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Acta Núm. 4 de la reunió de la Comissió Permanent del Consell Municipal de les 
Dones per al mandat 2019-2023 
 
Data: dilluns 22 de febrer de 2021 
Hora d’inici:  17 h   Hora de finalització: 19:08   
Reunió virtual per la plataforma Teams 
 
Assisteixen:  
M. Antònia Roca, Hera 
Marta Serra, Erc-Am 
Lluisa Cortada, Ugt 
Imma Romeo, CCOO 
M. Mercè Jornet, Vocalia Dones Av Cappont  
Montserrat Casadellà, Suplent Favll 
Carme Castello, Junts X Cat 
Núria Ribes, Ap Lleida 
Marina Pifarré (suplent de Carla Galeote Comú De Lleida) 
Dolors Comes, FAVLl 
Presideix la reunió Sandra Castro,  Regidora d’Educació, Cooperació, Drets Civils i 
Feminismes 
Secretària del CMD, Sílvia Puertas    
 
Excusen assistència 
Pilar Garcia – C’s 
Mercè Ciutat,  Grup Feminista De Ponent – DonesLleida 
Núria Martínez Torrebella, Copa D’or I Sot De Fontanet 
Verònica Martinez, Psc  
Maria Alloza, Lika 
 
La regidora Sandra Castro dona la benvinguda a les assistents i s’inicia la reunió seguint 
l’Ordre del Dia. 
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Ordre del dia. 
 
1.- Aprovació de l’acta de la reunió anterior. 
 
S’aprova l’acta.  
 
2.- Tasca realitzada per la Comissió Permanent i grups de treball. Conclusions i  
propostes. Calendari de treball per al 2021. 
 
La presidenta dona la paraula a la secretària del consell, Sílvia Puertas, per tal que faci el resum 
de la tasca realitzada per aquesta Comissió l’any 2020.  
 

 Reunions de la Comissió permanent: 28 de maig (constitució), 28 juliol, 8 d’octubre 
 

o Temes abordats: composició, organització, creació de grups de treball, 
seguiment 

o Formació TIC per facilitar la participació de les conselleres en les reunions 
virtuals 

o Abordatge de la còvid-19 en clau de gènere 
o  Violències masclistes: situació, tipus d’intervencions, recursos i propostes 

 
 Reunions de constitució dels grups de treball 

 
o Conseqüències de la còvid-19 en la vida de les dones: 17 de juny 

 Coordinadora: Maria Alloza 
o Violències masclistes: 18 de juny 

 Coordinadores:  Mercè Ciutat (fins al 8 d’octubre), actualment Maria 
Antònia Roca 
 

Els dos grups de treball acorden reunir-se de manera autònoma i adrecen a la 
presidenta peticions d’informació per tal de realitzar la seva tasca. 

 
 Reunions de la presidenta del Consell a petició dels Grups de Treball (GdT) i de la 

Comissió Permanent: 
 

21 ’octubre, amb la directora dels Serveis Territorials de Salut. Temes abordats: 
 

 la situació de les IVE quirúrgiques a Lleida i mesures per poder-la realitzar a la 
sanitat publica a Lleida, 

 col·laboracions entre els SSTT de Salut i l’Ajuntament per atendre les dones en 
situació de violència masclista que requereixen acollida d’urgència social i tenen 
problemàtiques de salut especifiques, així com situacions relacionades amb la 
còvid-19. 

 A posteriori, el 28 de gener, se li trasllada per escrit la petició d’informació i 
aclariments sobre les IVE quirúrgiques a Lleida, la clínica privada que les ha de 
realitzar, termini per oferir el servei, protocol de derivació des de Salut i seguiment 
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i aclariments sobre el fet que les dones majors de 65 anys no tenen garantides les 
revisions ginecològiques. Petició realitzada pel GdT de còvid-19.  
 
25 de gener, amb les integrants del GdT amb el GdT Còvid-19. Temes abordats: 
 

 Retorn de les gestions realitzades amb la direcció dels SSTT de Salut 
 Retorn de les gestions realitzades sobre la petició de dades municipals envers les 

conseqüències de la còvid-19: treball i ocupació, serveis socials, salut, 
sensellarisme (dades amb perspectiva de gènere), acollida de dones sense llar per 
confinament.  

 
11 de febrer, amb les integrants del GdT de Violències masclistes. Temes abordats: 
 

 Retorn de les peticions d’informació sobre l’atenció a les dones en situació de 
violència masclista, dades i aclariments sobre serveis, implicació de les diferents 
administracions, model d’atenció. 
 

 Retorn sobre l’elaboració del nou protocol d’atenció a les dones en situació de 
violència masclista. 

 
A continuació intervé Maria Antònia Roca que informa de la tasca realitzada pel GdT de 
violències: petició d’informació i aclariments sobre la situació i recursos aplicats per a l’atenció 
a les dones en situació de violència masclista, petició de reunió amb membres dels grups de 
treball que elaboren el nou protocol, petició de reunió amb la presidenta del consell. El grup 
està a l’espera de conèixer l’esborrany del nou protocol per tal que s’hi puguin fer aportacions. 
 
Inma Romeo intervé per explicar la tasca realitzada pel GdT de la còvid-19. Valora 
positivament l’Informe executiu de l’estudi “La situació de les dones a Lleida” que van rebre 
totes les conselleres, aporta informació rellevant sobre diferents àmbits.  Afegeix que s’ha de 
complementar amb les dades municipals sobre la còvid-19. Marina Pifarre afegeix que 
aportarà dades sobre la presència de les dones a la campanya de temporers per a la recollida i 
manipulació de la fruita. Comenta que als magatzems les dones representen un 80% i s’han de 
tenir en compte les situacions de violència masclista que es puguin donar amb aquest 
col·lectiu. 
 
La presidenta aporta les dades comparatives 2019/2020 sobre despesa de serveis socials per 
donar suport a dones en situació de violència masclista. La secretària aporta dades de l’estudi 
que està fent l’IMO sobre l’impacte de la còvid-19 en l’ocupació. Les dades s’aportaran a les 
conselleres en un document de resum. 
 
S’estableix el Pla de treball per a 2021. 
 

 Temes a treballar: 
 

o Desenvolupament del nou protocol d’atenció a les dones en situació de 
violència masclista al municipi de Lleida: aportacions i impuls 

 
o Model del servei municipal d’atenció a les dones en situació de violència 

masclista, i els seus fills i filles 
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o Implementació del Decàleg de la Declaració de Lleida municipi feminista. 
 

 Calendari de reunions de la Comissió Permanent: 
o 21 d’abril 
o 16 de juny 
o 15 de setembre 
o 17 de novembre 

 Calendari de reunions del Plenari 
o Abans de l’estiu, a valorar la data a la reunió del 21 d’abril 
o 6 d’octubre 

 
3.- Actuacions previstes per al 2021  
 
Nou protocol d’atenció a les dones en situació de violència masclista.  La presidenta explica 
que de novembre a gener s’han fet de manera virtual les reunions dels 7 grups de treball que 
elaboren el nou protocol, amb la participació de 60 professionals. Ara s’està elaborant el 
primer esborrany d’informe que es presentarà a les conselleres. Es preveu aprovar-lo a l’abril. 
 
Se sotmet a la valoració de les assistents si fer dues presentacions, una al GdT de Violències i 
una altra a la Comissió Permanent. S’acorda que es presentarà a la Comissió Permanent. 
 
Intervenen Lluisa Cortada i Inma Romeo que han format part del Grup de Treball i Ocupació, 
un dels 7 grups de treball que estan elaborant el nou protocol. Valoren de manera positiva la 
tasca feta, especialment  i actualització d’informació sobre prestacions i normativa en aquest 
àmbit. 
 
Audiència pública. La presidenta informa que es durà a terme l’Audiència Pública a petició del 
Grup Feminista de Ponent – Dones Lleida sobre el model del servei municipal d’atenció a les 
dones en situació de violència masclista, i els seus fills i filles.  
 
L’Audiència comportarà diferents fases preparatòries: elaboració d’informes, grup de treball i 
audiència pròpiament dita. S’està elaborant el calendari i es preveu que finalitzi abans de 
l’estiu. És un avanç d’informació que s’aportarà al Plenari. 
 
També afegeix que es continuarà desenvolupant el projecte “Construint espais segurs”. La 
darrera acció va ser la realització de la marxa exploratòria per itineraris d’oci nocturn 
realitzada per expertes del Col·lectiu Punt6, el 22 de desembre.  
Se li donarà continuïtat a aquesta acció, amb altres marxes exploratòries, confiant que la 
millora de la situació de pandèmia permeti fer-les en condicions de normalitat. S’espera rebre 
l’informe definitiu del Col·lectiu Punt6, amb les propostes de millora a aplicar en base a les 
reflexions i aportacions de les participants. 
 
La presidenta informa també de la creació de la Comissió Especial de l’Aula Municipal de 
Teatre, per Decret d’Alcaldia de 8 de gener de 2021, en compliment de l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de Lleida de 21 de juny de 2020.  
 
La Comissió està formada per 8 membres: Margarida Troguet, Cristina Rodríguez, Carmina 
Pardo, Júlia Barcelo, Vanesa Baulas, Montserrat Berenguer, Carme Tello, Neus Bellera, Alfons 
Perez, Imán Benataya (Defensora dels drets dels infants) i Adoración Padial (Síndica de 
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l’Ajuntament de Lleida). La presideix Mardarida Troguet i n’és la secretària Maria Mesalles, 
psicòloga del CIAD. 
 
La seva missió (resumdel Decret de 8-1-2021) és aportar al Ple municipal un informe sobre 
l’anàlisi i descripció dels fets, en relació amb les mesures i propostes sobre: reparació a les 
víctimes, suport a l’equip docent i comunitat educativa per prevenir i denunciar abusos, revisió 
del marc de la concessió administrativa a efectes de major control, interpel·lar a altres 
administracions en el marc de les seves competències a modificar el marc legal a efectes de no 
prescripció dels delictes d’abús sexual en menors i sobre drets de reparament moral a les 
víctimes, regulació municipal d’honors i distincions en relació a les persones condemnades per 
agressions o abusos a nivell de Ciutat. 
 
Marina Pifarre demana que s’informi a la Permanent i al Plenari de la tasca que realitza 
aquesta Comissió. S’accepta la proposta. 

 
4. Torn obert de paraules 
 
Marta Serra demana obrir la possibilitat que de dones de plataformes ciutadanes com La 
Marea de Pensionistes o altres, formin part del Consell Municipal de les Dones.  
 
S’obre el debat sobre quina fórmula ho pot permetre, si cal reformar o no el reglament. 
S’acorda traslladar al plenari del Consell Municipal de les Dones la proposta que es pugui 
integrar com a conselleres a dones de plataformes que tinguin objectius feministes, estudiant 
amb quina fórmula. 
 
La secretària informa que dues entitats estan interessades en fer voluntariat per acompanyar a 
dones grans en situació de solitud no volguda: Hera i Vocalia de Dones de la Partida de 
Montserrat. Explica que la plataforma Xarxa Solidària, creada amb durant el confinament, s’ha 
reconvertit en un projecte més estructurat que porta la FAVLl amb el suport de l’Ajuntament 
de Lleida. S’hi poden donar d’alta persones i/o entitats com a voluntàries, persones que volen 
rebre serveis de voluntariat i també fer arribar la detecció de situacions de necessitat que cal 
tenir en compte per prevenir riscos socials.  Tota la informació està a la web: 
www.xarxasolidarialleida.cat  
 
 
ACORDS: 
 
1.- Pla de treball 2021. Temes: 
 

a)Desenvolupament del nou protocol d’atenció a les dones en situació de violència 
masclista al municipi de Lleida: aportacions i impuls, 

 
b) Model del servei municipal d’atenció a les dones en situació de violència masclista, i 
els seus fills i filles,  

 
c) Implementació del Decàleg de la Declaració de Lleida municipi feminista. 
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2.-  Calendari de reunions de la Comissió Permanent: 21 d’abril, 16 de juny , 15 de setembre, 
17 de novembre 
 
3.- Calendari de reunions del Plenari: abans de l’estiu (a valorar la data a la reunió de la 
Comissió Permanent del 21 d’abril) i 6 d’octubre 
 
4.- Presentar de l’esborrany del nou protocol d’atenció a les dones en situació de violència 
masclista a la Comissió Permanent. 
 
5.- Informar a la Permanent i al Plenari de la tasca que realitza la Comissió Especial de l’Aula 
Municipal de Teatre. 
 
6.- Traslladar al plenari del Consell Municipal de les Dones la proposta que es puguin integrar 
com a conselleres a dones de plataformes que tinguin objectius feministes, estudiant amb 
quina fórmula. 
 
7.- Aporta a les conselleres de la Comissió Permanent el document de resum amb totes les 
dades recollides a petició dels grups de treball. Aportar al Plenari informació sobre la 
implementació del Decàleg de la Declaració de Lleida municipi feminista. 
 
 
Sense més intervencions es dona per finalitzada la reunió. 
 
 

 
 
 
Sandra Castro  Bayona 
Presidenta del Consell Municipal de les Dones 
4a Tinent d’Alcalde, regidora d’Educació, Cooperació, Drets civils i Feminismes. 

 
 
 
 
 
 
 

Sílvia Puertas Novau 
Secretària del Consell Municipal de Dones 
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