
ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA 
Dia 25 d’octubre 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; la Sra. Silvia del Pino de 
l’Associació d’Endometriosi; la Sra. M. Assumpció Lleonart, representant del 
Col·legi d’Advocats; la Sra. Soledad Gonzalez del Nord de la Dona; la 
representant política Gemma Tomàs Vives, de la CUP. A títol personal 
assisteixen les Sres. Xus Pérez i Montse Roldán.  
 
Excusen l’assistència la Sra. Mercè Basas, representant del Col·legi de Metges. 
 
També hi assisteixen la Sra. Laura Castany Figuera, com a coordinadora del 
programa de la Dona, 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 
 
Per falta de quòrum no es pot aprovar l’acta. Queda pendent per la pròxima 
reunió del Consell.  
 
2. Coordinadora del Programa de la Dona 
La regidora Cristina Cruz explica que de cara a principis de  novembre, es 
crearà formalment i novament el lloc de treball de Coordinadora del Programa 
de la Dona, lloc que ocuparà la Sra. Laura Castany Figuera. Aquest lloc de 
treball que va desaparèixer en la passada legislatura, s’ha tornat a crear fruit de 
les reivindicacions fetes per part del Consell Municipal de la Dona, del la 
regidora i del SIAD.  
Per altra banda, s’informa que a partir d’ara, la secretaria del Consell de la 
Dona la durà a terme la Laura Castany.  
La secretària sortint del Consell, la Montse Mestres s’acomiada, manifestant 
que li ha agradat apropar-se a les polítiques de la Dona i al Consell, ja que 
sempre ha estat un tema molt proper per ella, que així s’ha posat el dia de tot el 
què es du a terme i que d’aquesta manera, com a cap de servei, en podrà fer 
molt més seguiment.  
 
3. 20è aniversari del SIAD 
 
S’informa de la celebració del 20è aniversari del SIAD, que es celebrarà el 
divendres 4 de novembre a la sala de la Plana de l’Om: L’acte serà dinamitzat 
per una companyia de clowns que faran un repàs històric del SIAD, també es 
farà un homenatge a l’escriptora que dóna nom al servei, Montserrat Roig, amb 
la lectura per part del Consell de la Dona d’algun text i un breu repàs de la seva 
biografia per part d’un historiador local.  



 
4. Campanya del 25 de novembre 
S’exposen els actes centrals de la campanya del 25 de novembre:        
 
- Concurs de manifestos contra la violència 
Adreçat a l’alumnat de secundària 
Organitza: SIAD Montserrat Roig 
Col·laboren: Centres d’educació secundària de Manresa i Consell Municipal de 
la Dona 
 
25 de novembre 
 

• Penjada del llaç blanc a la façana de l’Ajuntament 
 

 “1.000 likes: Teatre fòrum per a joves sobre ciberassetjament“  
A càrrec de Nus Teatre/ acció Social 
Adreçat a l’alumnat de secundària 
Hora: 10 h  
Lloc: Auditori de la Plana de l’Om 
Organitza: SIAD Montserrat Roig i Oficina Jove del Bages 
 

 Acte institucional contra la violència de gènere. 
            
Lloc: Plaça Major de Manresa 
Hora: 12 h 

- Lectura del manifest guanyador i del Consell Municipal de la Dona  
- Actuació musical  

o a càrrec del “Taller de cançons de tots els temps" del Programa 
de Gent Gran de l'Ajuntament de Manresa  

o Acció Artística: a càrrec de l’alumnat de batxillerat artístic l‘IES 
Lluis de Peguera 

Organitza: SIAD Montserrat Roig - Ajuntament de Manresa 
Col·laboren: Centres d’educació secundària i Consell Municipal de la Dona  
 

• Acció artística “Buscando mi aliento” 
A càrrec de la companyia Sincronizada 
Lloc: Auditori  de la Plana de l’Om 
Hora. 19 h 
Organitza: Consell Municipal de la Dona 
Col·labora: Ajuntament de Manresa 
 

 Encesa d’espelmes  
Hora: de 18 a 20 h 
Lloc: Plana de l’Om 
Organitza: Consell Municipal de la Dona 
Col·labora: Ajuntament de Manresa 
 
Del 28 de novembre al 10 de desembre 
Exposició: Joves contra la violència 
Lloc: Vestíbul de la Biblioteca del Casino 



Organitza: IES Pius Font i Quer i SIAD Montserrat Roig 
 
S’obra un torn de paraules:  

- La Sra. Soledad Gonzalez, demana que hi hagi més implicació i 
participació de totes les dones del Consell.  

 
- La Sra. Assumpció Lleonard, exposa que la Comissió de Violència 

contra la Dona del Col·legi d’Advocats, oferirà al mateix dia 25 un servei 
d’orientació jurídica a la dona a l’edifici dels Jutjats de 10 a 13 h. Al 
mateix moment, si es creu convenient també tramitaran l’advocat d’ofici 
o la mediació d’ofici.  
Des del Col·legi d’advocats s’ofereixen per fer xerrades a les entitats de 
dones.  

 
- La Sra. Conxita Almarcha del GAM Lilium, explica que al 12 de 

novembre a les 17,30 faran un taller de defensa personal per a dones al 
Centre Cultural el Casino.  

 
5. Calendari de l’Ajuntament de Manresa 2017.  
 
La Sra. Conxita Almarcha exposa tota la feina feta per la comissió que ha 
liderat l’elaboració del calendari, ja que aquesta és una proposta que va sorgir 
del Consell de la Dona. Explica qui hi haurà en cada una de les pàgines del 
calendari i què representen. També diu que cada imatge ha d’anar amb una 
frase que l’acompanyi i això encara s’està treballant.  
També clarifica que no tothom pot sortir al calendari, que s’ha buscat que cada 
mes representi un col·lectiu diferent i s’ha treballat molt per tenir una proposta 
ben ajustada.  
 
6. Novetats del Pla d’Igualtat de gènere. 
 
S’exposa que s’està realitzant la diagnosi del Pla, la consultora està recopilant 
informació, fent entrevistes, fent enquestes,... Es preveu a finals de novembre 
fer un taller participatiu amb el Consell de la Dona i obert a la ciutadania per 
exposar les conclusions de la diagnosi i fer el recull d’accions que es vulguin 
proposar.  
De seguida que tinguem la diagnosi es passar a tothom per poder-lo llegir i 
aportar més elements i propostes al taller participatiu.  
 
S’obra un torn de paraules:  

- La Sra. Gemma Tomàs Vives demana que el dia del taller participatiu no 
coincideixi amb cap altre reunió de ciutat ja que en moltes ocasions es 
solapen els actes.  

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


