
  
 
 

 
CONSELL MUNICIPAL DE DONES DE BESALÚ 
 
 

La participació és una eina de democràcia deliberativa pensada per implicar de forma activa 

a la ciutadania en la gestió de tot allò públic mitjançat la definició de propostes concretes de 

processos participatius, pressupostos participatius, i processos i espais de participació. 

 

L’Ajuntament de Besalú, mitjançant diferents processos de participació ciutadana, 

vol garantir el dret dels vilatans d’estar informats, ser consultats i prendre part en les Polítiques 

públiques de caràcter econòmic, educatiu, social, cultural, esportiu... que determinarà part 

dels projectes de molts àmbits diferents i també part de la inversió pública. 

 

Besalú ja comptava amb una àrea de participació estable i amb experiència en espais 

participatius, així com en processos i pressupostos participatius i consell de Barris. Es 

considera que la nova proposta ha esdevingut un pas endavant que permet seguir assentant 

les bases del projecte de participació global  de forma sòlida, i caminar cap a una altra manera 

de fer política capaç de generar intel·ligència, sinergies socials, i augmentar la transparència 

i la confiança entre governants i governats.  

 

L’objectiu principal va ser crear el Consell Municipal de les Dones de Besalú  i aprovar el seu 

reglament  

 

El Consell Municipal de Dones de Besalú té com a finalitat l'elaboració de propostes  per  a  

fer  efectiu  el  principi d'igualtat  de  dones i homes  en  tots  els àmbits de la vida política, 

econòmica, cultural, educativa i social del municipi de Besalú. 

 

Per a la consecució dels objectius  el Consell Municipal de Dones de Besalú té les funcions 

següents: 

 

a. Fomentar la prestació de serveis específics a favor de les dones. 

 

b. Promoure l'elaboració i la divulgació d'estudis sobre la situació de les dones en el 

municipi de Besalú. 

 



  
c. Promoure i difondre les actuacions municipals que contribueixin  al desenvolupament 

efectiu dels drets de les dones i elaborar propostes de reformes adreçades a eliminar les 

barreres que dificulten la igualtat real i efectiva de dones i homes. 

 

d. Potenciar la participació de les dones en els assumptes municipals  i fomentar 

l'associacionisme per a la defensa dels seus interessos. 

 

e. Impulsar la col·laboració i la cooperació entre les associacions i altres entitats que portin 

a terme activitats de promoció de les dones. 

 

f. Proposar i fomentar l'adopció de programes d'atenció a les dones i d'actuacions que 

contribueixin a l'eliminació de la discriminació directa o indirecta en tots els àmbits de la 

vida. 

 

g. Difondre informació de les institucions que formen part del seguiment del Protocol 

d’actuació en casos de violència masclista. 

 

h. Proposar la realització de campanyes de sensibilització i informació en  tots aquells 

aspectes que contribueixin a millorar la qualitat de la vida de les dones. 

 

i. Aquelles altres funcions  orientades  a  aconseguir  una  major  atenció  i benestar social de 

les dones. 

 

Les representants polítiques de l’Ajuntament  van consensuar el disseny i la metodologia del 

procés i la campanya de comunicació, fent un exercici d’honestedat, de transparència, de 

pedagogia i de seducció adreçat al personal intern i a la ciutadania sobre la participació 

ciutadana i els espais participatius de Besalú. 

 

Les fases del procés ha estat el que es detalla a continuació: 

S’informa a través de les xarxes que té l’Ajuntament de Besalú i també mitjançant 

comunicacions directes a les dones interessades  

Reunions prèvies amb diferents grups de dones de Besalú, regidores i treballadores 

municipals, per definir el projecte i campanya informativa.  

 

 

Redacció d’una proposta de Reglament i aprovació per part de l'Ajuntament. Es va redactar 

un esborrany que es va presentar a la primera reunió del consell municipal de dones  per tal 

de debatre i incorporar modificacions proposades. 

Es va convocar una primera reunió del consell municipal de dones el dia 21 de febrer de 2020 

S’adjunta enllaç on es pot consultar l’acta 



  
 

 

http://www.besalu.cat/participacio-vilatana/consell-municipal-de-dones/actes-reunions/ 

 

  

 

 

Durant el mes de març i segons es va quedar en el consell municipal de dones es va realitzar 

una trobada als baixos de la casa Cambó, amb l’assistència de les dones i les seves famílies 

i es va fer lectura del manifest del 8 de març en contra de la violència de gènere 

 

Durant l’any 2020 les activitats van quedar parades a causa de la pandèmia pel covid19  

 

Es convoca una nova reunió del Consell Municipal de Dones pel 24 de febrer de 2021 aquest 

cop virtual atès que encara estem en plena pandèmia S’adjunta enllaç on es pot consultar 

l’acta  

 

 

 

http://www.besalu.cat/participacio-vilatana/consell-municipal-de-dones/actes-reunions/ 

  

 

En el ple del mes d’abril es va aprovar el reglament de consell municipal de dones amb el 

vot favorables de tots els seus membres. Aquest reglament s’ha exposat al públic en el e-

tauler, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya quedant aprovat definitivament al no haver-se presentat cap reclamació. 

S’adjunta l’enllaç on es pot consultar  

 

http://www.besalu.cat/participacio-vilatana/consell-municipal-de-dones/reglament-del-

consell-municipal-de-dones/ 

 

 
 
 
 
A  les reunions del consell Municipal de Dones hi van assistir les regidores  Fina Surina Gelis,  
Maria Goretti Blanch Llosas, Vanesa Duran Barceló així com les treballadores de 
l’Ajuntament Fina Pons Portas, Maria Fauró Mañà i Lourdes Sibecas Teixidor 
 
 
Les treballadores de l’Ajuntament (Fina Pons Portas, Maria Fauró Mañà , Lourdes Sibecas 
Teixidor i Cèlia Jou Compta) han estat les encarregades, juntament amb les regidores ( 
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regidores  Fina Surina Gelis,  Maria Goretti Blanch Llosas, Vanesa Duran Barceló) d’elaborar 
una proposta de reglament per presentar-lo en el primer consell municipal de dones així 
com també s’han encarregat d’organitzar, coordinar i convocar les trobades amb la resta 
de les dones i realitzar els tràmits administratius que l’aprovació del reglament ha 
comportat. 
 
 
Per tal de poder realitzar còmodament les trobades i amb totes les mesures sanitàries pel 
covid el personal de neteja condicionava la sala abans i després de cada reunió presencial. 
 
Algunes de les peticions que van sortir del consell ja s’han pogut dur a terme i d’altres 
s’estan estudiant per tal de poder-les realitzat ja sigui presencials com telemàtiques. 
 
 
 
S’ha penjat informació a la web municipal  amb tota la documentació que es disposa s’ha 
realitzat el video que s’ha penjat al yotube 
 
http://www.besalu.cat/participacio-vilatana/consell-municipal-de-dones/consell-
municipal-de-dones-de-besalu/ 
 
 
http://www.besalu.cat/recursos-economics/subvencions/seccio/subvencions-rebudes/ 
 
 
Enllaç video youtube  
 
https://youtu.be/NDAmyX7kXWU 
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