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Acta Núm. 6de la reunió de la Comissió Permanent del Consell Municipal de les 
Dones per al mandat 2019-2023 
 
Data: dimecres 15 de setembre de 2021 
Hora d’inici:  17 Hora de finalització: 18:24 
Reunió virtual per la plataforma Teams 
 
Assisteixen:  
-M. Antònia Roca, Hera 
-Inma Romeo,  Secretaria de Dones de CCOO 
-Montserrat Casadellà, FAVLl 
- Dolors Comes, FAVLl 
-Verònica Martínez, PSC 
-Marina Pifarré (suplent de Carla Galeote Comú De Lleida) 
-Sussana Salse, Lika 
-Presideix la reunió Sandra Castro,  Regidora d’Educació, Cooperació, Drets Civils i 
Feminismes 
Secretària del CMD, Sílvia Puertas    
 
Excusa assistència 
-Núria Martínez, Copa d’Or i Sot de Fontanet 
LLuisa Ausàs, UGT 
 
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, si escau. 

2.- Seguiment d’acords i actuacions previstes per al segon semestre de 2021 i tasca 
dels grups de treball 

3.- Torn obert de paraules 

 
La secretària informa que Núria Martínez ha comunicat la seva voluntat, per motius 
personals, de deixar de ser consellera del Consell Municipal de les Dones i per tant de 
la Comissió Permanent i d’informar a les conselleres de la Permanent. 
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També comunica el canvi de consellera de l’Associació Lika, Maria Alloza deixa el seu 
càrrec i la substitueix Susana Salse.  
 
Es dona la benvinguda a les noves conselleres i s’agraeix la tasca realitzada a la 
conselleres sortints. 
 
S’informa que al xat de la reunió del teams s’ha penjat l’acta de la sessió anterior, el 
reglament del Consell de Ciutat i l’informe de l’IMO sobre les conseqüències de la 
covid en l’ocupació, informe que inclou dades sobre l’impacte en l’ocupació de les 
dones.   
 
1.- Aprovació de l’acta de la reunió anterior. 
 
S’aprova l’acta.  
 

2.- Seguiment d’acords i actuacions previstes per al segon semestre de 
2021 i tasca dels grups de treball 

  

La presidenta comença la reunió amb el tema de la modificació del reglament del Consell 
Municipal de les Dones per ampliar la participació. Tal i com es va acordar, un cop amb 
l’aprovació definitiva del reglament del Consell de Ciutat (efectiva des del 8 d’agost),  ja es pot 
fer la revisió del reglament del Consell Municipal de les Dones tenint aquest com a punt de 
referència.  Proposa que es treballi aquesta revisió des de la Comissió Permanent i convocar 
tota la Permanent a una reunió per treballar de manera monogràfica aquesta revisió. En 
aquesta reunió ja es decidirà com es reparteixen els temes i el calendari de treball, amb el mes 
de gener com a data orientativa.   
 
Es faran les coordinacions amb Participació ciutadana per veure quins tràmits s’han de seguir 
per aprovar la revisió. S’aproven les propostes. 
 
Sandra Castro comenta que hi ha la voluntat de fer un protocol de dol per establir com 
expressar el condol ciutadà en cas de feminicidis. Proposa que aquest protocol es pugui 
elaborar des de la Comissió Permanent.  L’objectiu d’aquest protocol és establir quina ha de 
ser l’expressió ciutadana de condemna i de condol. Proposa que sigui la Comissió Permanent la 
que s’ocupi d’elaborar-lo amb el suport tècnic de Feminismes. 
 
Inma Romeo comenta que és una proposta inclosa en el Pacte Social per la Ciutadania i que és 
una proposta molt positiva. S’acorda la proposta de fer el protocol des de la Permanent. La 
Secretària del Consell enviarà documents base de treball.  
 
Verònica Martínez proposa incorporar el protocol a un pla més ampli de ciutat que integri les 
accions de prevenció i amb una visió per treballar la tolerància cero amb totes les entitats de la 
ciutat, a més a més de les entitats feministes.  S’ha de treballar el rebuig social a les violències 
masclistes. 
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Sandra Castro explica que s’estan fent moltes accions, especialment dins de l’àmbit educatiu 
s’està treballant als instituts, ludoteques municipals, escoles bressol la sensibilització i 
prevenció de les violències masclistes, però sí és cert que cal integrar-les en un pla més ampli 
que impliqui i vinculi tot el teixit associatiu del municipi.  
 
També informa que s’iniciaran en breu els treballs d’elaboració del IV Pla Municipal de 
Polítiques d’Igualtat de Gènere de Lleida, ja que el que tenim vigent finalitza l’any 2021. Dins 
d’aquest procés es faran grups de treball oberts a la participació de les entitats. Es proposa 
informar-ne al Plenari. 
 
Sílvia Puertas explica que hi haurà Punt Lila al recinte de la Seu Vella els dies de concerts des 
de les 19 fins a la finalització dels concerts, els dies 25 i 28. La gestió del Punt Lila la faran 
tècniques de l’Associació Antisida, amb dues agents que estaran de manera simultània. El Punt 
Lila també atendrà agressions lgtbifòbiques.  
 
De cara a l’any vinent estem plantejant altres opcions d’atenció dins del Punt Lila, com per 
exemple fer un Punt Lila itinerant, opció que s’ha de valorar. En els informes de valoració es 
destaca que el Punt Lila, a més a més de fer l’atenció directa a dones que hagin patit algun 
tipus d’agressió o incident, és una gran oportunitat per sensibilitzari i informar dels recursos 
per a dones en situació de violència masclista i LGTBIQ. També és una oportunitat per fer 
prevenció de relacions sexuals de risc (prevenció de malalties de transmissió sexual i 
d’embarassos no desitjats). Al Punt Lila es fa distribució dels kids del plaer. També s’ha posat 
una línia de bus nocturn i targetes de bus gratuïtes per a adolescents i joves, durant els dies de 
les festes. 
 
Sandra Castro afegeix que hi ha una estratègia per part del regidor de Festes, d’avançar els 
horaris, per fer els concerts en horaris que no acabin tan tard, que facilitin que hi pugui haver 
un públic més familiar i accions per disminuir el consum d’alcohol. Totes aquestes accions 
contribueixen a fer les festes més segures. 
 

Marina Pifarré demana intensificar la informació sobre l’existència del Punt Lila. Sandra Castro 
comenta que se mirarà d’intensificar la informació a centres de secundària, especialment, per 
arribar al públic més adolescent i jove. Sílvia Puertas afegeix que la informació sobre el Punt 
Lila està a la primera pàgina del programa de Festes de Tardor i també s’ha fet difusió a les 
xarxes i webs municipals.  
 

Sobre altres informacions, Sílvia Puertas explica que dins de la programació municipal d’arts 
escèniques s’han inclòs espectacles amb mirada feminista, entre aquests el monòleg i debat 
postfunció “Els dies mentits” sobre l’anorgàsmia i els tabús i problemàtiques que l’envolten, el 
dia 20 de novembre a les 20 h. El dijous 2 de desembre a les 21 h a l’Escorxador, l’espectacle 
de dansa “Catalina, iniciativa sexual femenina”.  
 
També informa sobre l’organització del proper Memorial Hortènsia Alonso Veiga, que  es 
realitzarà el dia 24 de novembre, de manera presencial, de 9:30 a 12 h a l’Auditori del Centre 
de Cultura Transfronterera de la UdL, amb el títol “Les violències masclistes en un context de 
crisi global” amb la idea que es puguin abordar quins han estat els reptes que s’han hagut 
d’abordar, quines estratègies s’han seguit i si s’han generat aprenentatges i bones pràctiques 
que puguin ser transferibles. Com cada any, es coorganitza amb Creu Roja i el centre Dolors 
Piera de la Universitat de Lleida i compta amb el suport de “Dones Lleida” i Marea Lila. 
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Dolors Comes comenta que el proper dia 20 de setembre es farà una reunió a la FAVLl per 
concretar l’acte que estan preparant de commemoració del Dia Internacional de les Dones 
Rurals i que un cop tinguin la informació ja ens faran arribar la informació.   
 

S’obre el debat en relació amb la necessitat de reprendre les activitats presencials, tant per 
part de les entitats com per part de l’Ajuntament, amb la idea d’anar recuperant la normalitat, 
sempre seguint les indicacions que faci el Departament de Salut. 
 

Maria Antònia Roca pregunta sobre la continuïtat dels treballs en relació amb l’Audiència 
Pública sobre el model d’atenció a les dones en situació de violència masclista. Sandra Castro 
explica que un cop feta l’Audiència, el pas següent és convocar la Comissió de Treball. En 
aquesta Comissió estaran representades les professionals de les entitats i institucions que 
treballen en aquest àmbit, representants de l’entitat promotora de l’Audiència, dues 
representants del grup de treball de violències masclistes del Consell Municipal de les Dones, 
Maria Antònia Roca i Marina Pifarré i representants dels grups polítics municipals.  El model ha 
de partir de les necessitats i propostes que elaborin professionals que estan treballant 
directament fent suport a les dones en situació de violència masclista. A nivell tècnic es 
demanarà un informe sobre com ha de ser aquest model.  s’establirà un calendari de les 
accions que s’han d’assolir. 
 

Maria Antònia Roca pregunta sobre l’IVE quirúrgica a Lleida. Montserrat Casadellà informa que 
s’està acabant de concretar però que encara no està operatiu.  Inma Romeo demana que se 
sol·liciti informació de com està la situació al nou delegat dels Serveis Territorials de de Salut 
per tal que se continuï amb la feina feta i abordar aquest tema des del Plenari.  
 

4.- Torn obert de paraules 

 
Maria Antònia Roca pregunta a la regidora Sandra Castro si es pot demanar que es facilitin 
medidors de CO2 a les entitats per poder organitzar activitats presencials amb més seguretat 
davant la covid19. Aquesta acció serviria per donar més seguretat i que les dones s’animin a 
anar als locals. Sandra Castro contesta que ara s’està fent una acció pilot a dues les Escoles 
Bressol i segons els resultats s’aplicarà a la resta. Mirarà quin és el llindar que es demana de 
CO2 als centres cívics i locals socials i informarem. 
 

Acords: 

- Afegir a la convocatòria del Plenari del Consell Municipal de les Dones: 

o  les actuacions previstes per al segon semestre de 2021  

o La tasca realitzada pels grups de treball 

o L’inici de l’elaboració del IV Pla Municipal de Polítiques d’Igualtat 

de gènere. 
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- Demanar informació sobre els mesuradors de CO2 i possibilitats 
d’utilització als locals de les entitats 

 

 

 

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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