AUDIÈNCIA PÚBLICA
SOBRE EL MODEL DE SERVEI MUNICIPAL D’ATENCIÓ A LES DONES EN SITUACIÓ DE
VIOLÈNCIA MASCLISTA I ELS SEUS FILLS I FILLES
Lleida, 3 de juny de 2021
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PARTICIPANTS

-

Presidenta de l’audiència: Sra. Sandra Castro Bayona, 4ta. tinenta d’alcalde i
Regidora d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes.

-

Vicesecretari: Sr. Toni Garcia Jimenez, vicesecretari de l’Ajuntament de Lleida o
persona en qui delegui de l’àmbit de treball, en aquest cas serà la Sra. Isabel Hornos,
Tècnica de Polítiques d’igualtat.

-

Regidora equip de govern: Sra. Mariama Sall. Regidora de Persones, Comunitat i
Agenda 2030.

-

Moderadora: Sra. Cristina Saiz Cayuela, Cap d’Acció Participativa.

-

Representant de la entitat que promou la iniciativa: Sra. Carme Bellet representant
de l’entitat Grup Feminista de Ponent “Grup de Dones de Lleida”

-

Expertes:
• Yezirah Vazquez Morales; Tècnica referent de violència masclista
Àrea de territori de la Subdirecció General de Lluita Contra la Violència Masclista.
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya
• Zahoum Ettouali Cherrib; Tècnica referent de violència masclista- sistema de
resposta urgent
Subdirecció General de Lluita Contra la Violència Masclista. Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.

-

Grups polítics municipals:
Sr. Marta Gispert
Portaveu del Grup Municipal de JuntsXCat.
Sra. Elena Ferre
Portaveu del Grup Municipal Comú de Lleida
Sra. Carme Valls
Portaveu del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya
Sra. Maria Burrel
Portaveu del Grup Municipal de Ciutadans
Sra. Marisa Xandri
Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular

-

Inscrites un total de 49 persones:
o 20 entitats o associacions
o 5 ciutadans, ciutadanes a títol individual
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PROGRAMA
1. OBERTURA
-

OBERTURA DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA, per part de la presidenta delegada, Sra.
Sandra Castro Bayona, 4ta. tinenta d’alcalde i Regidora d’Educació, Cooperació, Drets
Civils i Feminismes – 5 minuts.

-

A continuació, la Sra. Sandra Castro Bayona, presentarà a la Sres. Yezirah Vazquez
Morales i Zahoum Ettouali Cherrib
Com a persones expertes en la matèria objecte de l’audiència pública, que faran una
ponència inicial - 15 minuts (7:30 cadascuna).

-

A continuació, la Sra. Sandra Castro Bayona, presentarà al Sra. Carme Bellet com a
representant de l’entitat Grup Feminista de Ponent “Grup Dones de Lleida”, entitat
promotora de la convocatòria de l’Audiència - 15 minuts.

-

A continuació, la Sra. Sandra Castro Bayona, donarà la paraula a la Sra. Mariama Sall ,
Regidora de Persones, Comunitat i Agenda 2030 en representació de l’equip de govern
municipal – 15 minuts.

2. TORN DE PARAULES GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS, ENTITATS I PÚBLIC ASSISTENT
2.1- La Sra. Sandra Castro Bayona, passarà la paraula al Sra. Cristina Saiz, Cap d’Acció
Participativa de la Regidoria de Participació, que serà l’encarregada de donar a conèixer les
pautes que han de regir les intervencions sol·licitades per les entitats, grups polítics municipals i
els ciutadania i l’encarregada de demanar a cadascun d’ells que intervingui:
o D’acord amb el Decret de data 19 de maig s’estableixen “60 minuts que caldrà
distribuir entre totes les peticions rebudes de manera prèvia. S’atorgarà un
màxim de 5 minuts per intervenció. Es contempla la possibilitat d’atorgar una
pròrroga d’una durada màxima de 15 minuts “
o Tenint en compte les intervencions demanades s’estableix un topall màxim
de 4 minuts per intervenció , inclosa la pròrroga .
o Han sol·licitat intervenir en el termini establert 3 grups polítics municipals, 15
persones d’entitats, associacions, institucions i 1 ciutadà el que fa un total de
19 intervencions.
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o I han estat ordenades per agents i ordre d’inscripció.
o Intervindran primer, per representativitat, les sol·licituds dels grups polítics
municipals, les sol·licituds de les entitats i després les sol·licituds de la ciutadania.
o Es demana al representants que s’adrecin al faristol, per a que tingui lloc la seva
intervenció i se’ls hi recorda que disposen d’un temps màxim de 4 minuts.
2.1 Cristina Saiz, donarà pas al torn de paraules de les entitats (4 minuts )
CUP Lleida
Plataforma Fruita amb Justícia Social
Confederació General del Treball- CGT
Escola Popular de Balàfia

Cinthia Noèlia Torres
Ester Jové Vidal
Noèlia Jimenez Carrasco
Ilona Muntada Audet

Ponent amb Kurdistan

Oriol Puy Subirada

Ponent amb Kurdistan
Grup Feminista de Ponent
Col·legi de l’Advocacia de Lleida, diputada quarta de la
Junta de Govern de l’ICALL, presidenta de la Comissió de
Drets Humans.
Assemblea del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans
Lleida
Assemblea del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans
Lleida
Batzac Lleida - Joventuts Llibertàries
PAH - Plataforma d’Afectades per la Hipoteca
La Baula - Ateneu Cooperatiu de Lleida
Endavant Ponent
Ajuntament de Lleida

Ariadna Cuit Campayo
Esther Sancho Cepero
Mireia Pardell Cartes
Idoia Bosch Casal
Andreu Suïls Alonso
Anna Jordan Llovera
Fadwa Gasmi
Divina Melé i Gabandé
Oriol Rebull Jornet
Maria Mesalles Villanova

2.2 Cristina Saiz, donarà pas al torn de paraules de la ciutadania a títol individual (4 minuts )
Nico Gómez

Representant a títol individual

2.3 Cristina Saiz, donarà pas al torn de paraules dels grups polítics municipals ( 4 minuts )
1. Sra. Carme Valls
i. Portaveu del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya
2. Sra. Maria Burrel
i. Portaveu del Grup Municipal de Ciutadans
3. Sra. Marisa Xandri
i. Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
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4. RESPOSTA EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
La Sra. Sandra Castro Bayona, donarà pas a la Sra. Mariama Sall, Regidora de Persones,
Comunitat i Agenda 2030, la qual donarà resposta per part de l’equip de govern municipal a les
intervencions que hagin tingut lloc durant el torn de paraules entre el públic i les entitats
assistents – 10 minuts.

5. INTERVENCIÓ FINAL DE QUI PROMOU LA INCIATIVA
La Sra. Sandra Castro Bayona, donarà pas a la Sra. Carme Bellet com a representant de
l’entitat Grup Feminista de Ponent “Grup de Dones de Lleida” entitat promotora de la
convocatòria de l’Audiència - 10 minuts.
6. CLOENDA
Parlament i cloenda de l’acte a càrrec de la Sra. Sandra Castro Bayona, 4ta tinent d’alcalde i
regidora d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes, presidenta delegada per
aquesta audiència – 5 minuts
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DISTRIBUCIÓ DE L’ESPAI

MODERADORA

Presidència de l’Audiència
Regidora
Presidenta
Secretaria
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FARISTOL

-

Taula presidencial
o Presidenta de l’audiència pública, Sandra Castro Bayona, el vicesecretari Toni
Garcia o persona en qui delegui i la Sra. Mariama Sall, Regidora de Persones,
Comunitat i Agenda 2030.

-

Faristol
o Totes les persones que tenen torn de paraula

-

Espai situat en semicercle principal
o Totes les persones inscrites portaveus de les entitats , grups polítics municipals i
ciutadania.

-

Espai situat en semicercles posteriors
o Totes les persones inscrites, oients.

-

Mitjans de comunicació:
o Es situaran a les cadires finals situades fora del semicercle.

INFRASTRUCTURA I LOGÍSTICA
-

Taula presidencial
o A la taula hi seurà la presidenta de l’audiència, la secretaría i la regidora de
l’equip de govern
o Caldrà proveir
▪ 2 micròfons de sobretaula

-

Taula de al moderadora
o Estarà situada a l’esquerra de la taula presidencial
o Caldrà proveir:
▪ 1 micròfon

-

Faristol per les intervencions:
o Estarà situat a la dreta de la taula presidencial
o Caldrà proveir:
▪ 1 micròfon

-

Enregistrament del so:
o Caldrà que s’enregistri el so de la sala, amb gravadora situada al cantó del
faristol.

-

Taula per a l’acreditació dels participants
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o Es disposarà una taula a l’entrada al recinte per tal 2 persones puguin acreditar
a les persones que s’han inscrit per participar en l’audiència i fer el registre
protocol COVID_19.
LA FIGURA DE LA MODERADORA
-

Serà l’encarregada del control del temps de cadascuna de les intervencions, amb
l’objectiu de garantir que es fa ús del temps que cada persona té destinat. En el cas que
s’exhaureixi el temps, ho indicarà pel micròfon i ho repetirà tantes vegades com sigui
necessari.

DOCUMENTACIÓ
L’AUDIÈNCIA PÚBLICA
Per resolució d’Alcaldia de 19 de maig de 2021 ha estat convocada una Audiència pública, en
els termes fixats pel reglament de Participació Ciutadana, que porta el següent títol: Model de
servei municipal d’atenció a les dones en situació de violència masclista i els seus fills i
filles.
Trobareu tota la informació i documentació relativa a aquesta audiència al següent enllaç
https://feminismes.paeria.cat/noticies/audiencia-publica-servei-municipal-atencio-dones-violencia

CURRÍCULUM EXPERTES
1. Zahoum Ettouali Cherrib, sociòloga i integradora social. Actualment treballa a la
subdirecció com a responsable del Sistema de Resposta Urgent i tècnica referent del
territori de Barcelona i Àrea Metropolitana Sud i les serves funcions són:
•
•
•
•
•
•
•

Anàlisi de les necessitats de desenvolupament de la xarxa de serveis d’acolliment i
d’intervenció especialitzada.
Seguiment de la posada en funcionament de nous serveis.
Coordinar i supervisar els serveis residencials i d’intervenció per a dones en situació
de violència masclista.
Donar suport als ens locals en el desenvolupament dels programes de resposta
urgent fora d’horaris habituals.
Donar suport a les entitats en el desenvolupament de projectes i accions de lluita
contra la violència masclista.
Supervisar les gestions d’expedients, supervisar les gestions de tot el circuit de la
gestió i fer les valoracions oportunes.
Redactar, presentar, coordinar i valorar projectes.
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•

Dona visibilitat i comunicar les accions de la Sub-direcció.

2. Yezirah Vazquez Morales, criminòloga i treballadora social i mediadora. Actualment
treballa a la subdirecció com a tècnica referent del territori de Lleida i les seves funcions
son:
• Actuar com a referent dels serveis i recursos en l’àmbit de la lluita contra la
violència masclista a la província de Lleida
• Fer seguiment dels serveis i recursos i tenir-hi un contacte permanent
• Portar a terme la correcta recollida d’informació en l’àmbit de les violències
• Desenvolupar funcions informatives en l’àmbit de la lluita contra la violència
masclista
• Ser la referent ordinària en l’àmbit de la lluita contra la violència masclista
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