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REUNIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES. MANDAT 2019/2023 

 
ACTA 2  
DATA: 11 de novembre de 2020 
HORA: 17 h 
LLOC: Plataforma Microsoft Teams 
 
 
Assisteixen: 
 
Pepita Canela, Associació de Dones Minerva 
Núria Ribes, AP! Lleida. Associació d’empresàries i directives 
M. Neus Brenuy Casals, Associació Dones Ptda. Llívia i Voltants 
Maria Antoni Roca Lozano, HERA, Osteoporosi-menopausa. Associació de Dones 
Verónica Martinez Paris, Secretaria de la Dona del PSC Lleida 
Carme Valls, Secretaria de la Dona del PSC Lleida 
Imma Romeo Mallafré, Secretaria de Polítiques d’Igualtat de CCOO Terres de Lleida 
Lluïsa Ausàs, Departament de la Dona- UGT Terres de Lleida 
Núria Martínez Torrebella, Vocalia de la Dona de l’AV Copa d’Or i Sot de Fontanet 
Montse Massana, Dona Balàfia Associació 
Susana Besagonill Briozzo, Vocalia de la Dona de l’AV Instituts Sant Ignasi 
Montserrat Ninot Cid, Vocalia de Dones de l’AV Turó de Gardeny 
Cristina Morón, Grup Municipal PSC 
Carme Castelló, Grup Municipal JxCAT Lleida 
Marina Pifarré Roura, Grup Municipal Comú de Lleida 
Pili García, Grup Municipal C’S 
Antonia Blazquez, Àrea de la Dona del Centro Extremeño 
Maria Alloza, Associació LIKA 
Montserrat Casadellà, Àrea de la Dona de l’AV Partida de Montserrat 
 
Sílvia Puertas Novau, secretària 
Isabel Hornos Domínguez, tècnica de Polítiques d’Igualtat 
Meritxell Prunera Pelegrí, administrativa 
 
Presideix la reunió Sandra Castro Bayona, 4a tinent d’alcalde i regidora d’Educació, Cooperació, 
Drets civils i Feminismes. 
 
Excusen assistència:   
Mercè Ciutat, Grup Feminista de Ponent 
Mª Carmen Garcia Frades, ADELLS 
M. Ángeles Amador Blasco, Vocalia de la Dona AV Balàfia 
Àrea de la Dona de Cappont 
Grup de Dones de l’AV de Magraners 
Grup de Dones de l’AV de Pardinyes 
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Ordre del dia:  

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior 
2. Actuacions de l’àmbit de Feminismes: accions realitzades i en curs. Adaptacions 

motivades per la situació de pandèmia. Propostes. 
3. Informacions de la Comissió Permanent 
4. Torn obert de preguntes 

 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
1  Aprovació de l’acta de la reunió anterior 
Se sotmet a l’aprovació de les conselleres. S’aprova per unanimitat. 
 
 
2  Actuacions de l’àmbit de Feminismes: accions realitzades i en curs. Adaptacions 
motivades per la situació de pandèmia. Propostes 
  
La regidora Sandra Castro informa de les actuacions en marxa i de les adaptacions fetes a causa 
de la còvid-19.  
 
Procés d’obtenció del distintiu d’igualtat que atorga l’organització Forgender Seal. S’ha completat la 
fase d’autodiagnosi i s’ha iniciat l’elaboració del pla de compromís. S’espera finalitzar el procés 
d’acreditació abans d’acabar l’any.  

 
Transversalitat de gènere. S’ha creat la Comissió d’Igualtat i s’ha ampliat el Grup de Treball de 
referents d’igualtat integrat per personal tècnic de les diferents regidories. Els i les referents són les 
persones impulsores de les polítiques d’igualtat de cada regidoria i àmbit d’actuació municipal. 
S’està fent el seguiment de la implementació del III Pla Municipal de Polítiques d’Igualtat de Gènere 
a Lleida, i del Pla Intern d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Lleida i del mateix Decàleg de la 
Declaració de Lleida municipi feminista. 
 
Formació interna: 232 persones han rebut formació en igualtat de gènere i prevenció de les 
violències masclistes aquest 2020, dels àmbits de: ludoteques, escoles bressol, Urbanisme, serveis 
socials, Feminismes. 
 
Ciutat lliure i segura:  
Projecte “Construint espais segurs” sobre intervencions a l’espai públic i en equipaments 
educatius municipals ( Aula Municipal de Teatre, Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol EAM i 
Conservatori i Escola Municipal de Musica). Acccions fetes i en curs dins d’aquest projecte:  

 MARCHA EXPLORATÒRIA per itineraris d’oci nocturn, a càrrec del Col·lectiu Punt6, per tal 
d’identificar la percepció de seguretat i elaborar propostes de millora. Estava prevista a l’abril 
es va suspendre i es va reprogramar per a l’octubre. La situació de pandèmia ha obligat a 
suspendre-la novament. S’intentarà fer abans d’acabar l’any, si la situació millora. 

 AUDITORIES DE GÈNERE. El Col·lectiu Punt6, amb la col·laboració del professorat de les 
tres escoles d’arts, direcció d’Educació i  de Feminismes, ha realitzat l’auditoria de gènere 
dels tres centres, amb visites in situ, recopilació de documentació i tallers participatius amb 
integrants de les tres comunitats educatives. L’informe resultant aporta propostes de millora 
i elements de reflexió per a un millor ús de l’espai en clau de gènere. 
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 Formació del professorat de l’EAM i Conservatori i Escola de Música, en prevenció de les 
violències masclistes. Aquesta formació va a càrrec d’Elena Garrido, experta en aquesta 
matèria. També està fent assessorament en l’elaboració dels protocols de prevenció 
d’abusos sexuals que està elaborant cada centre. 

 Implementació del protocol de prevenció d’abusos sexuals a l’Aula Municipal de Teatre, amb 
la posada en marxa del canal de denúncia CO-RESOL. Aquesta eina també l’utilitzaran 
l’EAM i Conservatori i Escola de Música. 

 
 Nou protocol d’atenció a les dones en situació de violència masclista. Creació de sis 

grups de treball integrats per professional dels diferents àmbits d’intervenció organitzats per 
per àmbits temàtics (salut, policial, judicial, treball i ocupació, benestar, serveis d’atenció a 
dones), més un grup de transversal (integrat per coordinadores i coordinadors dels grups 
anteriors). S’han previst 3 fases: Fase 1: elaboració de la proposta a partir de les aportacions 
dels grups de treball, Fase 2: elaboració del document de síntesi. Fase 3: aprovació del 
document final. La fase 1 finalitzarà al gener de 2021. 

 
 Projecte de prevenció de les violències masclistes i de foment del bon tracte en les 

relacions afectives TRACTEM-NOS BE (2020). S’han fet 49 tallers i hi ha participat 1.000 
alumnes d’ESO i cicles formatius.  

 COEDUCACIÓ, a les escoles i ludoteques municipal. Revisió dels jocs i joguines i 
adquisició de nou material de coeducació. Elaboració i difusió d’un díptic/guia per orientar 
sobre la compra de joguines no sexistes.Realització de sessions informatives amb mares, 
pares, famílies sobre el joc no sexista, amb orientacions pràctiques, consells, bones 
pràctiques. 

Realització d’una TAULA D’EXPERIÈNCIES en format online amb motiu del Dia internacional 
d’acció per la salut de les dones 28 de maig i del Dia internacional del medi ambient 5 de juny, en 
la qual es van destacar, entre altres, els aspectes relacionats amb la cura i l’impacte de la còvid19 
a l’àmbit familiar i domèstic i assistencial, els condicionants ambientals i l’experiència de 
confinament i el seu impacte sobre les dones. 

GENEALOGIES FEMENINES:  

Projecte Anònimes, de reconeixement de trajectòries personals rellevants de dones vinculades 
amb el moviment associatiu (acció de continuïtat): 

 Febrer Homenatge a Pepita Pla, Vocalia de Dones de l’Associació Instituts-Sant Ignasi 

 Abril (suspesa pel confinament): reconeixement a la trajectòria de Digna de Torres, Maria 
Jesús Anaya i Pilar Vicente, impulsores de l’Associació de Dones Intervingudes de Mama 
(ADIMA) amb motiu del 25è aniversari de l’entitat. 

Suport al projecte Technovation Girls Lleida (2019/2020) oferiment d’espais per fer les sessions de 
presentació, grups de treball, difusió del projecte.  

 70 nenes lleidatanes participants. 7 equips catalans seleccionats, 3 
de Lleida 

Nomenclàtor, nous carrers amb nom de dones (2020): 
 Virginia Wolf, escriptora anglesa 
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 Neus Catala, lluitadora antifeixista 

 Elena Pàmies, pianista, pedagoga i fundadora de l’Escola Municipal 
de Música 

 Dolors Sistac, mestra i escriptora lleidatana 

COMUNICACIÓ PERIODÍSTICA amb perspectiva de gènere i no sexista: 

Continuïtat: convocatòria i lliurament dels Premis Mila de Periodisme, de suport als treballs 
periodístics amb perspectiva de gènere (Sala Alfred Perenya) 

Projecció del documental Hijas de Cynisca (21-22 d’octubre, Funàtic) 

PROGRAMA ACTIVAT AL CASAL CURS 2020-2021. Isabel Hornos comenta que tot just es van 
iniciar les activitats d’aquest nou curs s’han hagut de suspendre fins a nova data, a causa del 
tancament dels centres cívics, en aplicació de les mesures del PROCICAT. S’ha suspés també el 
taller itinerant Anònimes que hi havia previst. 
 
REUNIÓ DE LA MESA SECTORIAL envers el model d’atenció a les dones en situació de violència 
masclista al municipi de Lleida, els dies 11 i 13 febrer.  

Es va realitzar la  primera fase de diagnosi sobre el model d’intervenció a Lleida, amb la descripció 
dels diferents serveis i del circuit local d’intervenció. La fase 2  consistirà a conèixer els models que 
segueixen altres ciutats i la fase 3 consistirà a elaborar la proposta de futur. S’havien de realitzar a 
continuació i es van haver d’ajornar a causa de la situació de pandèmia.  

S’ha concedit la Beca de recerca Cristina de Pizan al projecte Exposició a contaminants 
ambientals i el seu potencial impacte en la salut de les dones de Lleida. Projecte ECSADOLL, a 
càrrec de les investigadores Anna Espart Herrero, Laura Espart Herrero, Blanca Salinas Roca, 
Carmen Eugenia Solarte Orozco i Laia Selva Pareja.  
 
Pel que fa al suport a les entitats de dones, s’informa que s’han presentat vuit entitats a la 
convocatòria de 2020 de subvencions a projectes en favor de la igualtat de gènere i contra les 
violències masclistes, de la regidoria d’Educació, Cooperació, Drets civils i Feminismes.  
 
També s’informa que s’han iniciat sessions de formació TIC en videoconferència per a les 
conselleres i les entitats de dones i dones interessades, a càrrec de Juliana Fernandes d’Angà 
estudio. La informació per fer les inscripcions s’ha enviat per correu electrònic i per les xarxes. Es 
faran diferents sessions fins a desembre, amb possibilitat de continuïtat. 
 
Actes previstos per al 25 de novembre, Dia internacional contra la violència vers les dones: 
 

o 24 novembre, 19 h. Presentació dels llibres d’artista Del cosit a la paraula a càrrec de 
Sandra March. Un dels llibres està dedicat a les violències masclistes. L’acte comptarà 
també amb el recital poètic d’Alba Mascarella “La boca descosida”. Si no es pot fer 
presencial, es farà a porta tancada, també es farà gravació en vídeo per editar i difondre 
amb posterioritat. Organitza: Panera i Casal de la Dona.  

o 25 de novembre, 12 h:  Acte institucional en format virtual, coorganitzat per: Generalitat de 
Catalunya -Delegació de Lleida, Universitat de Lleida, Ajuntament de Lleida, Subdelegació 
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del Govern de l’Estat a Lleida i Consell Comarcal del Segrià. La lectura del manifest anirà a 
càrrec de Dones a Escena- També es presentarà el vídeo de la realització de la pintura mural 
de Cristina de Juan “No som víctimes, som supervivents” al Parc de l’Aigua. 

o 3 de desembre, de 9:30 a 12 h Memorial Hortènsia Alonso, en format virtual: L’abordatge 
de la violència masclista en adolescents i joves, des d’una mirada jurídica i social. 
Coorganitzada per Creu Roja Lleida, Universitat de Lleida i Ajuntament de Lleida, amb la 
col·laboració del Grup Feminista de Ponent -Dones Lleida i Marea Lila. Hi haurà una 
ponència marc, a càrrec de Carme Montserrat Boada, professora de la Universitat de Girona, 
experta en drets dels infants i dues ponències temàtiques a càrrec de Mireia Pardell Cartes, 
advocada i membre de la Junta de Govern del Col·legi de l’Advocacia de Lleida i de Niní 
Balagué, responsable del Punt de Trobada de Lleida. 

Maria Alloza informa que Marea Lila organitza per al dia 25 de novembre a les 17:30 h a l’Ateneu 
de Ponent en format mitx (presencial i virtual per Zoom) una jornada dedicada a la prevenció dels 
matrimonis forçats, amb la col·laboració de l’Associació “Valentes i Acompanyades”. Després a la 
plaça del Clot, amb mesures de seguretat de distància i mascareta, es farà una performance i la 
lectura d’un manifest. Tota la informació es difondrà per xarxes. 

S’obre una roda d’intervencions sobre les dificultats que tenen les entitats per fer activitats, atès que 
els centres cívics estan tancats i que no totes tenen possibilitats de fer activitats online. Això suposa 
un greu problema, especialment per a les dones que estan soles, moltes d’edat avançada i, d’altra 
banda, també més vulnerables al còvid. Es vol deixar constància d’aquesta situació. 
 
3  Informacions de la Comissió Permanent 
 
La presidenta informa de la constitució de la Comissió Permanent el dia 28 de maig. D’acord amb 
el que estableix l’article 15 del Reglament del Consell Municipal de les Dones, ha quedat constituida 
per les següents conselleres titulars, que podrán ser substituides per les suplents:  
 

M. Mercè Jornet Vocalia Dones Av Cappont 
Mercè Ciutat Grup Feminista de Ponent – Dones Lleida 
M. Antònia Roca, Hera 
Núria Martínez Torrebella, Vocalia de Dones de Copa D’or i Sot de Fontanet 
Carla Galeote, Comú De Lleida 
Marta Serra, ERC-AM 
Carme Castello, JuntsXCat 
Gemma Batalla, ,Pp 
Pilar García, C’s 
Veronica Martinez, PSC  
Esther Gonzalez, UGT 
Imma Romeo CCOO 
Núria Ribes, Ap Lleida 
Dolors Comes FAVLL 

 
En aquesta sessió es va acordar demanar a les conselleres de les Cases Regionals si volen formar 
part de la Permanent. 
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S’informa sobre la constitució de grups de treball. Se n’han creat dos: un sobre les violències 
masclistes i l’altre sobre les conseqüències de la còvid-19 en la vida de les dones de Lleida.  
 
El grup de treball de Violències masclistes es constitueix el 17 de juny, coordinat per Mercè Ciutat i 
el 18 de juny el de conseqüències de la còvid-19, coordinat per Maria Alloza. Per motius personals 
Mercè Ciutat deixa la coordinació a partir del dia 8 d’octubre i n’agafa el relleu Maria Àntònia Roca. 
 
La Comissió Permanent, acorda, agrair la tasca realitzada a Mercè Ciutat i que se convidi a Maria 
Alloza  a formar part de d’aquesta Comissió, per tal que les dues coordinadores dels grups de treball 
en formin part. Les propostes se sotmeten a la consideració del Plenar i s’accepten.  
 
La Comissió Permanent i els grups de treball ens han demanat informació a l’Ajuntament sobre les 
conseqüències de la còvid-19 en salut, treball i serveis socials.  S`’ha demanat aquesta informació 
als diferents departaments i un cop es reculli es traslladarà a la Comissió. 
 
La presidenta informa de la reunió mantinguda el 21 d’octubre amb la directora dels Serveis 
Territorials de Salut, Divina Farreny, a petició de la Comissió Permanent i dels grups de treball. Els 
temes plantejats van ser dos: sobre les interrupcions voluntàries de l’embaràs (IVE) i sobre les 
problemàtiques de salut, per malaltia mental i/o consums actius de drogues, de dones que 
necessiten acollida d’urgència social per violencia masclista i també les dificultats afegides que 
s’han donat en situació de pandèmia.  
 
En relació amb les IVE, les farmacològiques es poden fer a la sanitat púbica a Lleida però les 
quirúrgiques no a causa de l’objecció de consciència del personal mèdic de l’hospital Arnau de 
Vilanova. Això suposa un greuge per a les dones de Lleida, preocupació que s’ha traslladat a Salut. 
La directora dels SSTT de Salut va explicar que s’estan estudiant fórmules per trobar solucions per 
tal que les IVE quirúrgiques es puguin fer a Lleida, mitjançant acords amb amb clíniques privades, 
mentre s’estudien altres solucions.  

En relació amb les problemàtiques de salut de dones que necessiten acolliment d’urgència social 
per violència masclista, s’acorda establir coordinacions més estretes entre els serveis de salut i els 
serveis municipals per resoldre casos d’especial dificultat, en particular quan hi ha problemàtiques 
de salut mentat i/o de consum de tòxics en actiu i situació de confinament i/o aïllaments  per positius 
de còvid. En els dos temes es va acordar mantenir oberta la col·labooració per avançar en la millora 
de la resposta als temes de salut i socials. 
 
Es demana mantenir el seguiment del Consell Municipal de les Dones sobre l’IVE quirúrgica a Lleida 
i sobre la resposta integral a les situacions de violència masclista. 
 
Acords.  
 
Ratificar la composicio de la Comissió Permanent, amb la incorporació de Maria Alloza i la consellera 
que designin les Cases Regionals adherides al Consell Municipal de les Dones. 
 
Agrair a Mercè Ciutat la tasca realitzada com a coordinadora del Grup de Treball sobre les violències 
masclistes i donar la benvinguda a Maria Antònia Roca com a nova coordinadora d’aquest grup. 
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Traslladar a la Comissió Permanent la informació rebuda sobre les conseqüències de la còvid-19 
en la vidade les dones. 
 
Mantenir el seguiment sobre la IVE quirúrgica a Lleida sobre la resposta integral a les situacions de 
violència masclista. 
 
 
4 Torn obert de preguntes 
 
 
Sense més intervencions la reunió finalitza a les 18.55 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sílvia Puertas Novau    Sandra Castro Bayona 
 
 
 
 
Secretària     Presidenta 
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