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ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA 
Dia 2 d’octubre de 2018 

 
 
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. Soledad González Acuña, del Nord de la Dona;  la Sra. Anna Puigdellívol 
Servet i la Sra. Rosa Plaixats de l’Ass. Salut Mental Bages; la Sra. Elena 
Martinez Casahuga, de L’Olivera; la Sra Mariona Descàrrega Alsina, de Creu 
Roja; La Sra. Mariona Homs Alsina, d’ERC; La Sra Luisa Montes Romero i la 
Sra. Candi Torilo, de l’Associació Dones en Acció de Ctra. de Santpedor; el Sr.  
Miquel Pérez Silva, d’UManresa; la Sra. M. Assumpció Lleonart Sol, 
representant del Col·legi d’Advocats, i la Sra. Montserrat Mestres Angla, com a 
cap del servei d’Acció i Cohesió Social de l’Ajuntament de Manresa. A títol 
personal, la Sra. Sandra Pujol Solernou; la Sra. Maria Josefa Gil Barba;  la Sra.  
Maria Cunill Gil; la Sra. Diana Pinzón Sanabria; la Sra. Rosario Ramos Gómez, 
la Sra. Montserrat Roldán Rodríguez i la Sra. Montserrat Margarit. 
 
També assisteix la Sra. Carme Batista Albacete, com a secretària del Consell.  
 
S’excusen: la Sra. Núria Grané Garcia, del Col·legi de Metges; la Sra. Marina 
Hosta Vila, de la FAVM, i la Sra. Gemma Tomàs Vives, de la CUP. S’inicia la 
reunió a les 7 de la tarda a la sala de reunions del Centre Cultural el Casino. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anter ior 
 
S’aprova l’acta de la sessió anterior introduint les esmenes de la Sra. 
Montserrat Margarit respecte al fet que consti el seu oferiment per formar part 
de la comissió de relacions públiques  quan en realitat no va poder assistir a la 
reunió i en canvi la Sra. Assumpció  Lleonart,  que sí que es va oferir, no consta 
com a membre d’aquesta comissió.  
 
 
2. Valoració de la campanya del dia 28 de maig, Dia  Internacional de la 
Salut de les Dones 
 
Es llegeix la valoració realitzada per les membres de la comissió:  
 

Punts forts 

- La quantitat d’actes organitzats malgrat el poc temps de què es va 
disposar. 

- Abordatges de diferents aspectes de la salut de les dones en les 
activitats (dependència de l’estètica, alimentació, menstruació, salut 
emocional,  accions solidaries, etc. ) 
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- La col·laboració amb altres entitats en l’organització d’algunes de les 
accions (Consell Municipal de la Dona, Espai Memòries, Associació de 
Salut Mental, L’Olivera i Al Noor) 

- Creació de la primera comissió de salut del Consell Municipal de la Dona 
amb la incorporació de dones noves i més joves. 

 

Punts febles 

- Les xerrades van tenir poca participació. 
- Poc seguiment dels mitjans de comunicació. 

 

Propostes de millora 

- Fer activitats coordinades amb altres entitats que permetin arribar a un 
major nombre de dones. 

- Fer menys activitats però de major impacte. 
- Tenir present el tema de l’idioma en activitats on hi hagi públic que parli 

altres llengües. 
- Buscar estratègies per aconseguir major ressò en els mitjans de 

comunicació 
 
La Sra. Diana Pinzón afegeix també com a elements positius de la campanya la 
diversitat cultural de les persones que hi van participar i, com altres propostes 
de millora, una major difusió a traves de les xarxes socials i arribar a un públic 
més jove.  

 
 
3. Campanya d’actes del 25 de novembre. Creació de la comissió de 
treball.  
 
S`expliquen la proposta d’actes del SIAD i del Consell : 
 
  
Durant el mes 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 
  
Del 22 de novembre al 13 de desembre 
 

• Taller d’autodefensa per a dones 
 A càrrec del col·lectiu AutodefensaésActitud  
Horari: Cada dijous de 17 a 19 h 
Lloc: Casal de les Escodines 
Organitza: SIAD   
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Del 22 de novembre al 5 de desembre 
 

� Creació artística “Joves contra la violència ”   
A càrrec de l’IES Pius Font i Quer i FEDAC Manresa 
Lloc: Façana de la Biblioteca del Casino 
Organitza: IES Pius Font i Quer, FEDAC Manresa i SIAD Montserrat Roig 
 
Divendres 23 de novembre 
 

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

• Xerrada audiovisual “Dones a la nevera” 
A càrrec de Marta Roqueta, periodista especialitzada en feminismes, adreçat a 
l’alumnat de secundària 
Sessions a les 9.30 h i a les 12.30 h 
Lloc: Auditori de la Plana de l’Om 
Organitza: SIAD Montserrat Roig  
 

• Acte institucional contra la violència de gènere 
Lectura del manifest guanyador, actuació musical i acció artística 
Lloc: Plaça Major de Manresa 
Hora: 12 h 
Organitza: SIAD Montserrat Roig - Ajuntament de Manresa 
Col·labora: Centres d’educació secundària, Taller de cançons de tots els temps 
del Programa de Gent Gran de l'Ajuntament de Manresa i Consell Municipal de 
la Dona  
 
Dissabte 24 de novembre 
 

� 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 
 
Dilluns 26 de novembre 
  

• Acció artística “Sabates vermelles” 
Rèplica de l’obra d’art pública i col·lectiva de l’artista mexicana Elina Chauvet 
Horari: de 10 a 20 h 
Lloc: Plaça de Sant Domènec 
Organitza: SIAD Montserrat Roig  
Col·laboren:  Entitats i grups de la ciutat 
 

• Presentació del documental “Aquestes històries nost res” 
Horari: 19 h 
Lloc: Auditori de l’Espai Plana de l’Om 
Organitza: SIAD, IES Pius Font i Quer 
Col·labora: AMPA del Pius i Lilium 
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Dijous 13 de desembre 
 

• Visita guiada Exposició “Continuem sent refugiats i  refugiades de 
palestina: una proposta per l’educació en la ciutad ania global” 

Hora: 16 h 
Lloc: Pati del Kursaal 
Organitza: Casa de solidaritat Flors Sirera, SIAD i UNRWA Catalunya 
 
 
La regidora expressa la seva preocupació per la coincidència de l’acte 
institucional i la cloenda de la setmana dels Drets dels Infants. Proposa canviar 
l’Acte Institucional a dilluns dia 26.  
 
La Sra Montse Margarit explica que durant l’encesa d’espelmes també es 
realitzarà una actuació de dansa a proposta del Nord de la Dona. Es demana la 
possibilitat de comptar amb una tarima gran, ja que hi ballaran unes 10 
persones.  
 
I donat que coincidirà amb la Fira i les botigues de la plaça posaran paradetes 
al carrer, proposa oferir-los la possibilitat de col·laborar col·locant leds en les 
seves paradetes dels que es van comprar l’any passat.  
 
També proposa dues accions més: organitzar la presentació del poemari sobre 
violència masclista de la Sra Sandra Pujol, membre del Consell, al Casino. 
 
I  col·laborar  en l’acte institucional llegint dos poemes de la mateixa autora. 
 
La Sra Diana Pinzón proposa que aquesta lectura la realitzi un home per fer-los 
partícips del rebuig a la violència. 
 
Es crea la comissió del 25 de novembre formada per la Sra. Conxita Almarcha, 
la Sra. Montserrat Margarit,  la Sra. Soledad González, la Sra Montse Roldan, 
la Sra. Sandra Pujol, la Sra Assumpció Lleonart i la Sra.Fina Gil. 
 
S’acorda la primera reunió pel divendres 5 d’octubre a les 11 al SIAD.  
 
La Sra. Mariona Homs d’ERC proposa crear un compte a Instagram amb un 
hashtag sobre  violència contra les dones. I on es pugués pujar fotos que 
inspirin el tema. 
 
La Sra. Montse Mestres traspassarà aquesta proposta a les tècniques de 
joventut.  
 
La Sra Diana Pinzon creu que és bona idea però que és necessari clarificar bé 
el lema. 
La Sra Mariona Descàrrega explica que des de Creu Roja,  aquest any per 
manca de temps, es treballarà el tema de forma més interna. I per l’any que ve 
faran més accions. 
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La Sra. Assumpció Lleonart explica que des del Col·legi d’Advocats volen fer un 
acte amb testimoniatge real d’una víctima de violència masclista. Però són 
conscients que és complex emocionalment per a les dones  i que ha de ser 
algú que ja ho tingui superat. Recordem que la Sra. Conxita Almarcha ja fa 
aquests tipus d’accions. La pròpia Sra. Almarcha proposa que poden utilitzar el 
vídeo “Lliures, quan l’amor fa mal“ ja que hi ha l’experiència de moltes dones de 
Manresa.   
 
Una altra acció del Col·legi d’Advocats serà la taula informativa que instal·laran 
al jutjat.    
 
 
4. Repàs i posada al dia de les comissions de treba ll 
 
S’aporta el llistat de les comissions que consten al SIAD, però sense 
actualitzar.  
 
Comissió del Nomenclàtor 
 

La Sra. Montse Margarit explica que es va acordar seleccionar 4 dones 
amb el suport i assessorament de la Sra. Conxita Parcerisas i la Sra.  Lluïsa  
Font, historiadores i creadores del web “Manresanes que han fet història”. Es 
va preparar un biografia d’aquestes dones i ja s’ha fet arribar a la tècnica de 
cultura que porta el tema.  També es va proposar que es tinguessin en compte 
altres espais de la ciutat com parcs, jardins,.etc. per posar-hi noms de dones.  

 
Malgrat que de moment només hi ha 3 carrers sense nom, es van 

seleccionar 4 dones d’ àmbits diferents : Mercè Angla, Pilar Soler, Anna Sala i 
Rosa Mª Sunyer.  

 En el cas de la Sra. Mercè Angla la proposta només tindria sentit si fos 
un carrer Barri Antic, on va centrar tota la seva tasca d’acció veïnal. Per això es 
manté la seva candidatura fins que sigui possible.   

 
Comissió de feminisme  
 

Donat que de les dues impulsores d’aquesta comissió, la Sra. Mila ja no 
forma part del Consell i la Sra. Gemma Tomàs  no pot venir per temes laborals, 
la comissió ja no està operativa. 

 
Les comissions del 25 de novembre (creada en aquesta  reunió), del 8 

de març i del 28 de maig,  es va acordar que es tornarien a crear cada any amb 
les dones que hi vulguin participar i tinguin disponibilitat. Per tant no seran 
fixes. 

 
 La Sra. Diana Pinzón proposa crear un club de lectura amb temàtica de 

gènere. I dinamitzar-lo de forma rotativa per membres del Consell.  
Es valora important coordinar el projecte amb les biblioteques.  
La Sra. Cristina Cruz proposa avançar el llibre a llegir via web de la 

Dona. Creu que és una bona iniciativa i recorda que treballar amb les 
biblioteques forma part del Pla d’Igualtat. 
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La Sra. Diana Pinzón es compromet a iniciar el projecte. La Sra Fina Gil 

s’afegeix a la tasca.  
 
 

5. Comissió permanent del Consell. Noves incorporac ions i funcionament. 
 
La Sra. Montse Margarit informa que la comissió permanent ha d’estar formada 
per tres dones del Consell. Però amb la marxa de la Sra. Paloma Masnou és 
necessari incorporar una dona nova, ja que només queden ella i la Sra. Conxita 
Almarcha. Proposa la Sra. Sandra Pujol.  
 
S’aprova la proposta  
 
Recorda que les funcions de la comissió és proposar l’ordre del dia del Consell 
i estar en contacte amb les diferents comissions. Per tal de fer  aquesta tasca 
demana que des del SIAD se’ls faciliti la informació de totes les comissions.  
 
6. Espai físic, situació del SIAD: Substitució del personal, formació per a 
professionals i entitats 
 
La Sra. Montse Margarit manifesta que des del consell i des de les pròpies 
dones usaries, no es considera adient  la ubicació actual del servei.  
 
Algunes dones han manifestat incomoditat per haver de passar entre els grups 
de joves que hi ha a recepció. També s’ha donat  el cas de  coincidir una dona 
que anava al SIAD amb el seu agressor que era usuari de serveis socials. 
També altres dones  els hi han fet arribar  el seu malestar per la manca de 
privacitat per compartir l’espai, ja que temen ser identificades  com a víctimes 
de violència  
 
La Sra. Conxita Almarcha i la Sra. Elena  Martínez, com a representants de les 
dues entitats que venen a la tarda, expressen que des que la plaça ha estat 
tancada als cotxes, les seves sòcies tenen més sensació d’inseguretat ja que 
no circula  ningú pel carrer a aquestes hores.  Aviat serà fosc i temen que 
augmentarà encara més aquesta sensació. 
 
La Sra. Cristina Cruz manifesta que és conscient de les dificultats que implica 
compartir el local i la seva ubicació, però de moment no hi ha recursos per 
poder canviar de lloc.  
 
En relació a les substitucions del personal, la Sra. Montse Mestres explica que 
no és fàcil, ja que s’ha de seguir els procediments, els tempos  i la normativa 
municipal. 
 
La Sra. Montse Margarit expressa que per la seva experiència professional a 
l’ASSIR sap de la importància que la persona que acull les dones ho faci amb 
sensibilitat, consciència i coneixements de gènere. 
 



 7 

Es proposa crear un document escrit sobre com fer una bona recepció i a 
atenció  a les usuàries.  
 
La Sra. Cristina Cruz diu que està sent molt insistent per aconseguir substituir a 
la tècnica de la dona, actualment de baixa llarga, però que resulta força 
complicat. 
 
7. El SIAD I les xarxes socials 
 
La Sra. Cristina Cruz informa que ja estan actius el web del SIAD i els comptes 
a Facebook i a Twitter. Instagram encara no, però ja ho està gestionant la Sílvia 
del SIAD.  
 
 
 
I sense res més a tractar, es dona per finalitzada la sessió. 
 


