
    

ACTA CONSELL MUNICIPAL PER LA IGUALTAT 01/2015  

A Vilafranca del Penedès, dia 22 de Gener de 2015, a dos quarts de vuit del 
vespre, es reuneix a la Sala Pau Boada de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès el Consell Municipal per la Igualtat, en sessió ordinària i en primera 
convocatòria número d’acta 01/2015, presidida per la Sra. Carme Garrido i 
Garrido amb l’assistència de: 

Representants de les entitats, associacions i sindicats següents: 

• Sr. Indalecio Pereda, de AAVV de la Barceloneta 
• Sra. MªLluisa Paniagua Sanch, de AAVV de Sant Julià 
• Sra. Roser Marigó Figueras, de l’Associació “Tornar a somriure” 
• Sra. Isabel Grau Castel, de l’Associació Ginesta 
• Sr. Carles Mata, de l’Associació Llambrusca 

Representants dels grups municipals següents: 

• Sr. Jaume Clos i Arall, d’ICV 
• Sra. Laia Santís i Martí, de la CUP 

I finalment, els/les representants de la corporació següents: 

• Sra. Carme Garrido i Garrido, Regidora i Coordinadora Adjunta de l’Àrea 
de Relacions ciutadanes i Promoció Social i Presidenta del Consell 
Municipal per la Igualtat. 

• Sr. Sebastià Jané i Arrufat, Regidor de Serveis Socials 
• Sr. Roberto Labandera i Ganachipi, Cap de Serveis Socials 
• Sra. Esther Serret i Beltran, Coordinadora del Casal x la Igualtat 
• Sra. Teresa Sánchez Rodríguez, treballadora Social del Casal x la 

Igualtat i que actua com a secretaria del Consell 

Els/les següents representants dels grups municipals, sindicats, entitats i 
associacions els quals no s’han pogut contactar, no tenim resposta o no 
confirmen: 

• Sra. Bea Reina Carrion, AAVV de Les Clotes (confirma, no acut) 
• Sra. Anna Carnicer, de CCOO Alt Penedès (li deixava encàrrec a Saida) 
• Sr. Josep Álvarez i Picos, d’UGT Alt Penedès (no respon) 
• Sra. Damaris Juan, de la lliga Reumatològica (no respon) 
• Sra. Sara Jansà, d’ERC (no respon)  

S’excusen  els/les representants dels grups municipals, sindicats, entitats i 
associacions següents: 

• Sra. Núria Casals i Cerrillo, AAVV Espirall 
• Sra. Susana Ruiz, AAVV Molí d’en Rovira 
• Sra. Montserrat Espinosa, AAVV La Girada 
• Sra. Glòria Català Casellas, de l’Associació Els Boixets 



• Sr. Àngels Esteve i Esteve, de l’ASSIR Alt Penedès 

Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
2. Avaluació 2014: Atencions realitzades des de SIAD, Escola de Vida, 

Commemoracions i Projectes, 8 de març, 25 de novembre 
Commemoració dia Internacional contra la Violència Masclista, 22ª 
Mostra Internacional Barcelona, Films Dones, col·laboracions ràdio i PTV 

3. Adhesió Ajuntament de Vilafranca, Unió de Botiguers i Comerciants de 
l’Espirall, Associació Centre Vila i Associació de comerciants La Girada a 
la campanya de difusió del tlf 900900120 

4. Proposta formativa 2015 a l’Escola de Vida i altres projectes 
5. Suggeriments i propostes de les Entitats 
6. Precs i preguntes 

Desenvolupament de la sessió 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

Presentació a càrrec de la Presidenta Carme Garrido. 
Es realitzen les actualitzacions dels membres i les dades de contacte 
d’aquests.  
Es sol·licita nou enviament de l’última acta i queda aprovada. 
 

2. Avaluació 2014: Atencions realitzades des de SIA D, Escola de Vida, 
Commemoracions i Projectes, 8 de març, 25 de novemb re 
Commemoració dia Internacional contra la Violència Masclista, 22ª 
Mostra Internacional Barcelona, Films Dones, col·la boracions ràdio 
i PTV 

Esther Serret realitza presentació d’un power point on es mostren les dades 
històriques des del 2012 per entendre l’estat actual i valoració de l’2014.  

Es poden consultar les commemoracions i dades complertes al document 
power point. 

Les dades consten fins el tercer trimestre de 2014 ja que en aquests moments 
s’està realitzant la tasca d’extracció del quart trimestre.  

 Canvis dels models durant el 2012 i 2013. De l’any 2013 s’incorpora la figura 
de la treballadora social d’atenció en tractament social per poder realitzar un 
treball integral en els casos que s’atenen de violència masclista. 

L’equip interprofessional queda consolidat amb professionals a temps complert 
i altres parcial, personal extern i intern. 

Treball en Xarxa: es realitzen reunions amb Àrea de Relacions Ciutadanes i 
Promoció Social, reunions de Coordinació amb Benestar social 

Accions de difusió: 



� Participació en el programa de Radio Vilafranca, “En clau d’igualtat” 
� Reportatge de la commemoració del Dia de la Dona 
� Participació en el programa “Coses de mainada” 
� Twitter, no hi ha gaire seguidors i seguidores. Es vol penjar noticies 

d’interès per arribar a tothom i intentar augmentar el número de 
seguidor/es. Als links es pot accedir per veure i sentir les accions dutes 
a terme. 

Valoració dels punts forts: 

o Consolidació de l’equip que significa millorar la tasca de cara a les 
persones ateses. 

o Coordinació amb la xarxa 
o Augment d’atencions, equip mes ampli 
o Treball comunitari 
o Creació “Escola de vida” 

Propostes pel 2015: 

o Dirigit a les Associacions de Veïns: si alguna està interessada en que es 
realitzi presentació del servei es possible fer-ho. 

o Documental de l’Observatori de la Dona sobre els seus 15 anys. 
Participen dones de Vilafranca i segurament es podrà fer difusió 
emmarcat dins del Dia de la Dona. 

o 10/03/2015: Es duran a terme les activitats emmarcades dins el projecte 
de col·laboració amb el Marroc. Es donaran mes dades quan es puguin 
tancar els actes . 

o Difusió de la línia 900: divulgació del telèfon d’atenció a les dones 
víctimes de violència masclista. Vilafranca farà amb l’Ajuntament, 
Associacions i comerços la difusió d’aquest recurs.   

o Es realitzarà la presentació del Protocol contra la Violència Masclista de 
l’Alt Penedès.  

Referent a les línies estratègiques del Pla x la Igualtat:  
Queda pendent el treball de la línia IV de l’any 2014. 
De la línia VI s’ha demanat recursos a la Diputació per poder treballar-hi.  
 

Carme Garrido sol·licita si hi ha alguna consulta, no havent-hi es procedeix al 
següent punt de l’ordre del dia. 

3. Adhesió Ajuntament de Vilafranca, Unió de Botigu ers i Comerciants 
de l’Espirall, Associació Centre Vila i Associació de comerciants La 
Girada a la campanya de difusió del tlf 900900120 

Carme Garrido realitza la presentació de la signatura del conveni per la difusió 
de la línia 900900120, per poder arribar a la ciutadania de manera directa o 
indirectament. Es posa a l’abast la informació necessària per apropar-nos. 



Esther Serret explica que per exemple a les botigues de roba, als vestidors 
s’acaba molt sovint la propaganda d’aquest servei ja que son llocs molt discret 
d’on obtenir-la.  

La Sra. Paniagua comenta que a les associacions seria molt importants fer-ho 
també. Esther Serret comenta que no creu que hi hagi inconvenient en fer 
arribar el material de la difusió, però que com es una iniciativa per a les 
associacions realitzarà la consulta a la Generalitat.  

El Regidor, Sr. Jané, explica que es un conveni amb la Cambra de comerç, e 
per això que es fa a nivell de comerços 

S’acorda que Esther S. Realitzarà la petició a la Generalitat de Catalunya.  

4. Proposta formativa 2015 a l’Escola de Vida i alt res projectes 

S’iniciarà al mes de febrer. “l’Escola de Vida” funcionarà per trimestres. La 
formació prevista serà en format cursos, un cop per setmana. 

El curs d’”acompanyament” el realitzarà la psicòloga Iolanda Susín i es 
treballaran aspectes de com un es relaciona amb els altres. Es l’ampliació del 
curs realitzat d’”acompanyament a la separació” 

La professional Gemma Pallars realitzarà el taller de “Coaching” durant aquest 
trimestre. 

El tercer previst el realitzarà Laura Rucio i es “Moviment Vital”, un treball global 
físic i emocional. 

S’està treballant en la preparació del dia 8 de març, Dia de la Dona, es planteja 
que si alguna entitat o associació vol participar o encarregar-se d’alguna de les 
activitats s’accepten amb molt de gust. 

En aquests moments hi ha previst: 

o Projecció al Cine club 
o Sopar 
o Xerrada d’una usuària del servei sobre l’obra d’una pintora 
o Fons de cooperació: estem en la segona fase del treball que s’està 

duent a terme al Tànger i Tetuan on s’està intentant implantar un Pla x la 
Igualtat. Al mes de març de 2014 tècnics i polítics van poder comprovar 
que en 39 municipis del Marroc s’està impulsant aquest projecte. Dones 
amb cooperativa, etc. Es valora que val la pena el suport tècnic que 
s’està duent a terme. 
Vilafranca acollirà aquest intercanvi amb els professionals del territori.  
Esther Serret explica que va tenir una reunió amb els tècnics de 
Cooperació i Igualtat. Les xerrades que es duran a terme per les dones 
Marroquines d’allà, que son molt lluitadores, activistes i feministes, 
disten molt del perfil de dones marroquines que tenim a territori.  

o L’Acte institucional, no es pot confirmar la persona encarregada, però si 
finalment es la prevista serà un acte molt complert.  

o Autoocupació.  



El Regidor, Sr, Jané, recorda que quan es disposi del tríptic es farà arribar com 
sempre a tots i totes les participants del Consell. 

Es sol·liciten idees i col·laboració. 

Esther S., per últim, vol fer conèixer una reunió mantinguda amb el 
departament de Convivència i Ciutadania on es va parlar de com poder realitzar 
detecció de tracta i prostitució. Ciutadania s’ha trobat amb situacions on veïns 
expliquen aquest tipus de situacions. S’ha elaborat un document on consta que 
fer quan es detecten situacions de prostitució forçada. 

Sr. Jané comenta que tot i no ser un problema molt freqüent al municipi si que 
es molt important. 

5. Suggeriments i propostes de les Entitats 

El Regidor Sr. Jané recorda que en aquest Consell, tot i no ser tant visualitzat 
com el d’esport, fem una feina mes d’interior, però no per això menys important.  

Sol·licita col·laboració no només al acte del Consell, si no en qualsevol 
moment.  

Ha de ser un Consell Assesor. 

6. Precs i preguntes 

La representant de la CUP, Sra. Santís, vol realitzar un prec: vol visibilitzar que 
no hi ha hagut cap dona pregonera de la Festa Major des de l’any 2005. Hi ha 
dones molt potents i no es visibilitzen. Vol traslladar aquesta informació als 
Regidors, tècniques, etc. La Sra. Grau recolza el prec.  

Els Administradors de la Festa Major solen ser tres homes i dues dones. Es 
valora la igualtat però s’ha d’impulsar el canvi. Es coneixedora que aquest tema 
es porta des del departament de Cultura, però si es treballa de manera 
transversal a l’Ajuntament, voldria si es pogués fer alguna cosa. 
Tant Sr. Jané i Sra. Garrido manifesten que es farà arribar aquest suggeriment.  
Sr. Labandera, s’excusa per haver arribat tard. Comparteix la reflexió de la 
peritat i de l’escassa participació femenina al Foro Internacional de Suïssa. Es 
important ja que només hi ha hagut un 16% de dones.  

Tancament de la sessió per part de la Presidenta del Consell, Carme Garrido, 
recordant de nou que qualsevol suggeriment i/o col·laboració seran benvinguts 
en qualsevol moment i realitza agraïment a les tècniques del Casal x la Igualtat 
per la tasca realitzada.  


