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ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA 
Dia 22 de maig 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; Sra 
Khadija El Bachiri i la Sra. Zineb Ouanegha de l’ass. Al Noor; la Sra. Soledad 
González Acuña del Nord de la Dona; la Sra. Núria Grané Garcia del Col·legi 
de Metges;  la Sra. Anna Puigdellívol Servet de l’Ass. Salut Mental Bages; la 
Sra. Elena Martinez Casahuga, de L’Olivera; la Sra. Marina Hosta Vila de la 
FAVM; la Sra. Montserrat Mestres Angla, com a Cap del servei d’Acció Social 
de l’Ajuntament de Manresa, i 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 i la Sra. Montserrat Roldán 
Rodríguez.. 
 
També hi assisteixen la Sra. Laura Castany Figuera, com a secretària del 
Consell.  
 
S’excusen: la Sra. M. Assumpció Lleonart Sol, representant del Col·legi 
d’Advocats 
 
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 anter ior 
 
S’aprova l’acta de la sessió anterior introduint l’esmena que ens els actes de la 
campanya 8 de març en l’acte de la “Festa de les dones i la cultura tradicional” i 
falta la participació de les bastoneres.  
 
 
2. Noves incorporacions al CMD:  
 
Les noves incorporacions del 2018: 
 
Ass de dones al Noor Khadija El Bachiri 
Col·legi Oficial de 
Metges Núria Grané Garcia 
Ass de dones al Noor Zineb Ouanegha 
Fundació 
Universitària del 
Bages (UManresa) Miguel Pérez Silva 
Creu Roja Manresa Miquel Riera Oller 
Ciutadana        Veronica     Soto Villa 
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S’aprova que la Sra. Veronica Soto Villa entri a formar part del Consell com a 
ciutadana interessada en els temes de la igualtat de gènere.   
 
 
Baixes 2018: 
 
Paloma Masnou 
M. Mercè Basas del COMB 
 
 
3. Valoració de la campanya del 8 de març:  
Es repassen els actes que es dugueren a terme durant la campanya, sorgeixen 
les següents valoracions:  
 

- L’opinió general de la Campanya és positiva. 
 

- Es debat si l’Acte institucional s’ha de fer al saló de plens o no. Es 
conclou que sí, però que s’han de preparar bé i aprofitar que hi ha tot 
l’equip de govern present per sensibilitzar i conscienciar sobre el tema. 
L’exposició d’aquest any a càrrec de la Sra. Agnès Torras s’hauria 
d’haver acotat més a parlar de cultura.  
 

- En els programes i entrevistes de premsa que el Consell hi assisteixi, no 
és prudent que hi vagi una membra del consell sola, mínim han de ser 
dues, ja que es va anar al programa de la Goñi, i la representant del 
Consell es va sentir assetjada per un dels tertulians i la Goñi no va tenir 
cap interès en reconduir el tema.  
 

- A la festa de la cultura tradicional i les dones no es va agrair als grups 
haver participat. S’acorda fer-ho ara a través d’una carta d’agraïment.    
 

- Cal fer més difusió dels actes: cal imprimir més cartells per penjar a les 
botigues i fer tríptics amb els actes oficials.  

 
 
4. Presentació dels actes de la campanya del 28 de maig de la salut de les 
dones i de la comissió de treball:  
 
La Sra. Diana Pinzón explica els actes que han preparat amb la comissió, que 
ha estat molt participada i on proposen molts actes de carrer.  
 
Els actes són els següents:  
 
Durant  el mes de maig i fins al 21 de juny  
Dinamització dels espais lúdics i de salut 
Activitat gratuïta amb personal tècnic especialista 
Parc Ramon Estrada, Escodines. Cada dilluns a les 10.45 h 
Parc del Museu de la Tècnica. Cada dimecres a les 10.45 h 
CAP Sagrada Família. Cada dijous a les 10.45 h 
Organitzen: Regidories d’Esports i Gent Gran 
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Dijous 24 de maig 
Dona Onada: taller de moviment, creativitat i dansa  
Enfortiment del vincle entre dones a traves del llenguatge verbal, corporal i 
artístic 
A càrrec de Queralt Jorba, psicòloga i ballarina, i Queralt Altarriba, psicòloga i 
fotògrafa 
Hora: De 10 a 12 h 
Lloc: Casal de les Escodines 
Organitza: SIAD Montserrat Roig 
 
Dilluns 28 de maig 
Xerrada “El plaer de ser dona” 
Com gaudir de les diferents etapes de la vida de forma positiva i saludable 
A càrrec de Bea Almenar, metgessa nutricionista 
Hora: 10 h 
Lloc: SIAD, c/ Canal, 6, 1r pis 
Organitza: SIAD Montserrat Roig 
 
Sessió de Mindfulness 
Enfocament de l'atenció en les pròpies emocions, pensaments i sensacions 
que es produeixen en el moment present 
A càrrec de Rosa Manyas, psicòloga especialitzada en patologia dual, 
acceptació i compromís. 
Hora: 16.45 h 
Lloc: Centre Cívic Font dels Capellans 
Organitza: Associació de Salut Mental del Bages 
 
Taller de confecció de coixins solidaris 
Els coixins tindran com a objectiu col·laborar amb la construcció del nou 
Hospital de dia d’Oncologia 
Hora: 18 h 
Lloc: SIAD, c/ Canal, 6, 1r 
Organitza: Associació L’Olivera 
Col·laboren: Althaia, Byetsa, La Caseta de la Glòria, Manubens i Merceria 
Sangrà 
 
Dimarts 29 de maig 
Teatre al carrer:  XXL (King Size) 
Peça tragicòmica que tracta sobre salut, dona i estètica  
A càrrec de Impacta´t Teatre. 
Hora: 19 h 
Lloc: pl. Sant Domènec  (en cas de pluja es farà a l’Auditori Plana de l’Om) 
Organitza: SIAD Montserrat Roig 
 
Dimecres 30 de maig 
Dona Onada: taller de moviment, creativitat i dansa  
Enfortiment del vincle entre dones a traves del llenguatge verbal, corporal i 
artístic 
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A càrrec de Queralt Jorba, psicòloga i ballarina, i Queralt Altarriba, psicòloga i 
fotògrafa 
Hora: De 18 a 20 h 
Lloc: Casal de les Escodines 
Organitza: SIAD Montserrat Roig 
 
Dijous 31 de maig 
Visita guiada a l’exposició “Néixer a Manresa, memò ria, art , pedagogies”  
Espai per compartir la memòria del néixer des de l’experiència personal i en la 
diversitat cultural.  
Hora: 18 h 
Lloc: Espai Memòries del Museu Comarcal de Manresa 
Organitzen: SIAD i Museu Comarcal de Manresa 
 
Divendres 1 de juny 
Xerrada  Salut menstrual i sexualitat: Mites vs rea litats  
A càrrec de Diana Pinzón, terapeuta menstrual 
Hora: 19 h  
Lloc: Centre Cultural el Casino 
Organitza: SIAD Montserrat Roig 
 
Diumenge 3 de juny 
Sessió de ioga a l’aire lliure 
A càrrec de Laia Valls, professora de ioga 
Hora: a les 10 
Lloc: Parc de Seu 
Organitza: Consell Municipal de la Dona 
 
Dimecres 6 de juny 
Vols conèixer els secrets de salut i bellesa de les  dones magrebines? 
Lloc: Centre Cultural el Casino 
Hora:17 h 
Organitza: Associació Al Noor 
 
També hi ha el dissabte 2 de juny una fira de bruixes i remeieres a la Pl. 
Gispert durant tot el dia.  
 
La comissió de salut han obert un compte a instagram i a twiter per reforçar tot 
els temes de difusió, amb el nom de “salutdones manresa”, i així arribar a la 
població jove també.  
 
Es felicita a la comissió per la gran quantitat d’actes, i la varietat i originalitat 
d’aquests.   
 
 
5. Altres comissions de treball 

- Nomenclàtor:  Cal recuperar el document que van preparar les del 
Consell per l’acte institucional del 8 de març, ja que allà ja es prioritzaven 
3 dones per entrar a la llista del nomenclàtor. Per altra banda, es 
convocarà una comissió en què hi haurà les persones interessades del 
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Consell, més persones que han treballat temes d’història i dones, com 
les autores del blog de “Dones que han fet història” o el Francesc 
Comes,... de la llista que s’elabori amb la comissió, es consensuarà amb 
el Consell i s’entregarà a la comissió del nomenclàtor de la ciutat perquè 
ho inclogui a la llista del nomenclàtor. 

 
- Relacions públiques: La permanent del Consell proposen crear una 

comissió de relacions públiques amb altres entitats de la ciutat. 
L’objectiu seria posar en valor el Consell de la Dona i donar a conèixer 
les seves funcions i així establir lligams de col·laboració amb entitats de 
la ciutat per accions en concret.  
  
S’acorda elaborar un power point de presentació per així tenir clar que 
s’explica del consell i com. S’ofereixen per crear aquest material la 
Montse Margarit, la Montse Mestres i la Cristina Cruz.  En properes 
reunions del Consell exposaran el què han treballat.  

 
 
6. Programació de properes reunions del CMD:  
Es proposa el 18 de setembre. Cal confirmar que hi hagi disponibilitat de la sala 
de reunions.  
 
I sense res més a tractar, es dóna per finalitzada la sessió. 


