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Acta Núm. 3 de la reunió de la Comissió Permanent del Consell Municipal de les 
Dones per al mandat 2019-2023 
 
Data: dijous 8 d’octubre Hora d’inici:  17 h   Hora de finalització: 18 h 
Reunió mixta: presencial al Casal de la Dona i virtual per la plataforma Teams 
 
Assisteixen:  
M. Antònia Roca, Hera 
Núria Martínez Torrebella, Copa D’or I Sot De Fontanet 
Marta Serra, Erc-Am 
Verònica Martinez, Psc  
Esther Gonzalez, Ugt 
Imma Romeo, CCOO 
Marina Pifarré 
Dolors Comes, assisteix presencial 
Silvia Puertas,  Secretària del CMD 
 
Excusen assistència 
Sandra Castro,  Regidora d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes 
Carla Galeote Comú De Lleida – Assisteix Marina Pifarré en el seu lloc 
Pilar Garcia – C’s 
Carme Castello, Junts X Cat 
Núria Ribes, Ap Lleida 
Montserrat Casadellà, Suplent Favll 
M. Mercè Jornet, Vocalia Dones Av Cappont  
Mercè Ciutat,  Grup Feminista De Ponent – Doneslleida 
 
 
Ordre del dia. 
 
1.- Aprovació de l’acta de la reunió anterior. 
 
Sílvia Puertas inicia la reunió indicant que l’acta de la reunió anterior es va enviar per 
correu, es va esmenar i enviar de nou sense que s’hagi rebut cap més esmena. 
S’aprova l’acta.  
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2.- Formació TIC per a les conselleres 
 
Sílvia Puertas comenta la proposta de formació TIC en videoconferències elaborada 
des de Feminismes amb Juliana Fernandes, experta TIC consultora d’Angà estudio. 
Juliana Fernandes també ha donat orientacions a les  coordinadores dels grups de 
treball, Maria Alloza i Mercè Ciutat sobre com fer les reunions virtuals. La formació 
serà presencial, dimarts i dijous de 18:30 h a 20 h,  d’octubre a desembre al Casal de la 
Dona, amb possibilitats d’ampliar-la al 2021. Si la situació de pandèmia varia, es 
mirarà de fer les adaptacions que calguin per no haver de suspendre-la. Es proposa 
donar prioritat d’inscripció a les conselleres. 
 

 S’acorda fer la difusió de la formació a les conselleres, entitats i dones a títol 
individual.  

 S’acorda prioritzar la inscripció de les conselleres 
 

 
1. Grups de treball.  

 
Les conselleres informen de la tasca realitzada pels grups. 
 
Grup sobre les conseqüències de la còvid-19 en la vida de les dones. Acords 
 

 Demanar a l’Ajuntament de Lleida dades sobre l’impacte de la còvid19 en els 
diferents àmbits: treball, salut, serveis socials. 

 
 Demanar-li a la regidora Sandra Castro que concreti la reunió amb la Directora 

dels Serveis Territorials de Salut per demanar informació sobre la situació de 
la interrupció voluntària de l’embaràs a la sanitat pública a Lleida i previsions 
de millora davant la dificultat existent per fer-ho a Lleida. 

 
Grup de violències masclistes. Acords  
 

Mercè Ciutat, coordinadora del Grup de violències masclistes va comunicar a la 
secretaria del consell i a les membres del mateix grup de violències la decisió de deixar 
la coordinació. 
 

 S’acorda enviar un correu a les integrants d’aquest grup de treball per 
demanar qui vol assumir el relleu i agafar la tasca de coordinació d’aquest 
grup.  

 S’acorda agrair la tasca realitzada a Mercè Ciutat. 
 
 

2. Dia internacional de les dones rurals 2020.  
 
Dolors Comes i Marina Pifarré expliquen el programa previst per a la commemoració 
del Dia Internacional de les dones rurals a Lleida. 
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Acords 
 

 Fer difusió de les activitats previstes que han informat Dolors Comes i Marina 
Pifarré a totes les conselleres, entitats de dones i contactes.  
 

 
Sense més intervencions es dona per finalitzada la reunió. 
 
 
 
Sílvia Puertas 
Secretària del Consell Municipal de Dones 
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