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ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA 
Dia 20 d’abril de 2015 

 
 
Assisteixen a la reunió: la Sra. Conxita Almarcha del GAM Lilium; la Sra. Sra. Lluïsa Cunill i 
Carme Guitart del Centres de Cultura Popular ; la Sra. Marina Hosta de l’AVV Sagrada Família; 
la Sra. Ma Jesús Pérez de PSC; les Sres. Lluïsa Montes de Dones en acció ; Sra. Soledad 
Gonzalez del Nord de la Dona, Sra. de l’Associació de Vídues;  a títol personal, la Sra. Montse 
Margarit, Sra. Paloma Masnou; la Sra. Josefina Ramírez, com a secretària i actuant com a 
presidenta la Sra. Mercè Rosich.  
 
S’excusen: 
Sra. Maribel Luzon, de ICV Manresa. 
Sra. Montse Roldan 
Sra. Mila López. 
Sra. Candi Torilo. 
 
 
S’inicia la reunió a les 7 de la tarda a la sala de reunions del SIAD.  
 
Ordre del dia:  

 
1-Es procedeix a l’ aprovació de l’acta anterior.  
 
La Ma. Jesús Perez comenta que a vegades no pot obrir el document, s’acorda que se li 
enviarà en pdf perquè no tingui problemes per llegir-la. 
 
2- Valoració de la campanya del 8 de març. 
 
La Sra. Ramírez llegeix un document que s’ha elaborat des del SIAD en el que hi ha la 
valoració de la campanya.  S’adjunta al final d’aquesta acta. 
 
S’acorda afegir els següents comentaris: 

- Apartat de punts forts. Es vol afegir que aquest any s’ha fet una bona difusió a través de 
la premsa de les activitats programades. 

- Apartat de punts dèbils.  
o Afegir: 

 el Consell de la dona ha programat poques activitats, i per tant cal fer un 
esforç per augmentar-les de cara a l’any que ve.   

 S’ha de canviar la dinàmica dels actes perquè hi hagi més participació.  
o Treure: 

 La paraula “Malestar” del 6è. punt  
- Apartat de propostes de millora: 

o Creació del grup de dones manresanes per treballar sobre el tema del gènere 
com a col·lectiu propi. 

o Elaborar un llistat de dones manresanes destacables per a poder convidar en 
futurs actes commemoratius. 

 
Els comentaris al respecte de com van anar els actes són: 

- Va sembla que s’allargava molt la intervenció dels polítics a l’acte institucional. 
- El missatge de l’Anna Rotllan no va ser adequat al motiu de l’acte en sí. La Regidora 

comenta que va parlar amb l’Anna i li va dir que no havia de parlar de la francofonia sinó 
de la seva experiència professionals amb dones adolescents i joves a l’institut, sobre 
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com havia vist l’evolució del gènere durant aquests. I efectivament el discurs de la Sra. 
Rotllan no va anar en aquest sentit, per tant no es poder controlar aquest aspecte. 

- Algunes membres de la comissió que va organitzar l’acte del Kursaal valoren que l’acte 
no va anar tant com bé voldrien. La Regidora comenta que al pati del Kursaal la gent vol 
veure actuacions i sinó hi ha música, el públic se’n va i quan hi ha música la gent no 
escolta els parlaments, per tant s’han de combinar les actuacions amb els parlaments 
sense que la gent se’n vagi. 

- De cara un altre any es proposa contactar amb els col·lectius de dones joves que hi ha a 
al ciutat, i que el dia del Kursaal van protagonitzar una manifestació justament després 
de finalitzar els actes. Intentar fer actes conjunts o bé coordinats. Algun d’aquests 
col·lectius van convidar a les del consell a participar en una vaga de dones el dia 19 de 
maig a BCN. El divendres dia 24 fan una reunió al vespre per recollir idees de què es pot 
organitzar. 

- També es comenta la idea de continuar organitzant actes conjuntament amb el Consell 
Comarcal del Bages. 

 
 
3.- Cloenda de la Presidenta. 
 
La Regidora pren la paraula per dir que vol deixar constància que  malauradament s’ha discutit 
molt sobre el per què no hi ha regidoria de la dona i creu que aquesta discussió ha fet perdre el 
temps. En general els actes no han variat respecte la legislatura anterior i l’atenció del SIAD 
tampoc, tot i que reconeix que s’ha disminuït el personal.  
S’ha elaborat un informe social que fa un diagnòstic sobre la situació de la dona a la ciutat des 
d’una perspectiva social i que la seva preocupació fonamental és abordar la vulnerabilitat de la 
dona.  
Comenta que va ser una patinada d’algunes dones del Consell l’enviament d’aquell correu als 
alcaldables. L’acte és va convertir en un acte polític i que s’hauria d’haver previst que això 
passaria. Tot i que reconeix que les dones que van enviar el mail van rectificar, i ho agraeix. 
Les propostes s’han de fer en el marc del Consell i que per això hi és. I moltes de les propostes 
que consten en el document que es va fer arribar als alcaldables no havien sortit al Consell i no 
entén el per què. No han sorgit iniciatives en el marc del Consell de la dona, i el seu desig és  
què aquest sigui un òrgan potent. 
La realitat de la dona a Manresa no és un retrat massa bonic, tot i que hi ha moltes dones 
potents a la ciutat, que ocupen càrrecs de responsabilitat, que són invisibles i cal promocionar 
que deixin de ser-ho.  
Comenta que està satisfeta de part del treball que s’hi ha fet i que s’acomiada contenta. 
 
Intervencions al respecte: 

- Conxita comenta que és molt important que es tingui en compte que quan es jubili l’Anna 
Ma. s’ha de substituir. Que fa una funció molt important. I també es queixa de les 
actuacions de la jutgessa actual del jutjat de violència. 

- La Paloma comenta que realment amb la convocatòria no es tenia la intenció de fer un 
debat polític, però que creu que se les va escoltar. Que no els va arribar la convocatòria 
de la jornada de presentació de l’informe social, i que tampoc els ha arribat mai la 
memòria del SIAD. 

- La Josefina es compromet a esbrinar que va passar, perquè realment es va dir que se’ls 
enviés el mail per convidar-les a la jornada, i que se’ls hi passarà la memòria del SIAD. 

- Montse Margarit comenta que s’ha sentit molt renyada pel to de la regidora quan ha 
recriminat a les dones que van organitzar l’acte dels alcaldables. Que l’acord de fer 
aquest acte es va establir en la comissió i per tant els hi semblava que ja n’hi havia prou. 
Que té raó que no s’han fet propostes ni s’han tingut bones iniciatives i que és cert que 
se n’ha parlat molt del tema de l’absència de regidoria de la dona. Que sí els preocupa 
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molt també el tema social. Reclama l’augment de personal al SIAD i que la seva 
valoració és que s’ha mantingut durant aquesta legislatura el que es feia. 
 

Sense més comentaris es dóna per acabada la reunió a les 21:00h. 
 
ANNEX:  
 
VALORACIÓ DE LA CAMPANYA DEL 8 DE MARÇ DE 2015 
 
Descripció de l’ activitat 
 
Com cada any La Campanya del Dia Internacional de la Dona pretenia reivindicar i fomentar la 
presència i la participació de les dones en la societat; així com detectar les desigualtats vers les 
dones, existents encara en molts   àmbits. Enguany es va centrar en reivindicar les petites 
histories de les dones  amb el lema “El suport entre dones davant les dificultats”, amb l’objectiu 
de  reconèixer i posar en valor el conjunt d’accions que les dones han realitzat i continuen 
articulant per tal de donar-se suport  en moments difícils. Un suport que ha estat determinant 
durant tota la historia malgrat no hagi quedat reflectit en el llibres.  
 
Els actes organitzats pel Consell Municipal  i la Regidora de la Dona es van centrat en aquest 
eix temàtic però també es va fomentar la participació dels diversos grups i col·lectius de dones 
de la ciutat que van organitzar diferents actes: vocalies de dones de les associacions de veïns i 
veïnes, grups i associacions de dones, centres formatius,  etc. 
 
Hem de destacar també la diversitat d’actes formatius, lúdics, i participatius organitzats per 
altres regidories i entitats de la ciutat dins d’àmbits tant diversos com cultura, joventut,  
educació... 
 
Items quantitatius en relació a la participació 
 

- Nombre d’actes organitzats a la ciutat: 25  
- Actes organitzats pel SIAD: 10 
- Actes organitzats pel Consell Municipal de la Dona: 2 
- Total de persones participants: aproximadament 2045. Aquesta quantitat inclou  al total 

de persones que van visitar les diferents exposicions, però aquests és un càlcul 
aproximatiu ja que és una dada molt difícil de comptabilitzar per ser llocs d’accés públic. 
Tanmateix és molt difícil desglossar la participació per sexes en tots aquests tipus d’ 
actes  

- Nombre d’entitats en van participar en els actes: 8 
 

 
Ítems quantitatius en relació a la difusió de la campanya 
 

- Correus electrònics dirigits a les entitats i diferents col·lectius de la ciutat:  
o Tríptic dels actes de la campanya 970  

- Cartells de la Campanya: 150 
- Cartells bases concurs de micro relats: 150  
- Cartells digitals específics: Activitat grupal “Dones Valentes: Dones pels drets humans”  
- Roda de premsa per informar sobre la campanya. 
- Informació en les agendes d’activitats dels diferents mitjans de comunicació ( pagina 

web municipal, Apuntador, etc) 
 
Tasques de suport a les entitats i regidories 
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S’han realitzat coordinacions i suport tècnic a les següents entitats: 
 

- Associacions de dones i vocalies de les AAVV 
o Av Cots-Guix-Pujada Roja 
o Nord de la Dona 
o Dones Solidàries del Bages 

- Entitats de la ciutat 
o Kursaal 
o Voilà 
o Creu Roja 

- Serveis municipals 
o Consell Municipal de Solidaritat 
o Cultura 
o Oficina Jove 

- Instituts 
o Col·legi Mare de Déu del Pilar 
o Pius Font i Quer 

- Escoles de primària 
o Pilar 
o La Font 
o Vedruna 
o Sant Ignasi 

 
  
Objectius de la Campanya 
 

- Sensibilitzar a la població manresana sobre aquells aspectes de la nostra societat que 
encara queden pendents per assolir una societat paritària i en especial les relacionats 
amb les barreres culturals, socials i/o professionals que han de superar les dones en una 
societat sexista. 

- Implicar als diversos grups, entitats i associacions de dones de la ciutat 
- Fomentar la participació i col·laboració d’altres regidories i entitats ciutadanes. 
- Arribar amb els nostre actes de sensibilització i reivindicació a col·lectius diversos: 

infants, joves, grups de dones i població en general. 
 
Regidories que han participat 
 
En la campanya del 2015 vàrem comptar amb la col·laboració de la regidoria de Cultura, 
Cooperació i Joventut per l’organització d’alguns del actes.  
 
Cultura per l’assessorament i difusió del concurs literari així com per la cessió de obsequis 
destinats a les persones col·laboradores de l’ acte del dia 7 de març. Cooperació per 
organització de l’activitat  grupal “Dones valentes, Dones pels Drets Humans” i l ‘exposició 
“Dones Davant la Guerra”. Joventut per l’exposició “Dones Científiques” i la dinàmica de gènere 
“ La Dona Treballadora” 
 
La col·laboració d’aquestes tres regidories es pot valorar com  molt positiva.  
 
Tanmateix es van programar conjuntament amb el Centre Penitenciari Lledoners les xerrades 
dels presos condemnat per violència masclista dirigides a l ‘alumnat de secundaria dels IES 
Pius Font i Quer i la Salle,. Aquests xerrades formen part d’ un  projectes més ampli “La 
prevenció de la violència masclista a traves de l’experiència”. 
La valoració d’ aquetes col·laboració és tanmateix molt positiva 
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PARTICIPACIÓ EN EL DIVERSOS ACTES DE LA CAMPANYA ORGANITZATS PEL SIAD I 
EL CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA 
 
ACTIVITATS CAMPANYA 8 DE MARÇ 2015 
 
Durant el mes de febrer  
 
Concurs de micro relats“Amb veu de Dona” 
Categories: Joves de 14 a 16, joves de 17 a 21 i persones majors de 21 anys 
 (Veure bases a part) 
Organitza: SIAD Montserrat Roig  
Col·labora: Centres de secundària de Manresa, Consell Municipal de la Dona, llibreria Parcir i 
Kursaal 
Participació: 120 micro relats 
 
Concurs de dibuixos” La Igualtat: cosa de tots i totes” 
Adreçat a l’alumnat de cicle mitjà ( 3r i 4t) i superior ( 5è i 6è) de les escoles de primària de 
Manresa 
(Veure bases a part) 
Organitza: SIAD Montserrat Roig  
Col·labora: Escoles de primària de Manresa, Consell Municipal de la Dona i llibreria Parcir i 
Kursaal 
Participació: 360 dibuixos 
 
Dimecres dia 4 de març 
 
Xerrada “Prevenció de la violència masclista a traves de l’experiència dels presos de 
Lledoners” 
Adreçat a l’alumnat de secundària  
Lloc: IES La Salle 
Hora: 9’30 
Organitza: Centre penitenciari Lledoners, IES Pius Font i Quer i SIAD Montserrat Roig 
Participació: 120 persones 
 
Divendres dia 6 de mar 
 
Acte institucional “Amb veu de Dona” 
Entrega de premis dels concursos de micro relats i dibuix 
Amb la participació d’ Anna Rotllan, catedràtica de francès i cap d’estudis del Lluís de 
Peguera 
Cloenda musical a càrrec d’Alba Careta & Martí Riera Dúo 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament 
Hora: 18’30 
Organitza: Ajuntament de Manresa 
Col·labora: Consell Municipal de la  Dona 
Participació: 180 persones. 98 dones, 82 homes 
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Dissabte 7 de març 
 
Acte festiu del Dia de la Dona  
Amb les actuacions del Nord de la Dona, Sonia Moya i el Cor Jove de l’Escola de Música 
de Sant Joan de Vilatorrada 
Participació de la historiadora Lluïsa Font amb una pinzellada sobre dones artistes 
manresanes 
Hora: 17 
Lloc: Pati del Kursaal 
Organitza: Consell Municipal de la Dona 
Col·labora: Dona Activa de Ctra. de Santpedor, Ajuntament de Manresa, Kursaal 
Participació: 300 persones 
 
 
Diumenge 8 de març 
 
Col·locació del llaç lila a la façana de l’Ajuntament 
Organitza: Consell Municipal de la Dona i Ajuntament de Manresa 
 
Art de Dona 
Actuació de Alba Careta & Martí Riera Dúo 
i espectacle “Aire” del grup de dones amb C de Clown 
Hora: 18h  
Lloc: Voilà 
Preu entrada: 5 euros 
Organitza: Volià 
Col·labora: Ajuntament de Manresa 
Participació: 80 persones 
 
 
Dijous 12 de març 
 
Activitat grupal: Dones valentes, dones pels drets humans 
Adreçat a les entitats i grups de dones de Manresa 
Lloc: Flors Sirera 
Hora: 17 hores  
Organitza: Programa de Cooperació i SIAD Montserrat 
Col·labora: Consell Municipal de Solidaritat i Consell Municipal de la Dona 
Participació: 35 dones 
 
Dimecres 18 de març 
 
Xerrada “Prevenció de la violència masclista a traves de l’experiència dels presos de 
Lledoners” 
Adreçat a l’alumnat de secundària  
Lloc: IES Pius Font i Quer 
Hora: 9’30 
Organitza: Centre penitenciari Lledoners, IES Cal Gravat i SIAD Montserrat Roig 
Participació:  100 persones 
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EXPOSICIONS 
 
Del 6 al 20 de març 
 
Exposició: “Dones davant la guerra” 
Descripció: Impacte dels conflictes en la vida de les dones i la força de la seva resiliència per 
continuar endavant 
Lloc: Biblioteca del Casino 
Data: del 5 al 19 de març 
Organitza: Consell Municipal de Solidaritat 
Col·labora: Creu Roja 
 
Del 6 al 20 de març al vestíbul de la Biblioteca del Casino 
 
• Exposició del treballs guanyadors del concurs de micro relats “Amb veu de dona” 

   Organitza: SIAD Montserrat Roig 
   Col·labora: Consell Municipal de la Dona i Centres de secundària de Manresa 
 

• Exposició del dibuixos del concurs “L’igualtat: cosa de tots i totes”  
   Organitza: SIAD Montserrat Roig 
   Col·labora: Consell Municipal de la Dona i escoles de primària de Manresa. 

 
Participació: 750 persones 
 
 
 
VALORACIÓ GENERAL DE LA CAMPANYA 2014 
 
Punts forts 
 

- La realització un any més de l’acte institucional del 8 de març en la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament  va aportar una major implicació política.  

- La diversitat dels col·lectius a qui s’ha arribat (infància, joventut, grups de dones, 
població en general). 

- S’ha mantingut el nivell en la participació d’homes en la majoria dels actes de la 
campanya. 

- Malgrat les retallades pressupostaries s’ha mantingut el nivell  dels actes organitzats i 
dels premis dels concursos. 

- La implicació d’altres entitats i regidories ha permès l’organització de més activitats 
conjuntes. 

- L’ eficàcia del suport administratiu  ha facilitat molt l ’organització de les accions 
programades i la seva temporalització 

- Major implicació i autonomia de la comissió de sensibilització en l’ organització de la 
seva activitat 

- S’ha mantingut el nivell de participació en els concursos de dibuix i micro relats 
- Poder comptar amb el suport de les persones que forment part del projecte Entre tothom 

en la realització d’algunes de les tasques 
 
Punt dèbils 
 
 

- Menys actes organitzats al voltant del 8 de març per altres entitats de la ciutat.  
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- Es continua detectant  la necessitat de reforçar el Consell amb dones noves i joves per 
poder comptar amb una comissió més potent que pugui aportar idees innovadores. 

- S’ha detectat un nivell més baix en la qualitat dels micro relats presentats. 
- Hi ha hagut una queixa per plagi en una de les obres guanyadores realitzada com a 

treball de classe. 
- Baixa participació en l’ acte del diumenge dia 8 durant el concert, malgrat va millorar a l 

‘hora de l’ actuació del grup de clowns . 
- Malestar per les dones del Consell pels canvis que van realitzar amb la dona proposada 

inicialment per intervenir en l’ acte del dia 6.  
- Alguns problemes de organització i coordinació entre les dones de la comissió . 
- L’ espectacle de Clown tenia component de gènere però amb una visió menys 

humorística de l’esperat. 
- Els actes organitzats tenen com objectiu la sensibilització i consciència però els hi 

manca més aspectes reivindicatius  . 
 
 
 
 
Propostes de millora 
 
- Mantenir l’estratègia de reduir, si cal, el nombre d’actes organitzats des del consell però 

augmentat la seva implicació en els que s’organitzin. 
- Intentar buscar i implicar a dones més joves en el Consell i en la comissió de 

sensibilització per garantir el relleu generacional i l’aportació de noves idees i energies, 
malgrat la seva disponibilitat sigui menor.  

- Treballar prèviament  amb els centres formatius, tant de primària com de secundària, per  
assolir una major participació i implicació del professorat. 

- Delimitar clarament les tasques, aportacions i responsabilitats de cada part en els actes 
que es puguin organitzar conjuntament entre diferents departaments, entitats o serveis 
per tal de millorar la coordinació. 

- Organitzar actes amb un objectiu més reivindicatiu. 
- Davant l’ actual situació de retrocés en relació a la igualtat detectada en els darrers 

anys, organitzar un acte unitari i conjunt amb totes les entitats, grups i col·lectius de la 
ciutat i de la comarca per tal d’ causar un major impacte mediàtic i reivindicatiu. 

 
 
Valoració General de la Campanya 
 
La valoració general de la Campanya del Dia internacional de la Dona del 2015 és  positiva  
donat que els objectius platejats s’han assolit però es detecta la necessitat de canviar les 
estratègies i tipus d’actes organitzats en els darrers  anys, per tal de mantenir la capacitat d’ 
innovació i sensibilització.  
 
Tanmateix caldria recuperar com a objectiu prioritari de la campanya, la reivindicació davant el 
progressiu i evident retrocés de la situació d’ igualtat entre homes i dones. 
 
 


