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Acta Núm 10 de la reunió de la Comissió Permanent del Consell Municipal de les 

Dones per al mandat 2019-2023 

 

Data: dilluns 26 de setembre de 2022 
Hora d’inici:  17:30 h Hora de finalització: 19 
Lloc: Casal de la Dona 
 
Assisteixen:  

M. Antònia Roca, Hera 
Inma Romeo, Secretaria de Dones de CCOO 
Marina Pifarré, Comú de Lleida 
Susana Salse, Lika 
Lluïsa Ausàs Cortada, UGT Secretaria de Dones 
Montserrat Casadellà, Àrea de la Dona de la FAVLl 
Sandra Castro,  Regidora d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes Presideix la 
reunió, presideix la reunió 
Sílvia Puertas, tècnica secretària del CMD, 
 
Excusa assistència 
Núria Ribes (AP! Lleida) 
Mercè Jornet- Vocalia de Dones d’AVV Cappont 
Anna Costa – Grup Municipal ERC -AM / Secretaria de Dones 

 Dolors Comes – Àrea de la Dona de la FAVLl  (titular) 
 
La regidora Sandra Castro dona la benvinguda a les assistents i s’inicia la reunió seguint 
l’Ordre del Dia. 
 
Ordre del dia: 

1.- Aprovació de l’acta de la reunió anterior 
2.-  Activitats segon semestre 2022 
3.- Proposta d’Ordre del Dia del proper Plenari del Consell Municipal de les Dones 
4.- Torn obert de paraules 
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Desenvolupament de la reunió: 
 
1.- Aprovació de l’acta de la reunió anterior 
 
S’aprova l’acta. 
 
2.-  Activitats segon semestre 2022 
 
Sandra Castro informa de les següents activitats en curs i previstes per a aquest 
semestre: 

• Inici del programa Activa’t al Casal curs 2022-2023. S’explica les novetats i les 
activitats de continuïtat, recuperant plenament la presencialitat. L’objectiu és 
recuperar la normalitat.  

• Programa TempsXTu que es gestiona des d’Educació i facilita l’accés de les mares a 
les activitats que es fan a la ciutat, entre aquestes les de l’Activa’t al Casal. 

• Campanya “No és un joc. És abús” de prevenció dels abusos sexuals a menors, 
inspirada en la campanya No és Teatro de Dones a escena i que respon a una de les 
demandes de les supervivents del cas d’abusos de l’Aula.  

• Formació a alumnat i famílies de les escoles artístiques municipals: EAM, 
Conservatori i Escola de Música, Aula Municipal de Teatre sobre prevenció i actuació 
davant dels abusos sexuals en context educatiu, a càrrec de les psicòlogues i pèrits 
forenses Elena Garrido i Inés Lovelle. Es faran presencials i a part s’oferirà una online a 
les famílies per facilitar la participació. 

• Memorial Hortènsia Alonso, 23 de novembre aquest any es dedicarà a les 
violències masclistes en contextos bèl·lics amb una ponència marc i tres ponències 
temàtiques per abordar les diferents formes de violència. Compta amb la 
coorganització per part de Creu Roja, Ajuntament i Centre Dolors Piera de la UdL i la 
col·laboració de Marea Lila i el Grup Feminista de Ponent-Dones Lleida.  
 
Sandra Castro informa de la reunió de la CAiS sobre dades del Ministeri de l’Interior 
sobre criminalitat corresponents al 1r semestre de l’any, en relació amb els delictes 
sexuals i les informacions aportades pels cossos policials. Una de les dades que es 
destaca és que el 70% dels delictes sexuals es produeixen al ‘àmbit domèstic. En el 
context d’oci nocturn es va reportar 1 cas i 2 per internet. 
 
Mª Antònia Roca demana que les xerrades que es fan sobre prevenció de violències 
masclistes i abusos es facin arribar a altres col·lectius.  Sílvia Puertas explica que s’han 
subvencionat entitats com ASPID i DOWN LLEIDA per fer activitats amb els seus 
col·lectius sobre aquests temes. Susana Sals e comenta que Lika està impartint tallers 
del programa Tractem-nos be als centres educatius. 
 
Marina Pifarre demana que es facin tallers per a homes agressors. 
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Sandra Castro explica que amb la presentació del documental “El sostre groc”, s’està 
treballant per impulsar noves accions des de l’Ajuntament  de Lleida per donar suport 
a les supervivents i obrir vies de denuncia d’altres casos que hi puguin haver. 
 
Així mateix informa de l’aprovació al Ple del juliol del IV Pla Municipal de Polítiques 
d’Igualtat de Gènere (2022-2026).  
 
Marina Pifarré i Maria Antònia Roca proposen que es faci un acte adreçat a les entitats 
de dones i conselleres per presentar-lo i que serveixi per celebrar la tasca realitzada de 
participació en els grups de treball.  S’acorda fer aquesta proposta al Plenari. 
 
Sílvia Puertas comenta que cal acabar la revisió del protocol de dol amb la incorporació 
de la introducció, definicions i normativa, tal i com s’havia quedat a les reunions 
anteriors. S’acorda convocar la Comissió Permanent el dia 18 d’octubre amb l’únic 
punt a l’Ordre del Dia de revisar el text final que s’enviarà a les conselleres per a 
l’aprovació, si escau, al proper Plenari. S’acorda que la reunió sigui en format híbrid 
(presencial i telemàtic). 
 
 
3.- Establiment de l’Ordre del Dia per a la Reunió del Plenari del Consell Municipal de 
les Dones (CMD) del Plenari. 
 
S’acorda l’Orde del Dia del Plenari del Consell Municipal de les Dones del  
 
Punt 1.-Aprovació de l’acta de la reunió anterior 
Punt 2.- Activitats segon semestre 2022: 

o Inici activats Activa’t al Casal 
o Memorial Hortènsia Alonso 
o Acte Institucional del 25 N 
o Informació sobre el seguiment del Protocol d’Atenció a les Dones en situació 

de violència masclista al municipi de Lleida 
o Campanya No és un joc. És abús 
o Formació en prevenció dels abusos sexuals en context educatiu (Aula, EAM i 

Conservatori i Escola de Música) 
o Informació sobre el Punt Lila (Festes de tardor) 
o Informació de l’acte de presentació del IV PMPIG 

Punt 3.- Aprovació del protocol de dol de ciutat en cas de feminicidis al municipi de 
Lleida i Punt 4: torn obert de paraules. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tramits.paeria.cat/validacio?csv=4b3ad69e-c5f9-4da3-ae5a-36f82c4e9828


PÀGINA: 4 de 4    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 20/02/2023 08:11
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.paeria.cat/validacio?csv=4b3ad69e-c5f9-

4da3-ae5a-36f82c4e9828 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: General
NOM: esborrany Acta 10  permanent CMD 26 9 2022.doc.pdf
UNITAT: PI - POLÍTIQUES D'IGUALTAT
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 4b3ad69e-c5f9-4da3-ae5a-36f82c4e9828
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01251207_2023_000000000000000000000001415124
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
SIGNATURES
Silvia Puertas Novau : 15/02/2023 13:05
Processos Automatitzats: 16/02/2023 07:45
Sandra Castro Bayona : 17/02/2023 14:55

           
 

4 
 

4.- Torn obert de paraules 
 
Sense més intervencions finalitza la reunió, amb els següents acords 
 
Acords:  

• Convocar la Comissió Permanent el 18 d’octubre en format híbrid (presencial i 
virtual), amb ordre del dia únic: revisió del text íntegre del protocol de dol de 
ciutat en cas de feminici. 

• Convocar el Plenari amb l’ordre del dia aprovat al punt 3. 
 

 
 
 
Sandra Castro  Bayona 
Presidenta del Consell Municipal de les Dones 
3a Tinent d’Alcalde, regidora d’Educació, Cooperació, Drets civils i Feminismes. 

 
 
 
 
 
Sílvia Puertas Novau 
Secretària del Consell Municipal de Dones 
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