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Acta Núm. 7 de la reunió de la Comissió Permanent del Consell Municipal de les 

Dones per al mandat 2019-2023 

 

Data: dimecres 17 de novembre de 2021 

Hora d’inici:  17 Hora de finalització: 18:45 

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) 

Núria Ribes, ApLleida 

Presideix la reunió Sandra Castro,  Regidora d’Educació, Cooperació, Drets Civils i 

Feminismes 

Secretària del CMD, Sílvia Puertas    

 

Excusa assistència 

- Sussana Salse, Lika 

 

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.- Elaboració del protocol de dol per feminicidis 

3.- Tasca dels grups de treball 

4.- Torn obert de paraules 

 

 

També comunica el canvi de consellera de l’Associació Lika, Maria Alloza deixa el seu 

càrrec i la substitueix Susana Salse.  
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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.- Elaboració del protocol de dol per feminicidis 

  

La presidenta comença la reunió proposant una revisió del protocol de l’Ajuntament de 

Terrassa que es va enviar i que serveix com a punt de partida per elaborar el del municipi de 

Lleida. 

 

Es fa una roda d’intervencions sobre els apartats que contempla el protocol que serveix de 

model i dels apartats que hauria de tenir el de Lleida.  El protocol te en compte dos tipus 

d’actuacions, les externes, que fan referència a l’expressió ciutadana del condol i del rebuig a 

la violència masclista, amb la condemna explícita del feminicidi ocorregut i per l’altra a totes 

les accions de suport a la família i entorn proper de la dona, inclosos acompanyaments, 

gestions de recursos i accions de gestió del dol en espais comunitaris de l’entorn de la dona, 

entre altres. 

 

S’obre el debat en relació a com abordar els diferents temes. Es planteja si fer grups de treball 

més petits o be que tota la Comissió treballi conjuntament. Per tal de facilitar la tasca s’acorda: 

abordar primer tots els aspectes relacionats amb l’expressió ciutadana del condol i del rebuig a 

la violència masclista, amb motiu d’un feminicidi i fer-ho de manera conjunta tota la Comissió 

Permanent.  S’acorda també convocar de nou la Comissió Permanent el dia 15 de desembre a 

les 17 h (reunió virtual). En aquesta reunió es valoraran les mesures que apliquen altres 

municipis que també tenen protocol de dol, a partir d’una graella de resum (s’adjuntaran els 

protocols). 

 

3.- Tasca dels grups de treball 

Maria Antònia Roca explica que se mantenen les reunions del grup de treball de violències, 

seguint amb la tasca prevista i comentada a les anteriors reunions. 

 

4.- Torn obert de paraules 

S’obre el debat en relació amb la queixa que se li ha fet arribar a la regidora Sandra Castro en 

relació amb la lletra d’una cançó d’un cantant de música que realitzarà un concert promogut 

per l’Ajuntament.  Sandra Castro explica les gestions que s’estan realitzant per reconduir el 

tema.  

Acords: 
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1. Treballar primer la part del protocol de dol relativa a l’expressió ciutadana 

del condol i del rebuig a la violència masclista per feminicidi, amb tota la 

Comissió Permanent. 

2. Convocar la propera reunió de la Comissió Permanent el dia 15 de desembre a 

les 17 h (reunió virtual). 

 

 

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 

 

 


		2022-07-15T13:53:49+0200
	Annexa
	Document electrònic


		2022-07-15T13:53:49+0200
	Annexa
	Document electrònic


		2022-07-15T13:53:49+0200
	Annexa
	Document electrònic


		2022-07-15T15:07:55+0200
	Annexa
	Signatura document


		2022-07-25T14:19:02+0200
	Annexa
	Signatura document




