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Acta Núm 9 de la reunió de la Comissió Permanent del Consell Municipal de les 

Dones per al mandat 2019-2023 

 

Data: dimecres 20 de juny de 2022 

Hora d’inici:  18 h Hora de finalització: 19 h 

Lloc: Casal de la Dona, Pl. Fanalets de Sant Jaume 

 

Assisteixen:  

M. Antònia Roca, Hera 

Imma Romeo,  Secretaria de Dones de CCOO 

Marina Pifarré (Comú De Lleida) 

Núria Ribes (AP! Lleida) 

Imma Romeo 

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

Feminismes 

Secretària del CMD, Sílvia Puertas    

 

Excusa assistència 

 Verònica Martínez, PSC 

Dolors Comes, FAVLl 

 

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 les actes de les reunions anteriors 

2.- Proposta de Protocol de dol 

3.- Establiment de l’Ordre del Dia per a la Reunió del Plenari del Consell Municipal de 

les Dones previst per al dia 27 de juny. 

4.- Torn obert de paraules 

 

1.- Aprovació de les actes de les reunions anteriors. 

S’aproven les actes 7 i 8. 
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2.- Protocol de dol  

 

Es valoren les aportacions realitzades per l’entitat Lika i es posen en relació amb les accions 

acordades a l’anterior reunió. Maria Antònia Roca comenta les propostes del Grup de Treball 

sobre Violències masclistes:  

 

• Comunicació a premsa, s’insisteix que s’ha de preservar la intimitat de la víctima en tots els 

casos. 

• Convocatòria acte ciutadà de rebuig. Es remet a l’acord que l’Ajuntament faci convocatòria 

d’acte ciutadà de rebuig en el mateix moment en què es produeix el feminicidi, atès que no es 

pot esperar a l’acte que convoca mensualment Marea Lila, tal i com proposa, i s’ha de donar 

resposta ciutadana al moment.  

• L’Ajuntament ha de convidar la ciutadania, igualment, als actes que organitzin les plataformes / 

entitats ciutadanes, a més a més de Marea Lila. 

 

S’obre la roda d’intervencions i s’acorda: 

1) Mantenir la convocatòria d’acte de rebuig que farà l’Ajuntament de Lleida. L’acte es farà a 

l’endemà del feminicidi a les 19 h.  De manera paral·lela es convocarà un minut de silenci a 

les 12 h davant de cada edifici municipal quan se’n tingui coneixement. 

2) A l’acte ciutadà es farà la lectura del manifest que s’elabori i que serà consensuat pel 

plenari del Consell Municipal de les Dones. Aquest manifest serà sempre el mateix.   

3) Els dies de dol seran tres, tal i com està recollit al quadre d’accions consensuat. 

4) En relació amb el cartell es posarà el text: “Lleida de dol per violència masclista, ni una 

més”. També s’utilitzaran dos hashtags #lleidadedol i #prouviolencies. 
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Alcaldia 

 Decret de dol. Estudiar la fòrmula per tal que sigui àgil (3 dies de dol, 1 de dol oficial i els 2 

següents que es farà un minut de silenci a tots els actes municipals) 

Símbols Bandera de la ciutat: posar-hi un crespó negre  i la bandera a mig pal en senyal de dol  

Símbols Il·luminar la Seu Vella, Paeria + ponts de color lila els dies dol (3 dies) 

Comunicació 

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

convocatòries dels actes que es realitzin. 

 

Feminicidi confirmat: Ajuntament convoca concentració de rebuig a l’endemà a les 19 h; no 

confirmat,  convida la ciutadania a unir-se als actes de rebuig que organitzin Marea Lila i altres 

plataformes ciutadanes  

Comunicació Crespó negre a les xarxes socials municipals 

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 «Lleida de dol per violència masclista. Ni una més» i els 

hashtags #lleidadedol i #prouviolencies. 

Comunicació 

Elaborar un cartell amb text " Lleida de dol per violència masclista, ni una més” amb els hashtags 

#lleidadedol i #prouviolencies. 

Comunicació 

 

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 "Lleida de dol per violència masclista. Ni una més" 

amb els dos hashtags #lleidadedol i #prouviolencies. 

Comunicació Carta de condol a la família directa  

Comunicació Nota de premsa de condol i rebuig ciutadà. Sempre amb el mateix text 

Comunicació 

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

violències masclistes 

Comunicació 

Participació 

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

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

actes que s’organitzin, amb el text "Lleida de dol per violència masclista. Ni una més" amb els dos 

hashtags #lleidadedol i #prouviolencies 

Ple 

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

mateix). 

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) 

Actes 

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

Lectura del manifest consensuat elaborat pel Consell Municipal de les Dones 

 Actes 

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

coneixement 

 Actes 

Convidar  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. 

 Actes 

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

s'hagin decretat) 

 Actes 

Dia de dol oficial i els dos dies següents en què es farà un minut de silenci en tots els actes 

municipals i lectura de manifest  
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S’acorda enviar la graella amb els punts que s’han consensuat a tota la comissió Permanent i 

concretar les accions pendents a la propera reunió. 

 

3.- Establiment de l’Ordre del Dia per a la Reunió del Plenari del Consell Municipal de 

les Dones (CMD) previst per al dia 27 de juny. 

 

La presidenta comenta que s’ha de preparar la convocatòria del Plenari del Consell Municipal 

de les Dones. Informa que s’ha finalitzat l’elaboració del IV Pla Municipal de Polítiques 

d’Igualtat de Gènere i cal presentar-lo al Plenari del CMD i sotmetre’l a aprovació. Així mateix 

també considera important poder informar de l’elaboració del II Pla Intern d’Igualtat de 

Gènere de l’Ajuntament de Lleida i dels seus organismes autònoms, que també s’està 

realitzant i en fase de finalització.   

 

S’accepten les propostes així com incloure informar de la tasca realitzada per la Comissió 

Permanent d’elaboració del Protocol de dol en cas de feminicidi al municipi de Lleida, 

d’articulació de la resposta ciutadana de rebuig i de condol. 

 

S’acorda, doncs, el següent Ordre del Dia per a la propera reunió Plenària del CMD: 

 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior. 

2. Presentació i aprovació, si escau, de la proposta del IV Pla municipal de Polítiques 

d’Igualtat de Gènere a Lleida, 2022-2026. 

3. Informació sobre el II Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Lleida. 

4. Presentació i aprovació, si s’escau, de la tasca realitzada per la Comissió Permanent en 

relació amb el Protocol de dol per feminicidis al municipi de Lleida. 

5. Torn obert de paraules 

 

 

4.- Torn obert de paraules 

 

Marina Pifarré demana fer el proper plenari del dia 27 a la Sala Alfred Perenya. S’acorda que si 

hi ha disponibilitat de sala d’actes es farà a la Sala Alfred Perenya i si no hi ha disponibilitat, al 

Casal de la Dona . 

 

Sobre un punt de debat sobre la revisió del reglament del Consell Municipal de les Dones dins 

de la Comissió Permanent. La tasca d’aquesta grup de treball queda aturada a l’espera del 

funcionament i tasca que realitzi la Comissió de Reglaments del Consell de Ciutat. La 

presidenta comenta ella s’ha inscrit a aquesta comissió, justament per veure com s’ha de 

vehicular les modificacions a fer als reglaments sectorials, com és el del Consell Municipal de 

les Dones i quina fórmula s’ha de seguir, si la via de reglament o la via de normes d’ús que és 

un altre model.   
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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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