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Acta Núm. 2 de la reunió de la Comissió Permanent del Consell Municipal de les 
Dones per al mandat 2019-2023 
 
Data: dimarts 28 de juliol Hora d’inici:  17 h   Hora de finalització: 18 h 
Reunió virtual per la plataforma Teams 
 
Assisteixen:  
M. Mercè Jornet, Vocalia Dones Av Cappont (assisteix però no pot accedir a la reunió 
per dificultats de connexió) 
Mercè Ciutat,  Grup Feminista De Ponent – Doneslleida 
M. Antònia Roca, Hera 
Núria Martínez Torrebella, Copa D’or I Sot De Fontanet 
Marta Serra, Erc-Am 
Verònica Martinez, Psc  
Imma Romeo CCOO 
Montserrat Casadellà, Suplent Favll 
Silvia Puertas,  Secretària del CMD 
 
Excusen assistència 
Sandra Castro,  Regidora d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes 
Carla Galeote Comú De Lleida 
Pilar Garcia – C’s 
Carme Castello, Junts X Cat 
Esther Gonzalez Ugt 
Núria Ribes, Ap Lleida 
 
Ordre del dia:  

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior, si escau 
 

2. Informació dels Grups de treball: Violències masclistes i Conseqüències de la 
covid19 en la vida de les dones de Lleida 
 

3.  Informació sobre l’Observatori de la igualtat de gènere i designació de nova 
representant 
 

4. Torn obert de paraules 
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Acords: 
1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior, si escau. 

 
S’aprova l’acta. 

 
2. Informació dels Grups de treball: Violències masclistes i 

Conseqüències de la covid19 en la vida de les dones de Lleida 
 
Grup de treball de violències masclistes 
 
 Demanar la participació del Consell Municipal de les Dones en la revisió/elaboració 

del nou protocol d’atenció a les dones en situació de violència masclista al municipi 
de Lleida. 

 Demanar a l’Ajuntament de Lleida dades sobre violència masclista. 
 Compartir la informació del Grup de treball amb la resta de conselleres. 
 Demanar novament a les conselleres que s’integrin al grup de treball per tal que 

sigui més nombrós i divers. 
 Demanar formació TIC i suport TIC per facilitar la participació de les conselleres a 

les reunions virtuals. 
 El grup de treball es tornarà a reunir el 17 de setembre a les 17 h. 
 
Grup de treball Conseqüències de la covid19 en la vida de les dones de Lleida 
 
 Demanar a l’Ajuntament de Lleida dades sobre els diferents temes a abordar per 

part d’aquest grup de treball. 
 Compartir la informació del Grup de treball amb la resta de conselleres. 
 Demanar novament a les conselleres que s’integrin al grup de treball per tal que 

sigui més nombrós i divers, tenint en compte que s’han creat subgrups de treball 
per àmbits temàtics. 

 Demanar formació TIC i suport TIC per facilitar la participació de les conselleres a 
les reunions virtuals 

 El grup de treball es tornarà a reunir el 17 de setembre a les 18 h 
 

3. Informació sobre l’Observatori de la igualtat de gènere i designació de 
nova representant 

 
 Demanar a les Conselleres que aportin propostes per designar una candidata a 

formar part de l’Observatori, en substitució d’Anna Ariño. Les propostes s’han de 
fer arribar per correu electrònic a feminismes@paeria.cat abans del 16 de 
setembre. 

 
Mercè Ciutat proposa a Maria Alloza 
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4. Torn obert de paraules 
 
 Demanar a les conselleres que aprovin la inclusió de Maria Alloza a la Comissió 

Permanent com a coordinadora del Grup de treball sobre les conseqüències de la 
còvid19, consellera en representació de l’entitat Lika. Si no hi ha cap al·legació en 
contra, se la convocarà a la propera reunió de la Comissió Permanent.  

 
 REUNIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT: 

 
 Fer una nova reunió de la Comissió Permanent el dia 8 octubre  a les 17 h. 

 
 
 Demanar a l’Ajuntament que ofereixi formació a les conselleres en temes de 

feminismes i apoderament de les dones en diferents àmbits, a més a més de TIC. 
 Demanar a la regidora i presidenta del CMD, Sandra Castro, una reunió amb la 

responsable de Sanitat a Lleida de la Generalitat de Catalunya, sobre les 
interrupcions voluntàries dels embarassos i les dificultats de les dones per accedir-
hi. 

 
 
Sílvia Puertas 

 
 

Secretària del Consell  Municipal de les Dones  
 
 

 Vistiplau Sandra Castro Bayona  
 
 

Regidora d’Educació, Cooperació, Drets civils i Feminismes 
Presidenta del Consell Municipal de les Dones 

 
 
 


		2020-09-09T13:08:13+0200
	Silvia Puertas Novau - DNI 40879135Q (TCAT)




