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REUNIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES. MANDAT 2019/2023 
 
ACTA 1  
DATA: 10 de febrer de 2020 
HORA: 18 H 
LLOC: Casal de la Dona, Plaça dels Fanalets de Sant Jaume, s/n 
 
Assisteixen: 
 
Mª Carmen Garcia Frades, ADELLS 
Paquita Rafales , ADIMA 
Ana Maria Moreno Andreu, Àrea de la Dona de la Casa de Aragón 
Dolors Comes Saureu, Àrea de Dona de la FAVLL 
Marta Roige Mostany, Àrea de la Dona del Centro Galego 
Josefa Torralba Fenira, Associació de Dones Minerva 
Assumpció Besa Esteve, Associació de Dones en Igualtat 
Ana Anguiano y Sáez de Guinoa, Associació Popular per la Dona 
Cristina Clota Lafabregue, Dona Balàfia Associació 
Carmen Pardell Ribera,, Grup de Dones de l’AV de Butsènit 
Mercè Ciutat, Grup Feminista de Ponent 
Ester Barqué Setó, AP! Lleida. Associació d’empresàries i directives 
Maria Antoni Roca Lozano, HERA, Osteoporosi-menopausa. Associació de Dones 
Verónica Martinez Paris, Secretaria de la Dona del PSC Lleida 
Imma Romeo Mallafré, Secretaria de Polítiques d’Igualtat de CCOO Terres de Lleida 
Imma Espuga Fernández de la Pradilla, Secretaria de la dona d’ERC Lleida 
Núria Martínez Torrebella, Vocalia de la Dona de l’AV Copa d’Or i Sot de Fontanet 
Montserrat Tarruella Mayench, Vocalia de la Dona de l’AV de Balafia 
Maria Mercè Jornet Traguany Vocalia de la Dona de l’AV de Cappont 
Susana Besagonill Briozzo, Vocalia de la Dona de l’AV Instituts Sant Ignasi 
Rosa Maria Casals Bergés, Vocalia de la Dona de l’AV Instituts Sant Ignasi 
Carmen Puertolas Falces, Vocalia de la Dona de l’AV Pius XII Germanor 
Juan Martinez Lorenzo, Vocalia de la Dona de l’AV Pius XII Germanor 
Montserrt Nino Cid, Vocalia de Dones de l’AV Turó de Gardeny 
Imma Espuga Frenandez de la Pradilla, Grup Municipal ERC-AM 
Marta Serra Barrera, Grup Municipal ERC-AM 
Begoña Iglesia Delgado, Grup Municpal PSC 
Carla Galeote Escoda, Grup Municipal Comú de Lleida 
Marina Pifarré Roura, Grup Municipal Comú de Lleida 
Gemma Batalla Casanova, Grup Municipal PP 
Pepita Camí Olona, Grup Municipal PP 
 
Sílvia Puertas Novau, secretària 
Isabel Hornos Domínguez, tècnica d’igualtat 
 
Presideix la reunió Sandra Castro Bayona. Regidora d’Educació, cooperació, drets civils i 
feminismes. 
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Excusen assistència: 
 
Àrea de la Dona de Cappont 
Associació de Dones del Clot 
Associació de Dones de Llívia i Voltants 
Dones amb Iniciativa 
Grup de Dones de l’AV de Magraners 
Grup de Dones de l’AV de Pardinyes 
Grup de Dones de Suchs 
SIED. Seminari Interdisciplinari d’Estudis de la Dona 
Departament de la Dona d’UGT Terres de Lleida 
Vocalia de la Dona de l’AV Jaume I 
Vocalia de la Dona de l’AV Noguerola-Estació-Segre 
Vocalia de la Dona de l’AV Mariola 
Grup Municipal JxCAT Lleida 
Grup Municipal C’S 
 
Assisteixen com a representats de les entitats que es volen adherir al Consell Municipal de les 
Dones: 
 
Antonia Blazquez, Àrea de la Dona del Centro Extremeño 
Maria Alloza i Susanna Salze, Associació LIKA 
Carmen Ubal i Maribel Alcalà, Vocalia de la Dona del Secà de Sant Pere 
Gloria Ferrer, Vocalia de la Dona Zona Alta – Ricard Vinyes 
Montserrat Casadellà, Àrea de la Dona de l’AV Partida de Montserrat 
 
 
Ordre del dia: 
 
 
1. Constitució del Consell Municipal de les Dones per al mandat 2019-2023 
2. Lliurament de decrets de designació de les conselleres titulars i suplents 
3. Adhesió al CMD de noves entitats de dones 
4. Presentació de les polítiques feministes i línies de treball per a l’actual mandat 
5. Designació d’una consellera per al Jurat del XIII Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat 
 de Gènere a Lleida 
6. Torn obert de preguntes 
 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
1 Constitució del Consell Municipal de les Dones per al mandat 2019-2023 
 
La regidora d’Educació, cooperació, drets civils i feminismes, Sandra Castro Bayona, presidenta del 
Consell Municipal de les Dones dóna la benvinguda a les assistents i s’inicia la reunió amb el primer 
punt de l’Ordre del Dia: 
 
Mitjançant carta i correu electrònic s’ha fet arribar al conjunt d’entitats i grups de dones que formen 
el teixit associatiu local una carta indicant si volien ratificar la seva permanència al Consell Municipal 
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de les Dones, aquelles que ja en formaven part,  o bé si no en formaven part en l’anterior mandat o 
be si són de nova creació, si s’hi volien adherir, designant també les conselleres titulars i suplents 
que les representaran. 
 
Un cop rebudes les noves designacions de conselleres es procedeix a lliurar els decrets de 
nomenament de conselleres titulars i suplents i a aprovat la constitució del CMD per al mandat . 
 
 Hi ha quatre entitats que demanen adherir-s’hi (punt 3 de l’odre del dia) 
 
Associació LIKA 
Vocalia de Dones de l’AVV de Gardeny 
Vocalia de Dones de l’AV Zona Alta Ricard Vinyes 
Vocalia de Dones de l’AVV de la Partida de Montserrat 
 
Se sotmet a l’aprovació de les conselleres l’admissió de les noves entitats. S’aprova per unanimitat. 
 
Amb l’adhesió d’aquestes noves entitats, queda constituït el Consell Municipal de les Dones per al 
mandat 2019/2023, que està integrat per les següents entitats i per les conselleres titulars i suplents: 
 
La presidència l’assumeix Sandra Castro Bayona, regidora d’Educació, cooperació, drets civils i 
feminismes i actua com a secretària Sílvia Puertas Novau, cap d’unitat tècnica de polítiques 
d’igualtat, amb veu i sense vot. 
 
2 Lliurament de decrets de designació de les conselleres titulars i suplents 
 
A continuació es procedeix al lliurament dels Decrets d’Alcaldia de designació de conselleres titulars 
i suplents. 
 
Estan pendents de lliurament del Decret  de nomenament de conselleres les noves entitats admeses 
que han presentat la sol·licitud amb data posterior 10 de gener i a aquelles que encara tenen 
pendent d’enviar les noves designacions. 
 
3 Adhesió al CMD de noves entitats de dones 
 
Han sol·licitat formar part del CMD les següents entitats 
 
Associació LIKA 
Vocalia de Dones de l’AVV de Gardeny 
Vocalia de Dones de l’AV Zona Alta Ricard Vinyes 
Vocalia de Dones de l’AVV de la Partida de Montserrat 
 
4 Presentació de les polítiques feministes i línies de treball per a l’actual mandat 
 
 La presidenta informa de les actuacions en marxa i previstes sobre les polítiques feministes i 
d’igualtat de l’Ajuntament de Lleida per aquest mandat: 
 

 Inici del procés d’acreditació per obtenir el distintiu d’igualtat Forgenderseal, que implica dos 
processos: l’autodiagnosi de l’estat de les polítiques municipals en clau de gènere i la 
realització d’un pla de compromís que es desenvoluparà amb el seguiment d’una empresa 
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externa auditora, que  n’acreditarà el grau d’assoliment  del pla de compromís que s’hagi 
acordat. 

 
 Projecte: Construint espais segurs. Té per objectiu lluitar de manera efectiva contra les 

violències masclistes en l’àmbit públic i en els espais d’ús públic municipals. En la primera 
fase en curs es prioritza la realització d’itineraris nocturns amb perspectiva de gènere i 
auditories de gènere dels edificis de les tres escoles municipals d’ensenyaments artístics. 
També formació en perspectiva de gènere i prevenció de les violències masclistes al 
professorat: ja realitzada amb l’Aula Municipal de Teatre i el Conservatori i Escola Municipal 
de Música i suport en l’elaboració d’un protocol de prevenció d’abusos sexuals i altres 
conductes inadequades a cada centre educatiu. S’ha començat amb l’Aula Municipal de 
Teatre. L’altra acció és la d’ implementar un canal de denúncia àgil, adaptat al medi educatiu 
per canalitzar les denúncies que arribin per part de l’alumnat o de qualsevol persona 
vinculada a la comunitat educativa de cada centre. La posada en marxa d’aquest canal de 
denúncia mitjançant una aplicació mòbil, es farà amb l’aprovació del protocol que elabori 
cada centre. 

 
 Projecte: formació en transversalitat de gènere i polítiques específiques feministes i 

d’igualtat, a totes les regidories. S’ha iniciat amb la formació a personal de l’àmbit educatiu: 
ludoteques i escoles bressol municipals. Està prevista la formació del personal municipal 
dels àmbits d’urbanisme. 

 
 Projecte: visibilitzar dones que són referents positius en diferents àmbits: món tecnològic, 

empresarial, de diferents col·lectius ètnics i culturals, diferents posicions socials, entre altres. 
 

 Declaració de Lleida municipi feminista i del Decàleg del G.F.P. Dones Lleida. Voluntat de 
donar un impuls a les polítiques feministes, amb el compromís municipal d’actuar de manera 
transversal i corresponsable amb totes les regidories i amb el moviment de dones i agents 
del territori. Dins d’aquest compromís s’inclou l’impuls de la implementació de les mesures 
contemplades al III Pla Municipal d’Igualtat de Gènere a Lleida i del Pla d’igualtat de 
l’Ajuntament de Lleida. 

 
 Reunió de la Mesa Sectorial sobre les violències masclistes els dies 11 i 13 de març a petició 

del Grup Feminista de Ponent – Dones Lleida, per tal de revisar el model d’atenció a les 
dones que es troben en situació de violència masclista. La reunió d’aquesta mesa sectorial 
és fa en resposta a la demanda d’audiència pública presentada el desembre de 2018, que 
havia de tenir lloc de 2019 en període electoral i que Dones Lleida va demanar celebrar un 
cop constituït el nou equip de govern.   
 
S’ha acordat amb Dones Lleida que aquesta mesa serà tècnica i que el procés tindrà 3 fases: 
1) diagnosi; 2) veure el model que segueixen altres ciutats; 3) fer una proposta del futur 
model a Lleida. I serà una mesa de caràcter tècnic. 

 
5  Designació d’una consellera per al Jurat del XIII Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat 
de Gènere a Lleida 
 
Un cop finalitzats els terminis de les convocatòries dels premis Mila de Periodisme i de la Beca de 
recerca Cristina de Pizan, s’ha de nomenar conselleres que formin part de cada un dels jurats. 
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Un cop les conselleres interessades han expressat la seva voluntat de formar-ne part, feta la 
presentació de candidatures i sotmeses a votació, s’acorda per majoria designar a: 
 

 jurat de la XIII Beca de recerca Cristina de Pizan 
 Susana Besagonill 
    

 jurat dels Premis Mila de Periodisme. 
 Núria Martínez 
 
La presidenta informa també que s’ha de designar consellera titular i suplent per formar part del 
Consell municipal de Benestar social. Després de presentar-se les candidates i sotmetre l’elecció a 
votació, s’acorda per majoria designar: 
 
 Maria Antonia Roca, titular 
 Marina Pifarré, suplent 
 
6 Torn obert de preguntes 
 
S’obre el torn de paraules. 
 

 Maria Antonia Roca, demana la revisió de l’enllumenat que dona sensació de por en 
determinats llocs de la ciutat. També que es facin els tallers de defensa personal. 

 
 Sandra Castro afegeix que es parlarà amb Joventut per tal que de cara al proper curs facin 

també tallers per a les noies i per implicar els  nois de les violències masclistes. 
 

 Mercè Jornet, demana impulsar la formació del professorat per prevenir les violències 
masclistes 
 

 Marta Serra explica que des del Departament d’Educació s’està treballant per impulsar la 
coeducació, amb formació del professorat i altres projectes. 
 

 Núria Martínez agraeix que la regidora visiti les entitats de dones per conèixer personalment 
i in situ la feina que fan. 
 

 Verònica Martinez, demana la creació d’una comissió específica per treballar el tema de les 
violències masclista i també la convocatòria de la Comissió Permanent. 

 
 Sandra Castro proposa que en aquest nou Consell Municipal de les Dones s’activi la 

Comissió Permanent i que es convidin, tant al plenari com a la permanent, persones expertes 
en aquells temes que s’acordin. 

 
 Mercè Ciutat demana també que es creï una comissió específica que treballi el tema de les 

violències masclistes des d’una comissió específica del Consell Municipal de Dones. 
 

 Marina Pifarre pregunta   quan estarà fet el nou protocol d’atenció a les dones en situació de 
violència masclista. També demana que es tingui en compte els serveis d’atenció, entre 
aquests els policials, l’especial vulnerabilitat de les dones temporeres que han de conviure 
en un entorn laboral masculinitzat. 
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 Susana Besagonill, demana dades sobre la situació de les dones a Lleida per tal que puguin 
servir de punt de referència per a les actuacions del CMD. 

 
 Verònica Matínez s’afegeix a aquesta petició. 

 
 Sandra Castro informa que està en fase de revisió de resultats l’estudi sobre la situació de 

les dones a Lleida, realitzat per la consultora Cartografies Humanes i Socials G-360 i que en 
breu se’n farà la presentació pública. 

 
 
Acords: 
 
Fer un correu per demanar a les conselleres que vulguin formar part de la Comissió Permanent que 
facin arribar aquesta petició. Un cop rebudes les peticions i atenent a allò que preveu el reglament 
del CMD sobre la composició d’aquesta comissió, es convocarà la reunió de constitució. En aquesta 
reunió s’elaborarà la proposta de creació de grups de treball que s’elevaran al Plenari. 
 
 
Sense més intervencions la reunió finalitza a les 19:30 h 
 
 
 
Sílvia Puertas Novau    Sandra Castro Bayona 
 
 
 
 
Secretària     Presidenta 
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