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Acta Núm. 8 de la reunió de la Comissió Permanent del Consell Municipal de les 

Dones per al mandat 2019-2023 

 

Data: dimecres 15 de desembre de 2021 

Hora d’inici:  17 Hora de finalització: 18:33 h 

Reunió virtual per la plataforma Teams 

 

Assisteixen:  

M. Antònia Roca, Hera 

Inma Romeo,  Secretaria de Dones de CCOO 

Montserrat Casadellà, FAVLl 

Marina Pifarré (Comú De Lleida) 

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

Feminismes 

Secretària del CMD, Sílvia Puertas    

 

Excusa assistència 

Núria Ribes, ApLleida 

 

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. 

 Pendent d’aprovació 

 

2.- Elaboració del protocol de dol per feminicidis al municipi de Lleida 

 

Definició de l’objectiu d’aquest protocol: concretar la resposta ciutadana de rebuig als 

feminicidis ocorreguts al municipi de Lleida.  S’acorda que el protocol incorporarà un preàmbul 

amb normativa i definicions.  Es consensua que ha de ser un document àgil i clar. A continuació 

s’analitzen les accions dels protocols dels municipis de Terrassa, Girona i Barcelona que 

serveixen de referència i en base a les accions que contemplen s’estableix que el protocol de 

Lleida ha d’incorporar les següents accions: 
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Comunicació 

Comunicar, a través de la pàgina web de l’Ajuntament i de les seves xarxes socials, les 

convocatòries dels actes que es realitzin. 

Símbols Posar un crespó negre en senyal de dol a la bandera de la ciutat situada a l’Ajuntament  

Símbols Banderes a mig pal 

Comunicació 

Sol·licitar als mitjans de comunicació locals que publiquin a la portada dels diaris en paper i dels 

diaris digitals el crespó negre amb el text «ciutat X de dol per violència patriarcal. Ni una més». 

Actes 

Fer un minut de silenci i llegir un manifest abans de qualsevol acte que organitzi l’Ajuntament o les 

entitats de la ciutat (el manifest sempre ha de ser el mateix) 

Ple 

Fer una declaració institucional al Ple més proper a la data de l’assassinat (el text que sempre sigui 

el mateix). 

Actes Convocar concentració de rebuig ciutadà, Plaça Paeria, a les 19 h 

  

Convocar un minut de silenci a les 12 h davant de cada edifici municipal quan se'n tingui 

coneixement 

  

Facilitar en format descarregable per imprimir i difondre per xarxes (adaptat al format de cada 

xarxa) el cartell amb el crespó negre i el text "municipi X de dol per violència patriarcal. Ni una 

més" 

  

Sol·licitar (millor convidar que sol·licitar) a les associacions de comerciants i patronals que se 

sumin al minut de silenci que es realitzarà a la ciutat i facilitin la participació del seu personal, 

concentrant-se a l’entrada dels comerços, oficines, despatxos, fàbriques o altres instal·lacions. 

  

Facilitar a les entitats, comerços i equipaments de la ciutat un bàner amb el mateix crespó i el text, 

per tal que el publiquin a les seves webs i xarxes socials, junt amb la convocatòria dels actes que 

s’organitzin (la proposta de text del banner la farà el CMD) 

  

Instal·lar als autobusos de la ciutat les banderes amb un crespó negre (durant els dies de dol que 

s'hagin decretat) 

  

Declarar tres dies de dol (un dia de dol oficial i els dos dies següents en què es farà un minut de 

silenci en tots els actes municipals i s’encendran les llums del Monument a la Dona en color lila). 

Alcaldia  Decret de dol. Estudiar la fòrmula per tal que sigui àgil 

Comunicació Carta de condol a la família directa  

Comunicació Nota de premsa. Sempre amb el mateix text 

  Elaborar un cartell amb text XXX "per exemple, Lleida de dol per violència patriarcal, ni una més...) 

  

Fer nota de premsa d'agraïment a la ciutadania per les mostres de solidaritat i de rebuig a les 

violències masclistes 

  Il·luminar la Seu Vella, paeria + ponts de color lila els dies dol 

  

Feminicidi confirmat, Ajuntament convoca concentració de rebuig; no confirmat, se suma a 

concentració un cop al mes 

Comunicació crespó negre a la seves xarxes socials 
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S’acorda enviar la graella d’excel amb els punts que s’han consensuat i els rebutjats a tota la 

comissió Permanent i concretar les accions a la propera reunió. 

 

 

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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