitzats des del servei i el Consell. 
 
 
3. Reglament del Consell: valoració de l’acte de ratificació al Ple municipal 
i elecció de membres de la Comissió Permanent 
 
La regidora Cristina Cruz manifesta que està molt contenta i satisfeta per com 
va anar l’acte. Va ser una voluntat política que va voler fer coincidir amb el 8 de 
març. La valoració de tots els partits polítics va ser molt positiva. El valora com 
el moment més satisfactori com a regidora de la Dona. 
 



La Conxita Almarcha ratifica que va ser un acte molt emotiu. Van assistir-hi 
també dones que abans havien anat al taller a la Casa Flors Sirera i que no 
tenien cap vinculació amb el Consell, gràcies a la informació i invitació de la 
Montse Margarit. 
 
La Paloma Masnou expressa el que va significar per a les dones de les 
comissions el reconeixement a la seva feina de formigueta per aconseguir de 
nou la Regidoria de la Dona. 
 
La Montse Margarit diu que, malgrat que les comissions no han fet una 
valoració posterior de l’acte, de forma informal sí que es va valorar molt 
positivament el suport rebut durant l’acte per part de tot el consistori. Un fet que 
s’agraeix després dels moments durs i les critiques rebudes pel fet d’haver 
convocat a tots els partits polítics abans de les eleccions per tal de demanar un 
compromís amb la creació, de nou, de la regidoria de la Dona. Sentir dir a un 
dels regidors que el Consell de les Dones era un dels més actius de la ciutat va 
ser molt satisfactori i reparador. Creu que es van dir moltes coses positives i 
justes. 
 
La Cristina Cruz explica que és la primera vegada que s’aprova un reglament 
d’un consell en un ple. Valora molt positivament la implicació de tots els 
regidors i regidores de l’Ajuntament i recorda que en l’acte central del dia 8 hi 
eren presents tot l’equip de govern, cosa que potser es donava per primera 
vegada. 
 
La Montse Mestres explica que, seguint el nou reglament, s’ha de crear la 
Comissió Permanent. 
 
Les funcions d’aquesta comissió són: 
 

- Marcar l’ordre del dia de les assemblees del Consell. 
- Seguiment dels acords presos. 
- Reunió per tractar temes urgents i prendre resolucions participades que 

després s’hauran d’explicar al Consell. 
 
Es proposen les següents candidates representatives de les diferents 
comissions: 
 

- Montse Margarit, per la seva visió històrica i experiència en el Consell. 
- Paloma Masnou, com a representant del col·lectiu més jove. 
- Conxita Almarcha, com a representant d’una de les entitats de dones 

que atén una dels problemàtiques més greus. 
 

La Marina Hosta creu que caldria buscar una substituta atès que la Montse 
Margarit i la Conxita Almarcha viatgen molt i es podria donar el cas que cap de 
les dues hi fos si s’ha de convocar la comissió permanent. 
 
Es nomenen membres substitutes de les comissions:  
 

- Marina Hosta  



- Montse Roldán 
 

S’avisarà les substitutes per ordre alfabètic. 
 
La Conxita Almarcha demana més implicació i participació d’altres membres del 
Consell en les comissions. Creu que és necessari que entrin dones noves que 
aportin noves idees i més suport. 
 
La Montse Mestres demana que es clarifiqui qui forma part de cada comissió, ja 
que hi ha dones que són a totes dues. 
 
Comissió de Sensibilització: 
 

- Sole González 
- Conxita Almarcha 
- Montse Margarit 
- Montse Roldán 
- Marina Hosta 
- Lluïsa Cunill 
- Anna M. Torra 

 
Comissió de Feminisme: 
 

- Montse Margarit 
- Montse Roldán 
- Marina Hosta 
- Paloma Masnou 
 

La Montse Mestres creu que, si bé les dones del Consell poden formar part de 
més d’una comissió, s’ha de tenir clar que els objectius de cada una són 
diferents. L’objectiu de la Comissió de Sensibilització és organitzar actes per 
sensibilitzar la població sobre les diferents desigualtats que encara hi ha entre 
gèneres. La de Feminisme ha de crear debat sobre els diferents corrents 
feministes i les seves reivindicacions.  
 
Segueix explicant que, segons opinió seva, hi ha un debat pendent dins del 
Consell. Hi ha diferents corrents teòrics. L’existencialista, basat en la creença 
que la dona, per essència, és diferent a l’home i des d’aquesta diferència s’ha 
d’aconseguir el poder femení. En canvi, el corrent més culturista parteix de la 
idea que no és tanta la diferencia, sinó que la marquen la cultura i la societat. 
Cada un d’aquests corrents planteja diferents formes d’abordar la lluita per la 
igualtat. En conseqüència, això pot generar conflicte i xocs a l’hora de marcar  
estratègies d’actuació. Per això és important crear debat per tal d’aprofundir-hi i 
evitar conflictes. 
 
La Montse Margarit explica que la Mila López va proposar crear la Comissió de 
Feminisme per debatre aquests temes, però les eleccions i les accions que es 
van considerar prioritàries en aquell moment, van fer que es prengués un 
objectiu més similar al de la comissió reivindicativa anterior.  
 



Explica que, ja fa molts anys, les dones es reunien a la llibreria de la Rosa Riu 
(que ha mort recentment) per parlar i debatre les teories feministes. Era l’època 
en què es van fer les Jornades Catalanes de les Dones. Mostra el llibre que va 
editar la regidoria fa anys sobre els moviments feministes a Manresa. Creu que 
és important conèixer la historia dels moviments reivindicatius a la ciutat. Van 
ser tan importants com per aconseguir obrir el primer centre de planificació 
familiar municipal. Va ser una fita, i inclús van rebre amenaces d’algun regidor 
molt conservador. Manifesta haver tingut una sensació de retrocés durant l’acte 
de ratificació del reglament, en sentir dir als regidors coses que ja deien les 
dones als anys 70. 
 
La Montse Margarit creu que els temes relacionats amb la salut de les dones  
són molt importants i que s’haurien de treballar des d’una nova comissió, en 
coordinació amb l’ASSIR. Anima les altres dones del Consell a crear-la. 
 
La Diana Pinzón diu que ella ja fa tallers i accions per treballar el transgènere 
des d’una perspectiva transversal, però ho fa de forma voluntària i no pot 
dedicar-hi més temps. Creu que caldria organitzar unes jornades com a punt de 
partida. Valora molt important educar i informar sobre el tema als nois i noies. 
També manifesta que les dones entre 20 i 35 anys estan molt abandonades i 
no hi ha espais per acollir-les.  
 
La Cristina Cruz l’anima a portar totes aquestes idees en la possible Comissió 
de Salut. 
 
La Montse Margarit creu que en el Consell es pot treballar més transversalment 
com més comissions hi hagin. Les dones més joves són les que poden aportar 
idees més innovadores i més energia. 
 
La Diana Pinzón diu que és molt important poder comptar amb recursos 
econòmics  i humans.   
 
La Montse Margarit creu que per aconseguir més recursos cal que hi hagi 
dones que pressionin. Les dones pressionen sobre les necessitats que 
detecten, moltes vegades segons l’època de la pròpia vida. Posa com a 
exemple el grup de dones que tenien menopausa i que van detectar la poca 
informació que hi havia sobre el tema i la necessitat de fer-ne xerrades. 
Aquestes dones van pressionar fins que les van aconseguir. Si es detecta la 
necessitat i es pressiona, els recursos arriben.  
 
La Paloma Masnou proposa a la Diana iniciar la Comissió de Salut. La Diana 
respon que ella no s’hi pot comprometre molt, però sí en l’organització de unes 
jornades i en una primera pluja d’idees.  
 
La Mercè Pla diu que des de l’Olivera ja organitzen moltes coses, però que les 
dones són cada cop més grans. La Paloma manifesta que no coneix el que fan 
a l’Olivera ni a d’altres associacions. La Cristina explica que és prevista una 
trobada d’entitats de dones per facilitar que es coneguin. 
 



La Silvia Muñoz demana si tenim coneixement de totes les entitats vinculades a 
l’àmbit de la salut de la ciutat. La Carme respon que sí que es coneixen totes 
les entitats de salut que afecten majoritàriament les dones, però que no es 
coneixen les entitats de tots els àmbits de la salut. La Montse Mestres diu que 
pot  facilitar-ne un llistat. Proposa que es reuneixin unes quantes dones per 
parlar de la possible Comissió de Salut. S’hi apunten la  Mercè Pla, Diana 
Pinzón, Silvia Muñoz, i Anna M. Torra. 
 
La Paloma Masnou proposa també la Cristabela. 
 
 
4. Informacions per part del SIAD i activitats previstes 
 
La Carme Batista explica les diferents activitats previstes per als propers 
mesos: 
 

- Exposició i activitats “La dona al món industrial”. Projecte conjunt amb 
la Regidoria de Cultura i el Museu de la Tècnica. 

o El SIAD ha realitzat les fitxes didàctiques per a l’alumnat. 
o Objectiu: visualitzar i posar en valor les aportacions històriques de 

les dones en l’àmbit laboral coincidint amb el Dia Internacional del 
Treball. 

 
- 11 de maig. Visita guiada a l’exposició “Síria, la paraula de l’exili” 

o Juny: activitats al voltant de la situació de les dones refugiades. 
Projecte conjunt amb la Regidoria de Cooperació. 

o Objectiu: Conscienciar sobre les greus desigualtats que pateixen  
moltes dones arreu del món. 

  
- 14 de juny. Xerrada: “El paper d'avis i àvies a la família. Aprendre a  

posar límits per evitar situacions abusives”.  
- Activitat conjunta amb la Regidoria de la Gent Gran, coincidint amb el 

Dia Internacional contra la violència envers la gent gran. 
- Objectiu: sensibilitzar sobre la problemàtica o les situacions de les 

dones grans. 
 

5. Propostes d’actuació per part del Consell  
 
La Montse Roldán proposa celebrar el 25è aniversari de la mort de la 
Montserrat Roig. La Cristina Cruz diu que troba més adient celebrar les coses 
positives i proposa celebrar els 20 anys del SIAD i fer un petit homenatge a la 
Montserrat Roig si es creu oportú. La Paloma Masnou diu que no hi ha cap 
carrer amb el seu nom.  
 
La Montse Roldán recorda que fa anys el Consell va demanar que es posessin 
més noms de dona als carrers de Manresa. La Cristina Cruz diu que es 
traslladarà la demanda. 
 



La Gemma Tomàs diu que a la pagina web municipal s’indiquen tots els 
requisits  per poder posar un nom de carrer i que hi ha un llistat de noms 
encara pendents. La Montse Mestres diu que s’ho mirarà. 
 
La Paloma Masnou demana si es pot aconseguir el llistat de carrers de la ciutat 
amb nom de dona. La Gemma diu que no arriben a deu. 
 
S’aprova que la celebració dels 20 anys del SIAD es faci al setembre. 
 
La trobada d’entitats de dones es proposa pel juny. La Marina explica que fa 
poc es va organitzar la trobada comarcal d’entitats de dones. La Montse Roldán 
proposa organitzar-la des de Manresa i convidar-hi a totes les entitats de la 
comarca. 
 
La Conxita Almarcha diu que cada any s’organitza en un municipi i que dóna 
molta feina. Proposa demanar al Consell Comarcal que es pugui celebrar un 
any a Manresa. Però de moment ja estan pactats els municipis dels dos 
propers anys. 
 
6. Precs i preguntes 
 
La Marina Hosta es queixa que la informació sobre las jornades de coaching va 
arribar el dia abans. La Carme Batista explica que la informació no va arribar 
fins aquell mateix dia, ja que l’associació va decidir oferir les places gratuïtes a 
dones el dia abans. La Montse Mestres diu que no es va poder fer res més. 
 
La Gemma Tomàs demana si el servei de traductora per atendre usuàries del 
SIAD s’ha resolt. La Carme explica que abans  l’oferia Bages per Tothom, però 
amb la crisi es va aturar el projecte. De moment no hi ha servei de traducció, tot 
i que, quan és possible, una voluntària de Lilium fa de traductora d’àrab. 
 
La Diana Pinzón creu que cal pressupost per fer qualsevol acció amb qualitat. 
 
La Conxita Almarcha diu que elles aprofiten tots els recursos humans gratuïts, 
com el personal sanitari, per fer xerrades. La Silvia Muñoz corrobora que elles 
també tiben de tots els recursos disponibles per poder realitzar activitats. 
 
La Conxita Almarcha demana que es derivin les persones que ofereixen 
activitats de manera voluntària a les entitats de dones interessades. La Carme 
Batista explica que ja està previst fer-ho. 
 
La Sole González diu que costa molt motivar les dones de la seva associació a 
participar en activitats organitzades des de la Regidoria sense vincles de suport 
en tallers o xerrades. La Montse Mestres creu que amb els diners que reben de 
la subvenció es poden pagar alguna d’aquestes activitats. 
 
La Sole González manifesta que amb totes les despeses que tenen no els hi 
queda per contractar monitoratge. La Silvia Muñoz diu que elles no programen 
res que impliqui un cost. Només organitzen activitats gratuïtes. 
 



La Montse Margarit proposa incloure en l’ordre del dia del pròxim consell la 
demanda de més recursos econòmics. La Montse Mestres suggereix que s’hi 
podria convidar el regidor d’Hisenda per demanar-li en persona. 
 
Com que no hi ha més temes, la presidenta Cristina Cruz dóna per acabada la 
reunió. 
 
 
 


