
                ACTA CONSELL MUNICIPAL PER LA IGUALTAT 16/04/19 
 

A Vilafranca del Penedès, el dia 16 d’abril de 2019, a les 19:30 hores, es reuneix a Plaça 

Penedès, 3, 2a planta el Consell Municipal per la Igualtat, en sessió ordinària i en primera 

convocatòria, presidida per la Sra. Montse Arroyo i Ferrando, amb l’assistència de: 

 

 

Excusen la seva assistència : 

 

Asma Harti Representant de LLUM DEL NORD 

Josep Ayllon   Dr. Servei d’Atenció Primària Alt Pdès i Garraf  

Anna Gómez Morlas Representant ASS GINESTA 

Gemma González Piquet Representant AAVV POBLE  

 

Ordre del dia:  

1. Obertura de la sessió a càrrec de la Regidora d’Igualtat Montse Arroyo. 

2. Validació del Pla d’Igualtat de ciutadania 2019-2022. 

3. Aportacions, suggeriments i debat obert a les persones participants. 

4. Precs i Preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 

1. Obertura de la sessió a càrrec de la Regidora d’Igualtat Montse Arroyo.  
 
La regidora d’Igualtat i Cooperació Montse Arroyo, presidenta del Consell Municipal de la 

Igualtat, dóna la benvinguda a les persones assistents i agraeix la seva presència i tot seguit fa 

la presentació dels nous membres del Consell per la Igualtat:  

Rosa Mª Voisin Cano del Servei d’Igualtat. 

Teresa Planas Figueras representant del SIAD. 

 

 

 

Montse Arroyo Presidenta del Consell 

Laura Ràfols Representant del Grup Municipal CUP 

Anna Pujadó Representant del Grup Municipal VEC 

Leonor Giron Representant del Grup Municipal PSC 

Toni Alsina UGT Alt Penedès 

Teresa Planas Representant SIAD 

Eva Millas Tècnica d’igualtat i Secretària del Consell 

Rosa Mª Voisin Servei d’Igualtat 



La regidora, abans d’entrar a parlar del Pla, va agrair la feina a la Eva Millas, tècnica del Servei 

d’Igualtat, dient que el seu treball i suport  ha fet possible que tots els projectes s’hagin pogut 

portar a terme amb més eficiència.  

Va destacar la voluntat política de treballar en els tema d’igualtat i  LGTBI i ressaltar el fet que 

el Pla d’Igualtat sigui un Pla obert, que estigui sempre present en tots els àmbits per poder 

aportar propostes, opinions i en definitiva que sigui un Pla actiu i que no es quedi tancat i en 

l’oblit, tothom hi està inclòs per poder-hi participar. 

 Agrair a tots els col·lectius que van participat i en concret l’esforç dels treballadors/es de 

l’ajuntament. És un Pla transversal  que fa possible que estigui present en tot moment. 

Va acabar recordant i agraint la participació de la ciutadania, col·lectius feministes, a nivell 

individual i als grups municipals que han mostrat interès.  

 

2. Validació del Pla d’Igualtat de ciutadania 2019-2022. 

Eva Millas, tècnica d’igualtat, va començar a parlar de les persones representants del Consell 

per la Igualtat, s’està fent una revisió d’aquestes, per poder millorar la participació en aquest 

de les associacions de veïns i veïnes, diferents entitats i diferents grups municipals que en 

formen part.  

Es  parla del reglament del Consell per la Igualtat, aquest s’hauria de revisar per mirar de poder 

donar més representativitat a totes les entitats, tant les que estan registrades com les que no 

ho estan. 

Va acabar dient que el document va ser possible gràcies al procés participatiu, obert a tota  la 

ciutadania i  als diferents grups focals que es van anar formant amb el  Consell per  la Igualtat I 

amb la Comissió Interdepartamental de l’Ajuntament. És un document transversal i 

interseccional, aquests es van tenir presents alhora de la realització de la diagnosis de gènere.  

 

3. Aportacions, suggeriments i debat obert a les persones participants 

La tècnica d’igualtat va presenta el Pla d’Acció definitiu i va dir que aquest es composa de 6 

línies estratègiques on estan incorporades les noves accions que han aportat els diferents 

grups socials i les persones del Consell. 

Va acabar la presentació del Pla d’Acció fent referència a totes les persones que han participat 

en l’elaboració del Pla, com els serveis i persones que formen part de la  Comissió d’Igualtat, 

les persones entrevistades per a la realització de la diagnosis de gènere, les persones i entitats 

que han contribuït en les dinàmiques participatives com el Consell Municipal per la Igualtat, 

entitats esportives, lúdiques, entitats i joves. 

 

                                   4.-   Precs i preguntes:  

Eva Millas va passar a preguntar si les persones presents volien incorporar alguna acció més en 

el Pla d’Acció:  

 

Anna Pujadó va fer diferents aportacions en alguna de les accions presentades: 

Dins la línea 2, en el punt 12 planteja de modificar la data, de les marxes exploratòries des de 

la perspectiva de gènere, que es veu massa enllà la data d’aquestes. 



En el punt 7, dins línea 4 coeducació i transmissió d’una cultura igualitària, proposa de donar 

premis als nois i noies d’institut per facilitar i motivar a l’ús del llenguatge en perspectiva de 

gènere. 

El punt 11, també dins línea 4, va proposar d’incloure llars i instituts a la vegada que es parla 

de les escoles. 

Un altre aspecte a tenir en compte per la realització de la diagnosis de gènere seria dedicar 

més temps per obtenir dades per la millora  del Pla d’Acció i buscar estratègies de participació.   

Una altre proposta va ser la d’utilitzar l’alfabetització digital o bretxa digital  i  que les xerrades 

es  fessin amb streaming, aquesta tècnica podria ajudar a que arribés  a tothom sense que els 

horaris  fossin un inconvenient. 

Eva Millas va respondre que aquestes tècniques podrien perjudicar l’assistència però que es 

tindran en compte. 

Laura Ràfols, representant del grup municipal de la CUP, va proposar que les activitats a 

programar es fessin de forma transversal fet que permetrà que quedin millor distribuïdes i així 

no concentrar-se masses en un mateix temps. 

Va demanar que es tinguessin en compte les Dones Autores en el punt 7de la línea 4.  

Es va interessar per l’estudi que s’havia de fer sobre el nivell de vida i condicions de vida per si 

estava inclòs en el Pla.    

Eva Millas va respondre que es té previst portar-lo a terme i aquest es troba  en el document, 

dins la línea 3 on es parla dels drets i qualitat de vida. 

Acabà dient que s’incorporaran les propostes presentades en la reunió i que per qualsevol 

nova aportació la podran fer arribar al Servei d’Igualtat. 

Va recordar que el Pla es presentarà al Ple del dia 7 maig de 2019.  

Montse Arroyo pregunta als assistents si hi ha alguna altre intervenció a fer, i sense cap altre 

tema a tractar, s’ aixeca la sessió a les 20:47h. 

 

 

         
 
          Sra. Montserrat Arroyo Ferrando                                
          Regidora Igualtat, Solidaritat i Cooperació   
          Presidenta del Consell x la Igualtat 
                 

 

   

. 


