ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL PER LA IGUALTAT

A Vilafranca del Penedès, el dia 20 de Febrer de 2014, a les 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 i número d’acta 01/2014, presidida
per la Sra. Carme Garrido i Garrido amb l’assistència:

Dels/de les representants de les entitats, associacions i sindicats següents:
1. Sra. Trinidad Martínez, de l’AAVV Barceloneta.
2. Sra. Bea Reina i Carrión, de l’AAVV Clotes.
3. Sra. Rosa Reverté, de l’AAVV del Molí d’en Rovira, en representació de Pilar
Blanch.
4. Sra. Roser Marigó i Figueras, de l’Associació ‘Tornar a somriure’
5. Sra. Isabel Grau i Castel, de l’Associació ‘Ginesta.
6. Carles Mata, de l’Associació ‘Llambrusca'.

Dels/de les representats dels grups municipals següents:
1. Sra. Laia Santís i Martí, de la CUP
2. Sr. Jaume Clos i Aran, de ICV.

I finalment, els/ les representants de la corporació següents:
1. Sra. Carme Garrido i Garrido, coordinadora Adjunta de l’Àrea de Relacions
ciutadanes i Promoció Social i presidenta del Consell municipal per la Igualtat.
2. Sr. Sebastià Jané i Arrufat, Regidor de Serveis Socials.
3. Sr. Roberto Labandera i Ganachipi, Cap de Serveis Socials.
4. Sra. Esther Serret i Beltran, psicòloga i coordinadora del Servei del Casal x la
Igualtat.
5. Sra. Teresa Sánchez i Rodríguez, treballadora Social del Servei del Casal x la
Igualtat.
6. Sra. Georgina Rafecas i Ferrer, administrativa de Serveis Socials i que actua com a
secretaria del Consell.
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Els/les següents representants dels grups municipals, sindicats, entitats i associacions van
confirmar assistència però al final no van assistir;
1. Sra. Núria Casals i Cerrillo, de l’AAVV Espirall.
2. Sra. Mª Lluïsa Paniagua i Sanch, de l’AAVV de Sant Júlia.
3. Sra. Glòria Català i Casellas, de l’Associació ‘Els boixets’.
4. Sra. Anna Carnicer, de CCOO Alt Penedès.

S’excusen els/les representants dels grups municipals, sindicats, entitats i associacions
següents;
1. Sra. Montserrat Espinosa, de l’AAVV Girada. Intentarà venir algun altre membre
de l’AAVV.
2. Sr. Josep Álvarez i Picos, d’UGT Alt Penedès.
3. Sra. Àngels Esteve i Esteve, d’ASSIR Alt Penedès

Ordre del dia:
1. Presentació del nou regidor d’Igualtat
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior
3. Memòria 2013.
4. Programa d’actes per commemorar el 8 de Març, dia internacional contra la
violència de gènere.
5. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió

1.

Benvinguda

Carme Garrido fa una breu introducció, presentant als membres del consell als diferents
representants dels grups municipals, sindicats, entitats i associacions.

2.

Presentació del nou regidor d’Igualtat
− Carme Garrido presenta el nou regidor de Serveis Socials. Ell porta tota la part
d’atenció social i Carme Garrido els temes d’igualtat.
− En Sebastià agraeix l’assistència per part de tots els membres. Demana una petita
presentació de tots els membres. Ens presentem tots.
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3.

Lectura i aprovació de l’acta anterior

S’aprova per unanimitat la darrera acta del Consell del 14 de novembre de 2013.

4.

Memòria 2013.
− Esther Serret comenta que la memòria no es una memòria del Pla x la Igualtat, sinó
que és la memòria interna del servei. Es contemplen les línies estratègiques
contemplades al Pla x la Igualtat. Comenta que la memòria està dividida en dues
parts: SIAD i Casal x la igualtat, tal i com es va comentar en l’anterior consell. La
primera està ubicada a la part de SSB i l’altra en relació a l’àrea de relacions
ciutadanes.
− Segons Esther Serret, el 2013 ha continuat funcionant com fins ara. Però a finals del
2013 s’ha fet aquesta divisió, anteriorment esmentada. No suposa canvis
substancials ja que el regidor Sebastià Jané representa tant el SIAD com del Pla x la
Igualtat.
− Pilar Bueno pregunta el perquè és degut aquest canvi. Esther respon que a afectes
pràctics pot ser beneficiós pel servei, tot i ser una decisió política. Carme Garrido
vol blindar el bon servei que s’està donant en quan a la violència de gènere, doncs
és bo que pertanyi a serveis socials. En canvi, tot el que fa referència a cursos,
actes, etc. pot ser útil que pertanyi a l’àrea de relacions ciutadanes.
− Pel que fa als objectius, ens plantegem l’ampliació del concepte d’igualtat ja que no
només parlem d’igualtat de gènere. Cal seguir treballant amb la igualtat
d’oportunitats. Segons Carme Garrido, ja explicarem estadístiques, sobretot pel que
fa igualtat home- dona, i amb transversalitat mitjançant tots els serveis de
l’Ajuntament. Per exemple, des de joventut s’està treballant amb escoles i instituts.
També es treballa amb el departament de cooperació (dones del Marroc???).
− Pilar Bueno pregunta si s’ha incrementat el pressupost. Pregunta si aquesta divisió
ha suposat un sobrecost pels pressupostos municipals. Carme Garrido comenta que
el pressupost en igualtat ha augmentat un 50%, sobretot pel que fa a la incorporació
d’una TS en jornada completa. Recordar que va haver-hi baixa de la Mariona
Junyent, antiga referent del servei. S’està amortitzant places i treballadors d’altres
serveis per donar suport on més falta fa. Carme Garrido insisteix en que no és una
memòria del Pla, sinó memòria interna del servei. Per això no consta el pressupost
a la documentació facilitada d’avui.
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− Esther Serret, comenta les activitats que s’han dut a terme. Com a accions grupals
s’han realitzat uns cursos de formació, uns mòduls de formació i sensibilització,
l’observatori de la dona, la participació en projectes, una formació per a
professionals i s’està treballant el Protocol per a la prevenció i l’atenció de
l’assetjament sexual i per raó de sexe (veure memòria que se us ha facilitat). Pel
que fa a les accions comunitàries, es durà a terme tota una programació d’actes per
commemorar el 8 de Març, dia internacional de les dones (veure programa que se
us enviarà per mail) i que en parlarem en el següent punt de l’ordre del dia.
− Esther Serret destaca el Programa de radio ‘en clau d’igualtat’, programa mensual a
través del qual es difonen els recursos i activitats entorn la igualtat. S’ha realitzat
10 programes on hi ha participat, dones usuàries del Casal, tècniques d’igualtat,
professionals del SIAD, i altres tècnics/es de diferents serveis de l’Ajuntament de
Vilafranca per parlar des de la transversalitat la seva aportació en la igualtat.
− Així mateix, posa èmfasi amb els Tallers ‘talla amb els mal rotllos’ per tal de
sensibilitzar als joves en quan a les relacions i aprendre a detectar relacions
nocives. S’han detectat casos que han patit aquest tipus de relacions.
− Teresa Sánchez inicia la seva intervenció amb tota la part del SIAD. Ens explica el
funcionament des de la seva incorporació al setembre del 2013, la nova composició
de l’equip de treball i tots els objectius generals, activitats i població atesa.
Complementa la seva intervenció explicant el servei de telefonia mòbil per els
casos de violència de gènere i el seguiment i atenció psicològica (jurídica, infantil i
d’adults) d’aquests i tot el treball en xarxa que es dur a terme.
− Rosa Reverté demana fer difusió de tota aquestes dades. Es sorprèn ja que no es veu
la feina que s’està fent. Les dades ho reflecteixen i li estranya que aquestes dades
no surtin a la llum. Esther comenta que per ràdio s’ha explicat, però que té raó amb
fer-ne més difusió. En Sebastià Jané diu que és una bona observació tot i que
s’hauria de mirar molt amb lupa què es publica i què no, ja que hi ha dades que per
alguns/es podrien ser molt sensibles. Bea Reina, comenta que el Consell també té la
feina de fer-ne difusió. La Carme Garrido diu que cal fer una crida, sempre sense
alarmar a la població per tal de fer un bon ús de les informacions ja que el concepte
de violència de gènere pot donar lloc a males interpretacions. En Sebastià Jané ho
reafirma.
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− Carme Garrido aclareix algunes dades. Els 35 homes que surten no vol dir que
siguin casos de violència de gènere, sinó d’orientació i assessorament. Per sort,
víctimes i casos de violència de gènere en homes no n’hem tingut.
− Esther comenta que sí que han disminuït les denúncies, sobretot per l’augment de
dependència econòmica de la parella degut a la crisi econòmica.
− Bea Reina valora molt les funciones del Consell, per això hi està implicada des de
fa anys. Destaca positivament l’augment del pressupost, sorprenent amb les
èpoques de crisi en la qual ens trobem. En fa una valoració positiva.
− Teresa Sánchez posa especial èmfasi amb els pisos d’urgència. En aquests casos es
fa un pla de treball molt acurat.
− Trini Martínez pregunta què s’ha de fer quan es coneix algun cas. Teresa Sánchez
diu que sempre s’ha de trucar al 112.
− Carles Mata comenta que troba a faltar una difusió amb tríptics d’assessorament per
quan algun/a ciutadà/na es trobi algun possible cas de violència de gènere, més que
res per saber com actuar. Es genera debat entre tots els assistents.
− Carme Garrido comenta que els protocols hi son, no s’han reduït. Ara bé, hi ha una
regressió a nivell judicial. S’hi està treballant per no defallir i potenciar l’atenció en
aquest tipus de situacions. A nivell judicial hi ha moltes mancances ja que per
aquests casos ja que si no hi ha evidència física no es contempla ‘com a
maltractament’.
− A la pròxima comissió de maltractaments, es preveu assistència de la jutgessa del
tribunal Penal perquè es pugui treball tècnicament.
− Roberto comenta que hi ha hagut un creixement de la demanda d’assessorament i
atenció social. L’altre qüestió és el grau de complexitat dels casos, doncs en una
família es poden donar més d’una problemàtica social. Ara bé, el 47% de les
demandes son econòmiques, també s’ha de tenir en compte. Mentre no canviï la
situació actual del país, aquestes dades continuaran augmentant.
− Jaume Clos, pregunta si hi ha llista d’espera. Esther Serret respon que no n’hi ha,
excepte en el servei psicològic, que es pot allargar una mica. Si la persona ve al
servei per primera vegada, se la intenta atendre al moment. Per contra, se li diu que
vingui el dia següent. S’explica per sobre el circuit que us dur a terme quan una
persona s’apropa al servei per un ‘possible cas de violència’ o assessorament al
respecte.
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− Trini Martínez pregunta si les dones marroquines denuncien casos de violència.
Esther Serret ho afirma. Hi ha dones molt valentes.
− Roberto Labandera comenta que el suport psicològic infantil ve íntegrament del
consistori. Tots els recursos són municipals, sobretot pel que fa a la prevenció.
Sempre en coordinació també amb les escoles i/o instituts.

5.

Programa d’actes per commemorar el 8 de Març, dia internacional contra la
violència de gènere
− Esther Serret no pot facilitar el tríptic d’actes ja que fins a última hora no s’ha
tancat la programació. Explica els actes més destacables doncs al programa hi
surten tots detallats. Acorda enviar-ho per mail a tots els representants.
− Bea Reina ofereix espai AAVV Clotes per muntar qualsevol espai o trobada.
Encantats de cedir les instal·lacions i col·laborar amb el casal x la Igualtat.
− Com a actes destacables per commemorar el 8 de Març, dia internacional contra
la violència de gènere, tenim:
o 4 de Març, Escola de vida: Xerrada a les 9.30h. Activitat gratuïta. Lloc: al
casal x la igualtat.
o 6 i 7 de Març projecció de la pel·lícula ‘La vida de Adèle’. Si algú hi està
interessat/da poden venir a recollir entrades al mateix casal x la igualtat a
partir de la setmana prèvia. Lloc: Casal.
o El 8 de Març a les 12h a la biblioteca torres i bages i haurà lectura del
conte ‘La mare està malalta’, a càrrec de la seva autora Quima Ricart. El
mateix dia hi ha el sopar de les dones, amb salutació i assistència del
Regidor d’Igualtat i la presidenta del Consell on es projectarà el vídeo ‘el
saber de les dones’, amb una actuació teatral sorpresa. Les entrades són
limitades i cal inscriure’s al mateix Casal x la Igualtat.
o Es destaquen els actes del 9 de Març, amb el concert de Rozalén amb el
seu espectacle ‘Música para los ojos’ i la conferència institucional ‘Estat
actual del dret de les dones’ a càrrec de la ginecòloga Clara Grau i el
seu advocat Sergi Marín, per parlar de la llei de l’avortament.
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6.

Precs i preguntes.
− Rosa Reverté demana que se li enviïn les properes convocatòries a:
el·lampista@live.com. Vindrà a partir d’ara en representació de Pilar Blanch.
− Trini Martínez confirma si tenim el correu electrònic correcte. Georgina Rafecas li
pregunta si vol que li seguim enviant les convocatòries en el de l’AAVV. Ens diu
que sí.

I sense cap altre tema a tractar s'aixeca la sessió a un quart de deu de la nit, signant aquesta
acta la presidenta, junt amb la secretària, que ho certifica.

Sra. Carme Garrido i Garrido
Presidenta del Consell

Sra. Georgina Rafecas i Ferrer
Secretària del Consell
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