ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA
Dia 5 de juliol de 2016
Assisteixen a la reunió: La Sra. Cristina Cruz, regidora de la Dona i
presidenta del Consell, la Sra. Conxita Almarcha, del GAM Lilium; la Sra. M.
Lluïsa Cunill, del Centre de Cultura Popular; les Sres. Silvia Muñoz i Cristabela
Cano, de l’Associació de Fibromiàlgia; les Sres. Imma Serra i Elena Martinez,
de l’Associació L’Olivera; la Sra. Patricia Ramos, de l’Associació
d’Endometriosi, i la representant política Alba Baltiérrez, d’ERC. A títol personal
assisteixen les Sres. Paloma Masnou, Montse Roldán, Josefa Gil i Emilia
Álvarez.
Excusen l’assistència la Sra. M. Assumpció Lleonart, representant del Col·legi
d’Advocats, la Sra. Mercè Basas, representant del Col·legi de Metges, la Sra.
Mercè Pla, de L’Olivera, la Sra. Silvia del Pino i la Sra. Montse Margarit.
També hi assisteixen el senyor Marc Orriols, tècnic adscrit a Participació i la
Sra. Carme Batista, com a representant tècnica del SIAD, així com la secretària
del Consell, Sra. Montserrat Mestres i Angla, Cap de Servei de Sanitat, Serveis
Socials i Programes
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.
2. Debat sobre el Pla de Govern
La regidora explica que el Pla de Govern per al 2016-2019 recull els
compromisos per a la realització de les principals actuacions a realitzar durant
aquesta legislatura.
Per tal de debatre el document s’han organitzat sessions de debat i
participació ciutadana, fent-les coincidir amb els diferents consells municipals.
Per aquest motiu aquesta sessió és oberta a la ciutadania.
Les actuacions previstes en el Pla de Govern s’articulen en cinc eixos. Dona és
inclòs en un d’aquest eixos: Polítiques socials i per la igualtat. Cada un dels
eixos té uns objectius sobre els quals es programaran les diverses actuacions
previstes.
La Montse Mestres recorda que ja es van trametre els sis objectius per a les
Polítiques de la Dona junt amb la convocatòria del Consell. Tot i així, se’n
reparteixen còpies en paper.
L’altra forma de participació és a través d’internet. Mitjançant un portàtil i la
pantalla, la Montse explica pas per pas com es poden fer les aportacions, que

poden ser tant a nivell personal com en representació d’una entitat, com a
través dels acords presos en aquest Consell.
Les aportacions realitzades mitjançant internet passaran un filtre només per
evitar comentaris fora de to. El procés participatiu durarà fins al 15 de juliol. Un
cop recollides totes les aportacions, el govern les tindrà en compte i decidirà
quines pot incorporar.
Amb totes les aportacions que creguin viables i oportunes d’incorporar, es
refarà el document inicial amb els nous acords que implicaran un compromís i
que, per tant, s´hauran de complir.
El Marc Orriols, que ve en representació de Participació de l’Ajuntament,
explica que s’hi poden fer aportacions i també comentaris.
La Montse Mestres explica que hi ha confusions per part dels participants i en
alguns casos s’han fet propostes metodològiques en comptes de comentaris.
La regidora llegeix els punts de la proposta inicial i mirem per la pantalla les
aportacions que ha afegit la ciutadania.
La Montse Mestres, en relació a la proposta de crear un Observatori de la
Dona, explica que hi ha la intenció de crear un Observatori Social i que tots dos
projectes podrien anar lligats.
La Paloma Masnou recorda que resten pendents alguns compromisos:
La reubicació del SIAD, per tal que les dones no hagin de passar
per la sala d’espera de Serveis Socials, protegint així la seva
privacitat i aconseguint una millor visibilització del servei.
Poder disposar de més espai per cedir a les entitats de dones.
Més dotació de personal al SIAD.
Tornar a realitzar tallers per a les entitats i grups de dones.
La Conxita Almarcha manifesta que moltes dones es queixen de la falta
d’intimitat. Creu que seria necessari un local amb accés directe.
La regidora creu que amb aquestes sis actuacions queden coberts els temes
més importants.
La Carme Batista creu que seria important que s’incorporés el tema de la
prevenció de la violència masclista. Es modifica dins el punt 6 la paraula
promoció. Així doncs, el text queda de la següent manera: “Prevenció i
realització d’actuacions contra la violència...”
La Paloma Masnou suggereix que en el punt 3 sobre el suport a les entitats
s’afegeixi també “amb recursos materials i econòmics”.
Aquestes aportacions s’incorporen directament a les propostes via internet.

La Silvia Muñoz demana si existeix algun servei per atendre els homes
maltractats. La Carme explica que malgrat no ser oficial, des de l’ASSIR els
poden atendre.
L’Emilia Álvarez demana si existeix cap recurs per atendre una dona que es vol
separar, però que té fills petits i no pot anar a treballar perquè no té amb qui
deixar-los. La Montse Mestres diu que el problema de la conciliació de la vida
laboral i familiar és difícil per a moltes famílies, encara que estiguin formades
per dos membres, ja que els horaris laborals afecten a tots dos. Si hi ha una
manca de recursos hauria d’anar a Serveis Socials.
La Silvia Muñoz demana si està previst fer algun curs per aprendre a utilitzar
els desfibril·ladors.
La regidora Cristina Cruz diu que se n´han fet ja molts i que possiblement se’n
faran més. Solen ser de 50 o 60 persones i es realitzen per a les associacions
de veïns i a professionals. Però explica que és fàcil i molt segur d’utilitzar, ja
que la pròpia maquina detecta quan cal donar la descàrrega o no donar-la.
3. Informació d’acords del Ple Municipal
La regidora explica les diferents mocions que s´han presentat en matèria de
dona.
-

Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència
Masclista (CiU, ERC, PSC), novembre 2015
o Reiterar el compromís de l’Ajuntament de destinar recursos
tècnics i materials a la lluita contra l’eradicació de la violència
masclista.
o Assegurar l’atenció jurídica, social i psicològica a les víctimes a
traves del SIAD.
o Contribuir a la promoció de la igualtat i a la lluita contra la
violència de gènere a través d’ actuacions preventives i
educatives als centres educatius.
o Seguir commemorant de forma publica el 25 de nov. i continuar
col·locant el llaç blanc a la façana de l’Ajuntament.
o Treballar per la sensibilització contra el sexisme i promoure
l’eradicació del sexisme, la segregació, l’assetjament i els
estereotips sexuals en totes les actuacions i serveis de
competència municipal.
o Comunicar aquests acords al Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, al Instituto de la Mujer, a la delegació del
Govern de la Catalunya Central i a l’ICD.
La moció va ser aprovada per majoria.

-

Per la millora de la vida en l’àmbit de la salut sexual de les dones joves
(CUP), abril 2016
o Que el SIAD ofereixi a tots els instituts de la ciutat tallers
disgregats per sexes a 2n i 4t d’ ESO on s’explicaria el cicle
menstrual i com conviure-hi d’una manera saludable. També

s’informaria de tots els mètodes de recollida del sagnat, incloent
els alternatius. I que el SIAD disposaria d’ells.
o El SIAD disposaria a les seves oficines, i per a les joves de
Manresa, de mètodes alternatius: copes menstruals, compreses
de roba i esponges marines. Cada noia podria recollir un sol
exemplar.
o Aquests tallers i aquests productes s’afegirien a la partida del curs
2016-17
o Des del SIAD s’iniciaria una recerca de com poder oferir a les
joves formació per tal de poder exercir el sagnat lliure per tal
d’introduir-lo al curs 2017-18.
No es va aprovar la moció.
Es van proposar, però, els següents acords:
o Demanar a l’ASSIR, dins la formació que dóna als centres de
secundària, que faci especial atenció al cicle menstrual de les
dones.
o Sol·licitar a l’ASSSIR que es faciliti informació de tots els mètodes
per a la recollida del sagnat, explicant els avantatges i
inconvenients de cadascun.
o Fer arribar a les AMPES dels centres la possibilitat de promoure
accions formatives per a pares i mares per acompanyar els seus
fills i filles en la pubertat.
o Recomanar a les infermeres del programa Salut i Escola que
disposin de tota la informació sobre mètodes de recollida de
sagnat durant les sessions formatives als centres de secundària.
o Derivar totes les demandes que arribin al SIAD sobre formació i
salut sexual i/o reproductiva a l’ASSIR.
-

Equiparació dels descomptes i avantatges municipals de les famílies
nombroses a les famílies monoparentals (Dones Solidaries del Bages a
través de...)
o Es va aprovar per majoria.

L’Emilia Álvarez comenta la notícia que va llegir sobre la condemna de presó a
una mare que alletava en públic.
La majoria no sabia res del tema, que genera sorpresa i indignació. La regidora
manifesta que una acció com aquesta va contra l’actual consciència de la
importància i suport a l’alletament matern.
La Montse Mestres aconsella que quan es detectin noticies d’aquesta
transcendència s’aportin retalls o fotocopies per comentar-ho al Consell i, si cal
,fer manifest i accions en contra.
4. Proposta de calendari municipal per al 2017

La Paloma Masnou proposa que el calendari que l’Ajuntament edita cada any
es dediqui a les dones.
La Montse Mestres va comprovar si era possible fer-lo el 2017 o ja hi havia una
altra temàtica decidida. Sembla que sí que és possible. Però creu que no és
bona idea dedicar cada mes a una dona individual ,per no generar conflicte ni
comparacions . Seria millor, diu, que fossin ja dones mortes o entitats.
La Conxita Almarcha proposa que s’hi incloguin també entitats que han estat
molt importants durant molts anys, encara que ara ja no funcionin.
La Montse Mestres proposa que es faci una comissió per treballar el tema amb
el suport del SIAD.
La Paloma Masnou proposa que la darrera pàgina es destini al Consell
Municipal de la Dona.
5. Celebració del 20è aniversari del SIAD i commemoració dels 25 anys de
la mort de Montserrat Roig
La Carme Batista explica que encara no s’ha acabat de perfilar l’acte. Sí que és
previst fer una jornada de portes obertes, però atès que s’ha demanat una
acció teatral a la Diputació. Això condicionarà el seu format, ja que es podria
platejar una celebració més discreta al SIAD o més àmplia i de cara a l’exterior.
S’ha pensat en crear una exposició ben feta de l’evolució històrica del servei.
En relació amb la commemoració de la mort de la Montserrat Roig, la Montse
Mestres creu que s’hauria de saber què es fa des de la ciutat i coordinar-nos
amb Cultura.
La Cristina diu que parlarà amb la regidora de Cultura.
Es proposa com a data el 27 d’octubre, ja que abans és molt just per
organitzar-ho tot.

6. Informació sobre l’elaboració del Pla d’Igualtat
La Cristina, com a prèvia, manifesta que està molt contenta de com va anar la
Trobada d’Entitats de Dones. Veure tantes dones i tan moviment associatiu
femení li va produir una gran satisfacció.
Com a valoració de la Trobada es remarca que les presentacions de les entitats
van resultar una mica llargues. S’hauria d’haver marcat un temps màxim
d’exposició.
La narració de la Mireia Marin va resultar molt interessant i adient. La Montse
Mestres en fa un breu resum per a les dones que van haver de marxar abans.
En relació al Pla:
També explica que s’està realitzant l’enquesta per poder fer la diagnosi de la
situació de la dona a Manresa. Que moltes ja es van omplir el dia de la Trobada

i que també s’ han enviat per correu electrònic amb un enllaç telemàtic. S’ha
ampliat el termini per fer-les fins al 30 de juliol.
Ja s’han iniciat també les entrevistes amb polítics i tècnics. Al setembre es
presentarà l’anàlisi.
La Conxita Almarcha demana si s’han deixat les enquestes als centres cívics.
La Montse diu que encara no, però que les rebran aviat. Aconsella fer-les millor
de forma telemàtica, per no haver de passar-les després manualment.

7. Altres informacions
La Paloma Masnou, en representació de la comissió permanent, planteja que
s’hauria de votar si es creu convenient que les representats polítiques puguin
formar part o no de les comissions, ja que s’han presentat dues demandes.
Creu que és molt difícil que una persona pugui separar les seves aportacions
pròpies del posicionament polític que representen, el que pot resultar conflictiu
pel grup, però per altra banda les comissions necessiten més dones.
La Montse Mestres diu que és una decisió molt atípica, ja que qualsevol dona
del Consell –sigui quina sigui la seva condició– pot formar part, en principi, de
les comissions, però valora que és possible posar condicions si ho aprova el
Consell.
La Carme Batista creu que es pot votar en una línia, però sempre es pot tornar
a valorar.
S’aprova que sí que poden formar-ne part, sempre que no siguin les portaveus
de les comissions.
La Carme Batista informa que ja s´han iniciat les primeres gestions per intentar
crear una comissió de salut, però amb l’inici del període de vacances la primera
reunió es farà possiblement al setembre.
La Paloma Masnou, en representació de la comissió de sensibilització,
presenta una proposta pel 25 de Novembre. La lectura d’uns textos creats per
un noi contra la violència de gènere. Es faria en format espectacle amb la
incorporació d’una ballarina i amb projecció d’obres de la pròpia Paloma.
L’activitat la farien gratuïtament i només s’haurà de buscar espai per a fer-la.
Es valora com a local més adient la sala petita del Kursaal. La regidora parlarà
amb l’Anna Crespo, regidora de Cultura, per saber-ne la disponibilitat i el preu.
La Montse Mestres recorda que els col·legis públics també es poden utilitzar
fora del horari escolar. Tot i que per a aquest acte no sigui el lloc més adient.
I sense cap més intervenció es dóna per finalitzada la sessió.

