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Acta Núm 12 de la reunió de la Comissió Permanent del Consell Municipal de les 

Dones per al mandat 2019-2023 

 

Data: dimarts 2 de febrer de 2023 

Hora d’inici:  17 Hora de finalització: 18:30 h 

Lloc: presencial Casal de la Dona 

 

Assisteixen:  

Montserrat Casadellà - Àrea de la Dona de la FAVLl (suplent) 

Maria Antònia Rosa, Hera 

Dolors Comes – Àrea de la Dona de la FAVLl  (titular) 

Inma Romeo, Secretaria de Dones de CCOO 

Anna Costa – Grup Municipal ERC -AM / Secretaria de Dones 

Marina Pifarré,, Grup Municipal Comú de Lleida 

Verònica Martínez, Secretaria de la Dona - PSC 

Sandra Castro,  Regidora d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes Presideix la 

reunió, presideix la reunió 

Sílvia Puertas, tècnica secretària del Consell Municipal de les Dones 

 

Excusa assistència 

Núria Ribes (AP! Lleida) 

 Lluïsa Ausàs Cortada, UGT (Secretaria de Dones) 

 

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.- Seguiment i actualització, si escau, del Protocol de dol de ciutat en cas de feminicidi 
al municipi de Lleida  
(s’adjunta el text de la Declaració Institucional del Ple del 30 de desembre i el text del 
manifest que es va llegir  Montserrat Casadellà a l’acte ciutadà de condemna i condol 
de pel feminicidi) 
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 

 
L’aprovació de l’acta anterior es farà a la propera reunió. 

 
2.- Seguiment i actualització, si escau, del Protocol de dol de ciutat en cas de feminicidi 

al municipi de Lleida  

 
Es repassen les accions realitzades i les millores a fer al document aprovat: 
 

Acció 5: eliminar il·luminar la Seu Vella, no es pot per tractar-se d’un monument catalogat 
Acció 14: afegir a la Declaració Institucional “ que els feminicidis vulneren els Drets Humans”  
Acció 17: canvi “Feminicidi no confirmat:, convida la ciutadania a unir-se als actes de rebuig que 

organitzin Marea Lila i altres plataformes ciutadanes les plataformes feministes” 
Minuts de silenci: revisar, hi ha repeticions 
 
Incloure:  

• informar la Junta de Portaveus del feminicidi i de l’activació del protocol de dol 

• informar el Consell Municipal de les dones del feminicidi i de l’activació del protocol 
Fer: 

• Proposar al Plenari l’aprovació de la Declaració Institucional que s’acordi i enviar carta als 
Grups Municipals per tal de donin suport a la Declaració aprovada al Ple. 

• Tornar a enviar a les entitats el protocol i els cartells 

• Millorar mecanismes de seguiment d’accions de feminicidi a Lleida i a fora de Lleida, 
comarques i Estat. 
 

3.- Proposta d’Ordre del Dia del proper Plenari del Consell Municipal de les Dones 

Elaborar-lo a la propera reunió de la Comissió Permanent i convocar el Plenari un cop finalitzada la 
revisió del protocol de dol per part de la Permanent.  
 

4.- Torn obert de paraules 

Maria Antònia demana que es faci una acció per tranquil·litzar la ciutadania per l’excarceració de 
reclusos de Lleida per la revisió de penes per l’aplicació de la “llei del només sí és sí”. Sandra 
Castro informa de la carta que va trametre l’alcalde a la ministra  d’Igualtat i de les converses que 
s’han mantingut amb Montse Pineda i Sara Bailach per instar l’aplicació de mesures correctores a 
la llei.  
 
Verònica Martínez pregunta com estan les gestions sobre l’aplicació de l’Ordenança de Civisme en 
relació amb la prohibició del sexe comercial a la via pública. Sandra Castro farà la consulta a 
Guàrdia Urbana de les actuacions realitzades en relació amb el tema. 
 
Sílvia Puertas informa de les formacions que s’han realitzat a professionals sobre el tràfic de 
persones amb finalitzat d’explotació sexual, de les entitats que estan treballant al municipi de 
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Lleida per donar suport a les persones que exerceixen la prostitució i de les reunions del grup de 
treball que està elaborant el protocol local de tràfic de persones.  
 
ACORDS: 
 

1. Convocar reunió virtual de la Comissió Permanent el dijous 9 de febrer a les 17 h per 
revisar el Protocol de Dol i fer-hi modificacions. 

2. Enviar novament la Declaració, el Manifest i el Protocol de Dol en word per modificacions. 
3. Acordar l’Ordre del Dia del proper Plenari del Consell Municipal a la reunió del 9 de febrer 

 
 

Sense més intervencions es dona per finalitzada la reunió. 

 
 
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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