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REUNIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES. MANDAT 2019/2023
ACTA 3
DATA: 25 de febrer de 2021
HORA D’INICI: 17 HORA DE FINALITZACIÓ: 19:45 LLOC: Plataforma Microsoft Teams
Assisteixen:
Núria Ribes, AP! Lleida. Associació d’empresàries i directives
M. Neus Brenuy Casals, Associació Dones Ptda. Llívia i Voltants
Maria Antònia Roca Lozano, HERA, Osteoporosi-menopausa. Associació de Dones
Verónica Martínez París, Secretaria de la Dona del PSC Lleida
Imma Romeo Mallafré, Secretaria de Polítiques d’Igualtat de CCOO Terres de Lleida
Núria Martínez Torrebella, Vocalia de la Dona de l’AV Copa d’Or i Sot de Fontanet
Montse Massana, Dona Balàfia Associació
Montserrat Ninot Cid, Vocalia de Dones de l’AV Turó de Gardeny
Marina Pifarré Roura, Grup Municipal Comú de Lleida
Antonia Blázquez, Àrea de la Dona del Centro Extremeño
Maria Alloza, Associació LIKA
Montserrat Casadellà, Àrea de la Dona de l’AV Partida de Montserrat
Mercè Ciutat, Grup Feminista de Ponent-Dones Lleida
Dolors Comes, FAVLL- AV Partida Grenyana
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Sílvia Puertas Novau, secretària
Isabel Hornos Domínguez, tècnica de Polítiques d’Igualtat
Meritxell Prunera Pelegrí, administrativa
Presideix la reunió Sandra Castro Bayona, 4a tinent d’alcalde i regidora d’Educació, Cooperació, Drets civils i
Feminismes.
Ordre del dia:
1.- Aprovació de l’acta de la reunió anterior, si escau.
2.- Actualització de conselleres i designació de consellera per al jurat del XIV Premi Mila de Periodisme.
3.- Tasca realitzada per la Comissió Permanent i grups de treball. Conclusions i propostes. Calendari de
treball per al 2021.
4.- Actuacions previstes per al 2021:
o Per part de l’Ajuntament de Lleida, àmbit Feminismes, 1r semestre 2021
 Audiència pública sobre el model del servei municipal d’atenció a les dones en situació de
violència masclista i als seus fills i filles, a petició del Grup Feminista de Ponent – Dones Lleida
 Nou protocol d’atenció a les dones en situació de violència masclista al municipi de Lleida. Estat
actual.
 Programa 8 de març, Activa’t al Casal, Exposició “Feminista havies de ser”
o Per part de les entitats de dones
5.- Seguiment d’accions transversals d’igualtat de gènere.
6.- Torn obert de paraules

1

Desenvolupament de la reunió
La regidora Sandra Castro dóna la benvinguda a les assistents i s’inicia la reunió a les 17 h, seguint l’Ordre del
dia.
1 Aprovació de l’acta de la reunió anterior. S’aprova l’acta.
2 Actualització de conselleres i designació de consellera per al jurat del XIV Premi Mila de Periodisme.
La secretària informa de les noves conselleres entrants en substitució de les que deixen el càrrec:
UGT. Consellera titular sortint: Esther Gonzalez Rodríguez / Consellera titular entrant: Mª Lluïsa Ausàs Cortada
Secretaria de la Dona d’ERC i Grup Municipal ERC
Consellera titular sortint: Imma Espluga Ferdàndez de la Pradilla / Consellera titular entrant: Anna Costa
Ramírez
Vocalia de les Dones de l’AVV de Jaume I: nomenament de consellera titular: Carmen García Naranjo
Es dóna la benvinguda a les noves conselleres i s’agraeix la tasca realitzada a les conselleres sortints.
La presidenta informa que cal designar una consellera per formar part del jurat del XIV Premi Mila de
Periodisme en representació del Consell Municipal de les Dones. Per acord de les assistents, es designa
Marina Pifarré. Se li faran arribar els treballs presentats per a valorar-los i se la convoca a la reunió del jurat
que tindrà lloc el dia 4 de març.
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3.- Tasca realitzada per la Comissió Permanent i grups de treball. Conclusions i propostes. Calendari de
treball per al 2021.
La presidenta dona la paraula a la secretària del consell, Sílvia Puertas, per tal que faci el resum de la tasca
realitzada per aquesta Comissió l’any 2020 i 2021. Informa de les reunions de la Comissió permanent: 28 de
maig (de constitució), 28 juliol, 8 d’octubre i 22 de febrer de 2021.
 Temes abordats: composició, organització, creació de grups de treball i seguiment
 Formació TIC per facilitar la participació de les conselleres en les reunions virtuals
 Abordatge de la covid-19 en clau de gènere: recopilació d’informació i problemàtiques en relació
amb la salut sexual i reproductiva (IVES quirúrgiques, revisions ginecològiques a dones majors de 65
anys).
 Violències masclistes: situació actual, tipus d’intervencions, recursos i propostes
 Revisió del reglament del Consell Municipal de les Dones per ampliar la participació i obrir-la a dones
de plataformes.
 Voluntariat dins de les mateixes entitats per fer acompanyament a les sòcies que es troben soles.
Elaboració de la proposta de projecte SAL. Gestions amb la Xarxa de Solidaritat
www.xarxasolidarialleida.cat per ampliar les possibilitats de voluntariat a dones d’altres entitats o no
vinculades amb el moviment associatiu. Isabel Hornos afegeix la informació sobre el El Banc del
Temps de Lleida http://www.bancdetemps.org. Maria Alloza explica que La Fundació d’Amics de la
Gent Gran es dedica també a aquesta tasca concreta. Proposa demanar a Ester Catalan, la referent a
Lleida, que informi. S’aprova la proposta.
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Reunions de constitució dels grups de treball
o Conseqüències de la covid-19 en la vida de les dones: 17 de juny
 Coordinadora: Maria Alloza
o Violències masclistes: 18 de juny
 Coordinadores: Mercè Ciutat (fins al 8 d’octubre), actualment Maria Antònia Roca
Els dos grups de treball acorden reunir-se de manera autònoma i adrecen a la presidenta del Consell
Municipal de les Dones peticions d’informació per tal de realitzar la seva tasca.
S’acorda que el càrrec de coordinadora sigui rotatiu, amb una durada de sis mesos.

La presidenta informa de les reunions que ha mantingut, a petició dels Grups de Treball (GdT) i de la Comissió
Permanent amb la directora dels Serveis Territorials de Salut el 21 d’octubre (explicat a l’acta anterior).
Temes abordats: la situació de les IVE quirúrgiques a Lleida i mesures per poder-la realitzar a la sanitat publica
a Lleida. Col·laboracions entre els SSTT de Salut i l’Ajuntament per atendre les dones en situació de violència
masclista que requereixen acollida d’urgència social i tenen problemàtiques de salut especifiques, així com
situacions relacionades amb la còvid-19. A posteriori, el 28 de gener, se li trasllada per escrit la petició
d’informació i aclariments sobre les IVE quirúrgiques a Lleida, la clínica privada que les ha de realitzar, termini
per oferir el servei, protocol de derivació des de Salut i seguiment i aclariments sobre el fet que les dones
majors de 65 anys no tenen garantides les revisions ginecològiques. Encara no s’ha rebut resposta. Petició
realitzada pel GdT de covid-19.
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25 de gener, reunió de la presidenta amb les integrants del GdT amb el GdT covid-19. Temes abordats:
 Retorn de les gestions realitzades amb la direcció dels SSTT de Salut, sobre les IVE i dones en situació de
violència masclista i problemàtica de salut.
 Retorn de les gestions realitzades sobre la petició de dades municipals envers les conseqüències de la
còvid-19: treball i ocupació, serveis socials, salut, sensellarisme (dades amb perspectiva de gènere),
acollida de dones sense llar per confinament.
11 de febrer, amb les integrants del GdT de Violències masclistes. Temes abordats:
 Retorn de les peticions d’informació sobre l’atenció a les dones en situació de violència masclista, dades
i aclariments sobre serveis, implicació de les diferents administracions, model d’atenció.
 Retorn sobre l’elaboració del nou protocol d’atenció a les dones en situació de violència masclista.
S’aporten les dades comparatives 2019/2020 sobre la despesa de serveis socials per donar suport a dones en
situació de violència masclista i la dada de la quantificació de la despesa global (tots els serveis de les
administracions públiques) per atendre les situacions de violència masclista al municipi de Lleida:
3.835.185,60 €, càlcul elaborat per Mireia Fontanet del Col·lectiu Flora Tristan, en base a la metodologia de
la macro enquesta realitzada pel Ministeri d’Igualtat. S’aporta també un avanç de les dades de l’estudi que
està fent l’IMO sobre l’impacte de la còvid-19 en l’ocupació, la part relativa a les dones. L’estudi el presentarà
l’IMO un cop l’hagi finalitzat. Les dades es faran arribar a les conselleres en un document de resum.
S’estableix el Pla de treball de la Comissió Permanent per al 2021. Temes a treballar:
 Desenvolupament del nou protocol d’atenció a les dones en situació de violència masclista al
municipi de Lleida: aportacions i impuls
 Model del servei municipal d’atenció a les dones en situació de violència masclista, i els seus fills i
filles
 Implementació del Decàleg de la Declaració de Lleida municipi feminista.
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Revisió del reglament del Consell per ampliar la participació de dones d’altres col·lectius. S’acorda
que la Comissió Permanent elabori la proposta de modificació.
Ampliar la implicació de les conselleres amb els grups de treball.
Establir objectius de mandat

Maria Antònia Roca afegeix que el Grup de Treball de Violències Masclistes ha rebut la informació sol·licitada
a l’Ajuntament i que està a l’espera de la realització de l’Audiència Pública sobre el model de servei d’atenció
a les dones en situació de violència masclista. També que han estat informades de com està l’elaboració del
nou protocol. Esperen els resultats de l’Audiència Pública i el document definitiu del nou protocol per poder
avançar i definir la feina a seguir en aquest àmbit. Així mateix demana a les conselleres que s’animin a formar
part del grup i així ampliar-lo.
Maria Alloza explica que la tasca del grup de treball de la covid-19 s’ha centrat a demanar dades sobre
l’impacte de la covid-19 en les dones i en els drets sexuals i reproductius, en particular sobre la situació de
les IVES a Lleida. Maria Antònia Roca afegeix que també s’ha reclamat que es facin revisions ginecològiques
a partir dels 65 anys. S’obre el debat en relació amb el tema de les IVES.
S’acorda, a proposta de Verònica Martínez, fer un escrit al Departament de Salut de la Generalitat per
demanar que es realitzin les IVES quirúrgiques als hospitals públics de Lleida. La presidenta proposa que les
conselleres, des de la Comissió Permanent i grups de treball, elaborin l’esborrany de la carta. S’aprova.
Maria Alloza informa que s’han previst actes reivindicatius arreu de Catalunya, davant dels hospitals per
reclamar que es facin les IVE quirúrgiques a la sanitat pública, el 4 de març. A Lleida es farà davant de de
l’Hospital Arnau de Vilanova i també a Alpicat, al CAP.
La Comissió Permanent proposa el calendari de reunions del Plenari: abans de juny, si ho considera oportú
aquesta Comissió i el 6 d’octubre de 2021. S’aprova la proposta.

Document electrònic – Adreça de validació: https://tramits.paeria.cat/validacio

CSV: 7443234d-7de7-4f2c-9892-a6017cb0be7d

4.- Actuacions previstes per al 2021
Audiència pública sobre el model del servei municipal d’atenció a les dones en situació de violència masclista
i als seus fills i filles, a petició del Grup Feminista de Ponent – Dones Lleida
La presidenta informa que està previst fer l’Audiència Pública, després de reprendre les converses en relació
amb el tema amb Dones Lleida. Serà en 4 fases: Fase 1 Presentació pública al mes l’abril, després de Setmana
Santa; Fase 2 Elaboració d’informes amb les dades recollides sobre la situació a Lleida i obertura de termini
per rebre peticions d’informació i aclariments; Fase 3 Grup o grups de treball per recollir experiències d’altres
territoris i elaborar propostes per al model de Lleida; Fase 4 d’Audiència Pública. Tot el procés finalitzarà al
juny.
La presidenta proposa que formin part del Grup de Treball de l’Audiència Pública, a part de membres del Grup
Feminista de Ponent- Dones Lleida, les conselleres del Grup de Treball de violències masclistes. S’aprova la
proposta.
Nou protocol d’atenció a les dones en situació de violència masclista al municipi de Lleida. Estat actual
Sílvia Puertas explica que s’ha finalitzat la Fase 1 de treball grupal, amb la recopilació de les propostes dels 7
grups de treball i ara s’està elaborant l’esborrany del document, Fase 2. La Fase 3 és la d’aprovació. Es preveu
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tenir-lo al llarg de la primera quinzena de març i presentar-lo a les persones que han participat en la seva
elaboració i així com a la Comissió Permanent. S’aprova la proposta.
Programa 8 de març, Activa’t al Casal, Exposició “Feminista havies de ser”
Isabel Hornos explica el programa unitari amb les activitats de les entitats i de l’Ajuntament. En total hi ha
51 activitats. El programa s’edita en pdf i en paper (tirada més limitada). El programa permet activar els
enllaços a les activitats amb els QR. També informa sobre la reactivació del programa Activa’t al Casal, amb
un format presencial reduït, adaptat a les normes covid-19, i també amb activitats on-line.
La regidora Sandra Castro explica que del 7 d’abril al 16 de maig el Mercat del Pla acollirà l’exposició Feminista
havies de ser. Hi haurà programa d’activitats paral·leles. Les entitats que estiguin interessades en fer una
activitat dins del programa paral·lel s’han de posar en contacte amb el Casal de la Dona, abans del 15 de març.
Les activitats paral·leles seran, inicialment, de 18 a 20 h, dimecres i dijous. Les visites guiades a l’exposició
seran en horari de matí. En breu s’enviarà més informació.
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La regidora Sandra Castro informa de la creació, el dia 25 de gener, de la Comissió Especial de l’Aula Municipal
de Teatre, en relació amb la situació dels abusos sexuals i mesures a adoptar. Està integrada per persones de
l’àmbit de la cultura, expertes en atenció a dones en situació de violència masclista, la Defensora dels drets
dels infants i la síndica de greuges de l’Ajuntament de Lleida. La presideix Margarida Troguet i Maria Mesalles,
psicòloga del CIAD, n’és la secretària. La seva tasca finalitzarà amb l’aportació d’un informe al ple.
5.- Seguiment d’accions transversals d’igualtat de gènere
La presidenta passa la paraula a Sílvia Puertas que informa de les accions de transversalitat de gènere
realitzades el 2020. Recull la informació aportada a l’anterior reunió del Plenari i reflectida a l’acta anterior,
i afegeix que el 22 de desembre es va realitzar la Marxa Exploratòria per itineraris d’oci nocturn (zona de vins
i zona de pubs), amb el Col·lectiu Punt6, acció que es repetirà per itineraris de Festa Major, si la pandèmia
ho permet, i si no, al voltant de les Festes de Tardor. També explica que el projecte “Construint espais segurs”
s’ampliarà el 2021 amb actuacions en equipaments esportius, amb auditories de gènere i accions de
prevenció de violències masclistes. Està pendent iniciar el Pacte Local contra les Violències masclistes, una
acció que forma part del Decàleg de la Declaració de Lleida municipi feminista. Aquesta acció complementarà
la tasca de revisió del protocol i model d’atenció a les dones en situació de violència masclista, amb la
implicació de la ciutadania.
6. Torn obert de paraules
S’obre novament el debat en relació amb la revisió del reglament del Consell Municipal de les Dones per
ampliar la participació de dones d’altres col·lectiu i/o de col·lectius no representats. La presidenta afegeix
que s’estan revisant altres reglaments municipals, per facilitar la participació, entre altres, d’infants i
persones migrades. Es ratifica l’acord recollit al punt 3 d’encomanar a la Comissió Permanent l’elaboració de
la proposta de modificació del reglament.
S’aprova la proposta de la Comissió Permanent del calendari de reunions del Plenari per al 2021.
ACORDS
 Ratificar els acords de la Comissió Permanent sobre els temes a treballar per al 2021, el calendari de
reunions del Plenari i nous acords assolits en aquesta reunió plenària.
 Es fixa la data del 6 d’octubre per a reunió del Plenari, amb possibilitat de realitzar una altra reunió
abans de l’estiu.
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Ratificar els acords de la Comissió Permanent sobre la continuïtat dels grups de treball i la seva tasca.
El càrrec de coordinadora de grups serà rotatori amb una durada de sis mesos.
Demanar la implicació de les conselleres amb els grups de treball, ampliar la participació.
Enviar una carta al Departament de Salut de la Generalitat per demanar que es realitzin les IVES
quirúrgiques als hospitals públics de Lleida. La Comissió Permanent i grups de treball elaboraran
l’esborrany de carta.
Es designa Marina Pifarre com a consellera del jurat del XIV Premi Mila de Periodisme.
Les conselleres del grup de treball de violències masclistes participaran en el grup o grups de treball
de la Audiència Pública sobre el model de servei d’atenció a dones en situació de violència masclista.
Es presentarà a la Comissió Permanent i grup de treball de violències masclistes, l’esborrany del nou
protocol.
Enviar a les conselleres informació sobre la Xarxa de Solidaritat www.xarxasolidarialleida.cat i
demanar a Ester Catalan, referent a Lleida de la Fundació d’Amics de la Gent Gran que informi de la
tasca que fan i com s’hi poden vincular les sòcies de les entitats que volen fer voluntariat o be rebre
suport.
La secretària del Consell aportarà un document de resum amb les dades recollides sobre ocupació i
impacte de la covid-19 (avanç dades de l’estudi que realitza l’IMO).
Revisar el Reglament del Consell Municipal de les Dones per ampliar la participació de dones d’altres
col·lectius i plataformes. S’encomana aquesta tasca a la Comissió Permanent.

Sílvia Puertas Novau

Sandra Castro Bayona

Secretària

Presidenta
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Sense més intervencions finalitza la reunió.
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