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ACTA REUNIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES 
 

Dia: 24 d’octubre de 2016 

Caràcter: ordinari 

Lloc: Casal de la Dona (Pl. Fanalets de St. Jaume, s/n)  

Hora d’inici: 18 h 

Hora de finalització: 19.15 h  

Ordre del dia:  

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 

2. Informacions de la consellera representant a la CAiS del Protocol d’Atenció a les dones en 

situació de violència masclista a Lleida 

3. Sol·licitud per part del Consell de Benestar i Acció Social de Lleida de designació de dues 

conselleres (titular i suplent) en representació del CMD.  

4. Informació sobre el desenvolupament del procés d’elaboració del III Pla Municipal de 

Polítiques d’Igualtat de Gènere a Lleida: cronograma, creació de grups de treball, entitats 

adherides, desenvolupament de les reunions... 

5. 25 de Novembre- Dia Internacional per a l’Eradicació de la violència contra les dones 

o Vè Memorial Hortènsia Alonso 

o Acte institucional  

6. Informacions vàries: programa Activa’t al Casal i Tallers Itinerants; Fòrum Dona i 

Menopausa, ...  

7. Torn obert de preguntes 

 

Assisteixen: 

Pepita Pons Pascual, Associació de Dones per a l’Esport, el Lleure i la Salut –ADELLS 
Rosa Maria Querol Cornudella, Associació de Dones Intervingudes de Mama - ADIMA 
Marta Roigé Mostany, Àrea de la Dona del Centro Galego 
Ramona Canela Esparaber, Associació de Dones Minerva 
Pepita Torralba Ferreiro, Associació de Dones Minerva 
Conxita Montufo, Associació de Dones del Clot 
Assumpció Besa Esteve, Associació de Dones en Igualtat 
Ana Anguiano y Sáez de Guinoa, Associació Popular per la Dona  
Montse Torruella, DonaBalàfia Associació 
Amparo Moreno Fernández, Grup de Dones de l’AV de Magraners 
Rosi Lara Jaén, Grup de Dones de l’AV de Magraners 
Mari Baena Sánchez, Grup de Dones de l’AV de Pardinyes 
Ana Ariño Garrié, Grup Feminista de Ponent 
Judith Alcalà Gonzàlez, Secretaria de la Dona PSC- Agrupació Local Lleida 
Estíbalitz Torres, Secretaria de la Dona PSC- Agrupació Local Lleida 
M. Antonia Roca Lozano, Sectorial d’Igualtat i Drets Civils, CDC 
M. Carmen Martínez Pons, Secretaria de la Dona d’ERC Lleida 
Cèlia Mor, Dept. de la Dona, UGT -  Lleida 
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M. Rosa Asensio Montserrat, Unió de Dones Intercomarcal Terres de Lleida d’UDC 
Núria Martínez Torrebella, Vocalia de la Dona de l’AV Copa d’Or i Sot de Fontanet 
Pilar Garcia Ortiz, Vocalia de Dones de l’AV de Mariola 
Magda Serna Amaya, Vocalia de Dones de l’AV de Llívia 
M. Maravillas Abarca Lasaosa, Vocalia de Dobes de l’AV Noguerola, Estació, Segre 
Júlia Bardají Pósito, Vocalia de Dones de l’AV Instituts-St. Ignasi 
Carmen Puértolas Falces, Vocalia de Dones de l’AV Pius XII-Germanor 
Ángeles Amador Velasco, Vocalia de la Dona de l’AV de Balàfia  
Carme Castelló Gistau, Grup Municipal CiU 
Sofía Molinero Álvarez, Grup Municipal C’s 
Gemma Casal Fité, Grup Municipal Crida per Lleida- CUP 
Gemma Batalla Casanovas, Grup Municipal PP  
Maria Mesalles, CIAD- Regidoria de Polítiques d’Igualtat 
 

Excusen assistència:  

Rosa Carrera Gimeno, Associació de Dones per a l’Esport, el Lleure i la Salut –ADELLS 
Sònia Sanz Cid, Dones amb Iniciativa 
Isabel Ariño Melero, Grup de Dones de Suchs 
M. Elena Purroy Lardies, Grup de Dones de Suchs 
Raquel Collado, Secretaria de Polítiques d’Igualtat  CCOO-Terres de Lleida 
Neus Brocal Mañas, Grup Municipal PSC 
Andrena Edos, Special Friends, Excellent Mother, Nigeria Women Club of Lleida, Spain  
Pat Osadiaye, Special Friends, Excellent Mother, Nigeria Women Club of Lleida, Spain  
Sílvia Puertas, cap UT Polítiques Igualtat de l’Ajuntament Lleida 

 

Presideix la reunió Sara Mestres, regidora de Polítiques d’Igualtat, presidenta del Consell Municipal de les 

Dones, i actua com a secretària suplent del Consell Isabel Hornos, tècnica de Polítiques d’Igualtat de la 

Unitat Tècnica de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Lleida.  

 

S’inicia la reunió. Desenvolupament:  

La presidenta saluda i dóna la benvinguda a totes les conselleres, titulars i/o suplents, i dóna pas als punts 

de l’ordre del dia:  

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 

 

Es comenta que en l’acta no hi consta l’assistència de la consellera Sra. Cèlia Mor, en representació del 

Departament de la Dona de la UGT-Lleida; s’esmena aquesta errada i l’acta s’aprova per unanimitat. 

 

2. Informacions de la consellera representant a la CAiS del Protocol d’Atenció a les dones en situació 

de violència masclista a Lleida 

La presidenta, Sara Mestres, presenta la consellera Rosa M. Querol, escollida en l’anterior plenari com a 

representant del CMD per assistir a les reunions de la CAiS i li cedeix la paraula.  

RM. Q. refereix que ja ha assistit a dues reunions de la CAiS i que ha quedat gratament sorpresa en veure la 

feina que s’hi fa i la professionalitat de tot el personal tècnic que en forma part. Durant la seva intervenció, 

fa un repàs de la CAiS:  

- Recorda que el 2008 es va signar el Protocol d’atenció a les dones en situació de violència masclista 

al municipi de Lleida i es va crear la CAiS (Comissió d’avaluació i seguiment de l’esmentat protocol). 
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- La CAiS està formada per personal tècnic representant de tots els àmbits d’actuació (salut, serveis 

socials, policial, educatiu, judicial, atenció a dones) . Es reuneix una vegada cada dos mesos, tot i que si fos 

necessari per un tema urgent es convocaria una reunió extraordinària. 

- En la reunió de la CAiS del mes de maig es va abordar el tema de l’atenció a noies menors que viuen 

o han viscut una situació de violència masclista. Es revisaran els circuits i es faran les modificacions 

oportunes al respecte. També es proposen accions de formacions futures. 

AB, Associació de Dones en Igualtat, manifesta la seva preocupació per les dones grans que es queden soles amb 

“fills insuportables” i pateixen violència dins de la llar. 

MM, psicòloga del CIAD, explica que si s’és coneixedora d’una situació com aquesta cal posar-ho en 

coneixement de Serveis Socials o del CIAD, per fer un acompanyament a la dona i oferir-li recursos. 

RM. Q, Associació de Dones Intervingudes de Mama – ADIMA, informa sobre el fet que s’estan detectant casos de 

maltractaments de fills-es / néts-es a la gent gran.  

JB, Vocalia de Dones de l’AV Instituts-St. Ignasi,  explica que el CME ofereix amb regularitat xerrades adreçades a la 

gent gran amb l’objectiu de prevenir i saber actuar en aquestes situacions; refereix que són molt 

interessants i tenen èxit. 

RC, Associació de Dones Minerva, refereix que té coneixement d’una dona que tota la vida ha patit 

maltractament psicològic per part del marit i mai no ho ha volgut denunciar. Pregunta com se la pot ajudar.  

La presidenta, Sara Mestres, recomana que se l’acompanyi fins al CIAD perquè se la pugui atendre per part 

les professionals de l’àmbit d’atenció a les dones, d’acord amb les necessitats que la dona manifesti.  

MM, CIAD- Regidoria de Polítiques d’Igualtat, recorda que al CIAD es presten els servei d’atenció psicològica i 

d’assessorament jurídic, i que també és molt interessant oferir a les dones que pateixen situacions de 

violència masclista, que participin en el programa d’activitats del Casal de la Dona. També explica que a 

cada dona se l’atén d’acord amb les seves necessitats i demandes. 

GC, Grup Municipal Crida per Lleida- CUP, pregunta si se li poden respondre les diferents qüestions que el seu 

grup va plantejar per escrit i demana que es difonguin tots els acords i les mocions aprovades als plens a 

través de la web. La presidenta l’informa que  tots els acords s’han posat en marxa i que igualment se’ls 

traslladarà per escrit les respostes. S’acorda que aquestes respostes s’enviaran per correu electrònic a totes 

les conselleres del CMD. Sobre els pisos d’acollida d’urgència a dones i fills/es en situació de violència 

masclista, la presidenta informa que ja estan a punt i només falta concretar el personal tècnic. GC demana 

que es posin en marxa ja. També comenta que no hi ha cap protocol de prevenció d’agressions sexistes a 

les festes; només el que han fet les entitats feministes.  

La presidenta explica a les conselleres que ella mateixa, com a regidora de Polítiques d’Igualtat, el 27 de 

setembre, es va reunir amb integrants de La Sirollada i d’altres grups feministes, que li van lliurar còpia 

d’aquest protocol, al qual l’Ajuntament va donar suport i va contribuir a la difusió amb la impressió de 200 

exemplars i 50 cartells. Els va informar que, en reunió mantinguda el 14 de setembre amb l’equip del 

projecte NitsQ, aquest equip va assumir incorporar aquesta tasca de prevenció de la violència masclista i de 

les agressions sexistes dins el seu programa de promoció d’oci nocturn saludable. Igualment fa saber a les 

conselleres que la Generalitat de Catalunya està preparant un protocol d’aquestes característiques que 

adreçarà als ajuntaments perquè s’hi puguin acollir i adequar-lo a la realitat del seu municipi. GC, Grup 

Municipal Crida per Lleida- CUP, afegeix que durant les festes de tardor 6 entitats van repartir 1.500 fotocòpies 

d’aquest protocol i es queixa que la Guàrdia Urbana no en tenia coneixement. La presidenta manifesta que 

aquesta afirmació no és correcta i insisteix que hi ha la voluntat de seguir treballant en aquesta línia per 

elaborar un protocol municipal en col·laboració amb les entitats. 
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A.A., Grup Feminista de Ponent, afirma que totes les entitats feministes volen treballar contra la violència 

masclista i que no hi ha d’haver enfrontaments entre entitats. Pregunta què es pot fer perquè cada cop hi 

hagi menys violència. També pregunta quantes dones, a cada barri de la ciutat, denuncien cada any; 

quantes denúncies es retiren; si les treballadores o assistents socials tenen un protocol per detectar si una 

dona està patint maltractaments i com treballen aquest tema.  

La presidenta torna a recordar a totes les conselleres que l’any 2008 es va signar aprovar el Protocol 

d’atenció a les dones en situació de violència masclista al municipi de Lleida; que aquest protocol va posar 

en marxa un abordatge integral i transversal des de totes les regidories i que s’està fent molt bona feina.  

MM, psicòloga del CIAD, explica que totes aquestes dades les recullen des dels cossos de Guàrdia Urbana i 

Mossos d’Esquadra.  

C.C., Grup Municipal CiU, concreta que el CME sempre fa publiques aquestes dades al web de la Generalitat de 

Catalunya. 

M. M. també recomana a les conselleres que facin un repàs al Protocol (publicat al web de l’Ajuntament) i, 

a mode de repàs, explica que està dividit per àmbits, i per tant des de Serveis Socials el coneixen i 

l’apliquen; de manera continuada se’n fa formació a totes les treballadores socials, en coordinació amb el 

CIAD i l’ICD. I, en relació amb l’elaboració d’un protocol de prevenció d’agressions masclistes produïdes 

durant les festes majors, explica que a la reunió de la CAiS del setembre es va debatre la proposta 

d’elaborar aquest protocol. Es va valorar positivament la idea però es va acordar que el protocol actual de 

2008 ja dóna resposta a totes les agressions masclistes, malgrat que sí es considera incorporar-hi un llistat 

de mesures específiques a tenir en compte en els ambients de festa i oci nocturn.  

A.A., Grup Feminista de Ponent, insisteix a saber com detecta una treballadora social si una dona pateix 

violència. M.M. explica que un dels apartats del Protocol de 2008 parla de la “detecció” i que les 

treballadores socials municipals i dels CAPs coneixen el protocol i estan formades per saber com detectar 

aquestes situacions. 

 

3. Sol·licitud per part del Consell de Benestar i Acció Social de Lleida de designació de dues 

conselleres (titular i suplent) en representació del CMD.  

Totes les conselleres han rebut per correu electrònic còpia dels Estatuts del Consell de Benestar i Acció 

Social.  S’informa que hi ha dues conselleres candidates a ser-ne les representants:  

- Núria Martínez Torrebella, presidenta de la Vocalia de Dones de l’AV de Copa d’Or i Sot 

de Fontanet 

- Ana  Ariño, presidenta del Grup Feminista de Ponent (Dones Lleida) 

Es presenten totes dues davant la resta de conselleres i s’aprova per unanimitat que siguin les 

representants del CMD en el Consell de Benestar i Acció Social “Lleida social”. S’acorda que Núria M. T en 

serà la consellera titular i Anna A. la suplent.  

 

4. Informació sobre el desenvolupament del procés d’elaboració del III Pla Municipal de Polítiques 

d’Igualtat de Gènere a Lleida: cronograma, creació de grups de treball, entitats adherides, 

desenvolupament de les reunions... 

La presidenta explica que unes 40 entitats s’han adherit al procés participatiu per a l’elaboració del III Pla 

Municipal de Polítiques d’Igualtat de Gènere a Lleida.  

I.H., tècnica de Polítiques d’Igualtat, fa un resum del procés que s’està duent a terme. Explica que les 

entitats que s’hi ha adherit han designat representants per participar en algun (o més d’un) dels 6 grups de 
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treball constituïts, que són: Salut, benestar i serveis socials // Educació, Formació, Treball i Conciliació // 

Participació, Apoderament i Lideratge // Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient // Violència masclista // 

Esports, cultura i lleure 

S’han dut a terme tres reunions de cada grup:  

1a) Juny: constitució dels grups i presentació del calendari de reunions 

2a) Setembre: a) revisió de les dades dels indicadors de cada una de les actuacions incloses en el segon pla;  

b) recull de necessitats i situacions de desigualtat detectades en cada un dels àmbits. 

3a) Octubre: revisió dels objectius del segon pla i proposta de nous objectius i/o reformulació dels actuals. 

Al novembre tindrà lloc la reunió en què es podran proposar actuacions concretes, vinculades a les 

necessitats detectades i als objectius, que corregeixin situacions de desigualtat de gènere. També serà el 

moment de refermar el compromís de les entitats en la implementació de les actuacions. Es recolliran totes 

les propostes. Després la Comissió Tècnica d’Igualtat de l’Ajuntament analitzarà cada proposta per 

estudiar-ne la viabilitat tècnica de dur-les a terme.  

Es preveu convocar les entitats participants en el procés a una reunió entre desembre i gener per fer un 

retorn de totes les aportacions i presentar un primer esborrany del pla.  

A.A., Grup Feminista de Ponent, pregunta per la valoració del segon pla i GC, Grup Municipal Crida per Lleida- CUP, 

pregunta qui està fent aquest informe. Se’ls informa que aquest document s’està fent internament des de 

la Regidoria de Polítiques d’Igualtat. 

 

5. 25 de Novembre- Dia Internacional per a l’Eradicació de la violència contra les dones 

o Vè Memorial Hortènsia Alonso 

La presidenta informa que, en el marc del 25N- Dia Internacional per a l’Eradicació de la Violència masclista, 

el dijous 24 de novembre, de 9.30 a 14 h, al Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera de la UdL – 

Campus de Cappont es durà a terme el Vè Memorial Hortènsia Alonso, una jornada tècnica amb el títol 

L’atenció a les dones en situació de violència masclista. Fa un recordatori de la figura d’Hortènsia Alonso 

Es distribueix una còpia del programa de la jornada i s’anima totes les conselleres a assistir-hi. A.A., Grup 

Feminista de Ponent, recorda l’acte que tindrà lloc també el dia 24 al vespre i que s’inclou en el Memorial 

Hortènsia Alonso. 

o Acte institucional  

La presidenta informa que aquest acte està previst per al divendres 25 de novembre a les 10 h. a la Plaça 

Fanalets de St. Jaume, amb l’assistència de les persones representants de les diferents institucions que hi 

participen. Tan bon punt estigui tot l’acte planificat es farà arribar la informació a les conselleres i a la resta 

d’entitats per aplegar el màxim de gent possible a la plaça. 

 

6. Informacions vàries: programa Activa’t al Casal i Tallers Itinerants; Fòrum Dona i Menopausa, ...  

Es distribueix a cada consellera un exemplar de: 

- Fullet informatiu CIAD, amb el resum de tots els serveis que s’hi ofereixen i les dades de 

contacte. 

- Programa Activa’t al Casal 2016/2017. Es recorda a les conselleres que fa unes setmanes es van 

enviar per correu postal exemplars del programa a cada entitat de dones i a tots els centres 

cívics; també s’han distribuït per diferents equipaments de la ciutat.  
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- Díptic dels Tallers Itinerants. Es recorda a les conselleres que han de reservar les sessions que 

els interessi acollir a la seu de la seva entitat,  a través del correu electrònic 

polítiquesigualtat@paeria.cat o bé per telèfon al 973 700 461.  

- InfoActiva’t Novembre 2016 (és el detall de les activitats de l’Activa’t al Casal programades per 

al novembre) 

- Díptic Fòrum Dona i Menopausa.  S’informa que tindrà lloc el proper dissabte 29 d’octubre a 

CaixaForum. Està organitzat per l’entitat Ella y el Abanico, amb la col·laboració de les àrees de 

Salut Pública i Igualtat de l’Ajuntament de Lleida. La inscripció és gratuïta, però cal inscriure’s 

prèviament a través del web www.ellayelabanico.com 

La presidenta cedeix la paraula a M. Antònia Roca, perquè ampliï aquesta informació com a presidenta de 

l’Associació Hera, entitat col·laboradora en aquest fòrum. MA. R. comenta que les inscripcions estaran 

obertes fins al dimecres 26 d’octubre; també es pot assistir a alguna conferència sense inscripció, però és 

millor inscriure’s perquè l’equip d’organització de l’acte sàpiga amb antelació el nombre de persones 

assistents. Fa un repàs general al programa i destaca la rellevància de les persones que intervindran en les 

ponències previstes. 

-  Full informatiu sobre la iniciativa de la Regidoria de Participació Ciutadana de posar en marxa 

una App perquè cada entitat pugui trametre informació i fer difusió de la seva activitat a través 

d’aquest canal d’informació. S’informa que estan previstes unes sessions formatives a les 

entitats que ho sol·licitin, els dies 3, 17 i 24 de novembre i 1 de desembre. Cal inscriure’s a 

través del telèfon 973 700 453.  

 

7. Torn obert de preguntes 

S’obre aquest punt de l’ordre del dia informant que les conselleres representants del Grup Municipal La 

Crida- CUP i del Grup Feminista de Ponent, uns dies abans de la data de reunió del CMD, han presentat uns 

escrits amb una sèrie de preguntes amb la sol·licitud que es fes arribar aquests escrits a la resta de 

conselleres del CMD. També demanen que se’ls respongui per escrit a les diferents qüestions que 

plantegen i que aquesta resposta també s’enviï a totes les conselleres. Se’ls lliura l’escrit amb les respostes 

a les qüestions  plantejades i s’acorda que aquest escrit també s’enviarà per correu electrònic a totes les 

integrants del Consell en el termini de temps més breu possible.  

Altres intervencions: 

A.A., Grup Feminista de Ponent, informa que s’està organitzant una macromanifestació contra la violència de 

gènere. Està convocada per al dia 5 de novembre a les 12 h a la Plaça Imperial Tarraco de Tarragona. Hi 

haurà dones de Barcelona, València i altres ciutats. A Lleida s’organitzarà un autocar, amb un import 

d’entre 10 i 13 € per persona. La participació està oberta a dones i homes fins al dia 31 d’octubre. Cal 

inscriure’s a través del correu electrònic doneslleida@gmail.com. També informa que Marea Lila té previst 

fer una concentració el mateix dia 25 de novembre a les 19 h, a l’IEI, davant de la Catedral, per recollir 

opinions sobre la violència. 

GC, Grup Municipal Crida per Lleida- CUP, proposa fer una jornada sobre les violències sexuals als espais públics. 

La presidenta recull la proposta. 

GC, Grup Municipal Crida per Lleida- CUP, també proposa crear un grup de treball per a les activitats del Casal de 

la Dona. La presidenta explica que durant l’any es recullen totes les propostes d’activitats que les dones  a 

títol individual o des de les entitats de dones es fan arribar a la regidoria, es valoren i s’incorporen les que 

són viables tècnicament i pressupostàriament.  
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GC, Grup Municipal Crida per Lleida- CUP, sol·licita que les actes dels Plenaris del Consell Municipal de les Dones 

es publiquin a la pàgina web de la regidoria de Polítiques d’Igualtat. S’acorda que es farà així i que en breu 

es publicarà l’acta del Plenari del 13 d’abril.  

MR. A., Unió de Dones Intercomarcal Terres de Lleida d’UDC, proposa demanar a l’ICD que facin a Lleida les mateixes 
jornades que fan a Barcelona, perquè no calgui que sempre ens haguem de desplaçar allà. També pregunta 
si per a altres reunions seria possible recol·locar les cadires en forma de cercle a fi que totes les conselleres 
es poguessin veure mentre fan les seves aportacions; considera que una altra distribució de l’espai 
facilitaria el diàleg. Se la informa que en altres ocasiona ja s’han fet proves en aquest sentit i que les 
característiques i la mida de la sala no permeten una altra distribució que optimitzi l’espai per a tantes 
persones. 
A.A., Grup Feminista de Ponent, informa sobre el III Concurs de fotografia feminista “Leo Pedrico”, que tractarà 
el tema “Dones i treball”. Distribueix díptics informatius. 
 

 

I, sense més intervencions, la presidenta dóna per finalitzada la reunió d’aquest plenari del Consell 

Municipal de les Dones, a les 19.30 h.   

 

La secretària        La presidenta  

 

 

 

 

 

 

Isabel Hornos        Sara Mestres   

  


