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Acta Núm. 5 de la reunió de la Comissió Permanent del Consell Municipal de les 
Dones per al mandat 2019-2023 
 
Data: dilluns 21 d’abril de 2021 
Hora d’inici:  17 h   Hora de finalització: 17:56   
Reunió virtual per la plataforma Teams 
 
Assisteixen:  
-M. Antònia Roca, Hera 
-Marta Serra, Erc  
-Inma Romeo, CCOO 
Montserrat Casadellà, FAVLl 
-Núria Martínez, Copa d’Or i Sot de Fontanet 
-Verònica Martínez, PSC 
-Marina Pifarré (suplent de Carla Galeote Comú De Lleida) 
-Maria Alloza, Lika 
- Anna Costa Ramirez, ERC 
-Presideix la reunió Sandra Castro,  Regidora d’Educació, Cooperació, Drets Civils i 
Feminismes 
Secretària del CMD, Sílvia Puertas    
 
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. 
 
S’aprova l’acta.  
 
2.- Tasca realitzada. 
 
S’inicia la reunió fent un resum de les reunions dels grups de treball i amb la reunió 

mantinguda el dia 20 d’abril amb Ester Catalan sobre el funcionament de l’entitat Amics de la 

Gent Gran a Lleida, la tasca de voluntariat que realitzen i les possibilitats de col·laboració per 

impartir formació per fer suport des de les entitats de dones a dones grans en situació de 

soledat no volguda.  El dia 20 es va acordar que des de la Secretaria del Consell s’establiria 

contacte amb el president de la FAVLl per proposar que aquesta formació s’oferís des de la 
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FAVLl per tal d’ampliar al màxim  la participació. També es va acordar demanar a l’Associació 

d’Amics de la Gent Gran una proposta i pressupost. 

 

Sobre la possibilitat de revisar el reglament del Consell Municipal de les Dones s’informa que 

està prevista la creació del Consell de Ciutat i del reglament que l’ha de regir i que el 

funcionament d’aquest consell pot servir per plantejar l’ampliació de la participació al Consell 

Municipal de les Dones. Es proposa i s’acorda iniciar la revisió del reglament un cop aprovat el 

reglament del Consell de la Ciutat.  

 

La presidenta informa sobre els avanços en la preparació de l’Audiència Pública i anima a les 

conselleres i entitats de dones a assistir-hi. També informa sobre la composició de la Comissió 

de Treball que es crearà un cop realitzada l’audiència. Es proposa que hi hagi dues persones en 

representació del Consell Municipal de les Dones i que aquestes siguin del grup de treball de 

violència, les que el grup proposi. S’acorda la proposta.  

 

En relació amb l’elaboració del nou protocol sobre d’atenció a les dones en situació de 

violència masclista la secretària informa que encara s’està fent la redacció de l’esborrany del 

document íntegre. De moment s’estan redactant els circuits d’intervenció per àmbits i ja cal 

fer-hi actualitzacions per tal d’incloure les novetat dels protocols que estan arribant des de 

l’ICD i altres departaments. El treball està endarrerit en relació a les previsions inicials de 

calendari i s’intentarà donar-li prioritat. Tal i com ja es va acordar, es presentarà a la Comissió 

Permanent i al Grup de Treball de Violències.   

 

S’informa d’inici de les activitats paral·leles a l’exposició Feminista havies de ser i de la gran 

acceptació que estan tenint les visites guiades per part dels centres educatius. S’aprofita per 

animar a fer difusió entre les sòcies de les entitats per arribar al màxim de públic. 

 

Es planteja el tema del seguiment de la situació de les IVES quirúrgiques a Lleida, que s’està 

fent des dels grups de treball, de la Permanent i també des de l’entitat Lika. Com ja va informar 

la directora dels SSTT de Salut hi ha el compromís del Departament de fer-ho possible de 

manera imminent mitjançant una clínica privada i que s’estan fent totes les gestions al 

respecte. S’obre el debat en relació amb el fet que cal insistir en que es pugui fer en l’hospital 

públic de referència del territori. Maria Alloza informa que a Lika estan rebent trucades de 
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dones preocupades per la tardança en tenir cita mèdica per a fer interrupcions d’IVE 

farmacològiques, una situació que s’ha detectat en municipis de fora de Lleida però que 

preocupa igualment perquè s’ha d’evitar que hi hagi desigualtats territorials. Es proposa fer 

una carta a la directora dels SSTT per informar de la situació i demanar quines gestions s’estan 

realitzant sobre el tema. S’acorda la proposta. 

 

 

3.- Torn obert de paraules 

 

 

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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