
                ACTA CONSELL MUNICIPAL PER LA IGUALTAT 20/11/19 

 

A Vilafranca del Penedès, el dia 20 de novembre de 2019, a les 19:30 hores, es reuneix a la 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 

 

Ordre del dia:  

1. Membres del Consell per la Igualtat 

2. Programa 25N 2019 

3. Valoració Punt Lila 2019 

4. Torn obert de paraules 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

1. Membres del Consell per la Igualtat 

 

La Tècnica d’Igualtat Eva Millas, dóna la benvinguda a les persones assistents, agraeix la seva 

presència i disculpa a la regidora, ja que està treballant i arribarà amb retard. Procedeix a 

Montse Arroyo Presidenta del Consell 

Muntsa González Representant del Grup Municipal CUP 

Annabel Lopez Representant del Grup Municipal VEC 

Angels Agramunt Representant del Grup Municipal PSC 

Maria Lourdes Serrano Representant del Grup Municipal ERC 

Josep Maria Gejo Representant de l’AAVV del Poble Nou 

Toni Alsina Representant d’UGT Alt Penedès 

Teresa Planas Representant SIAD 

Eva Millas Tècnica d’igualtat i Secretària del Consell 

Marta Gómez Tècnica d’igualtat i cooperació 



presentar a les persones que han vingut en representació de membres del consell que no han 

pogut assistir: 

Josep Maria Gejo representant de l’AAVV del poble nou. 

Muntsa González Representant del Grup Municipal CUP. 

Tot seguit presenta a les noves persones delegades que constitueixen les noves comissions i 

consells després del nou equip de govern: 

Anabel Lopez representant del Grup Municipal VEC 

Angles Agramunt representant del Grup Municipal PSC 

Laura Ràfols representant del Grup Municipal CUP 

Maria Lourdes Serrano representant del Grup Municipal ERC 

Toni Alsina representant d’UGT Alt Penedès. 

 

I els que no han assistit sense previ avís: 

Sara Galí representant del Grup Municipal PdCAT 

Tomàs Vidal representant del Grup Municipal de Ciutadans 

 

L’Eva comenta que s’ha de tornar a activar el Consell per la Igualtat ja que hi ha hagut poca 

assistència per part de les AAVV i entitats convocades. 

Explica els documents de dels que disposa el Servei d’Igualtat: el Pla per la Igualtat, el Pla local 

LGTBI i el protocol d’agressions sexistes i lgtbifòbiques en oci nocturn, documents que han estat 

enviats a tots els membres integrants del Consell per la Igualtat, tot i que també estan penjats a 

la web. 

 

2. Programa 25N 2019 

Montse Arroyo presenta a Teresa Planas, coordinadora del SIAD i coordinadora del 25N.  

La Teresa explica el cartell del 25N dissenyat per l’alumnat de l’escola d’Art Arsenal el que s’ha 

aprofitat també per fer el díptic. Explica també l’exposició realitzada a l’hospital en relació a les 

violències masclistes, la parella i el fet de desmuntar mites. Destaca l’acte institucional del dia 

26 en el qual hi haurà la Vicky Bernadet que farà una exposició lligada a la violència sexual que 

pateixen els infants relacionada amb la violència masclista, els que sovint queden una mica més 

oblidats. Així com, destacar la roda de lectures dinamitzada en dues sessions, dutes a terme per 

la Carme Hernández el dia 28 de novembre, la presentació del llibre “De la poma a la pantalla; 

amor, sexe i desig a l’època digital”, de l’autora Marta Roqueta el dia 27 de novembre i el cinema 

del dia 2 de desembre que s’organitza des d’igualtat “Conegudes (també) a casa”, basat en films 

fets per dones, més el posterior col·loqui amb la directora del documental. 



L’Eva Millas explica que el 25N queda lliure perquè la gent pugui anar a les manifestacions i així 

no es solapin els actes i la Montse Arroyo puntualitza que es va decidir que la conferència 

institucional fos el 26 i no el 25 de novembre. 

 

3. Valoració Punt Lila 2019 

La regidora Montse Arroyo reparteix l’informe dels Punts Liles per part de l’empresa CJAS, tot i 

que no es disposen de la totalitat de les dades ja que hi havia una altre entitat que disposava 

d’un Punt Lila de la que encara no disposem de les dades. Molt satisfetes sobre l’atenció que 

s’ha donat. Primer any no hi havia Punt Lila, sinó que hi havia agents formats a les barres, 

pancartes i talls de veu de sensibilització en els concerts. El següent any hi havia Punt Lila durant 

3 dies, i aquest any s’ha ampliat l’horari i els dies dels Punts Liles. 

 L’objectiu ha estat fer xarxa de sensibilització a través dels Punts Liles, la formació de persones 

que estaven a les barres, la formació a balls de la festa major i la formació a colles castelleres i 

falcons, amb l’intenció que tots ells poguessin donar atenció en algun moment que fos necessari. 

La tècnica Eva Millas especifica que les persones que havien rebut formació sobre el protocol a 

seguir i que estaven a les barres, anaven identificades mitjançant una samarreta i un braçalet 

com a agents liles. D’altres agents liles van estar ubicades entre la zona esportiva i el centre. 

Es concreta que hi havia dues persones fixes al punt lila i dues persones itinerants movent-se en 

els diferents espais festius i degudament identificades. 

A l’informe es pot observar un resum distribuït en els dies de les atencions donades, sent el dia 

amb més agressions el divendres 30 coincidint amb la diada de St.Fèlix, les que es poden 

observar en un gràfic per edat i per gènere, concretant que les persones de 16-18 anys i dones 

són les que es van apropar més al Punt Lila ja sigui el fix o la parella itinerant. 

En relació a taula que tracta sobre les agressions registrades, trobem un total de 31 agressions: 

19 amb assessorament i 12 agressions viscudes sense necessitat d’assessorament (havien viscut 

una situació que les havia incomodat però que s’havien viscut en dies previs a la festa major i 

volien rebre informació del SIAD i el SAI). La majoria de casos han estat de baixa o mitjana 

intensitat i en cap cas s’han donat agressions sexuals greus, no va acabar cap en denúncia tot i 

que si que hi va haver mirades i tocaments indesitjats en les que van intervenir les agents de 

Punt Lila. La regidora puntualitza que a totes les persones se’ls hi oferia la possibilitat de venir 

al SIAD on comptem amb el servei jurídic i el servei de psicologia per si necessitaven suport. 

La tècnica Eva Millas esmenta que el dia 30 i el dia 1 quan el Punt Lila estava a la zona esportiva 

van haver moltes intervencions però moltes d’aquestes no eren pròpies agressions sexistes, sinó 

d’altre índole com podia ser un coma etílic o baralles que van acabar atenent les professionals 



del Punt Lila ja que no hi havien tots els serveis garantits, el que tenia com a conseqüència que 

a estones el Punt Lila estigués buit i minvés aquesta atenció. 

En relació a la zona centre, es creu que s’ha de millorar la ubicació del Punt Lila ja que era molt 

a prop de l’escenari i això feia que les persones que s’acostaven els distorsionés la música i no 

es pogués parlar amb certa tranquil·litat, tot i que hi havia la bota del centre vila per poder fer-

hi atencions a l’interior.  

Muntsa González representant de la CUP pregunta si després de l’agressió a la plaça de la vila a 

la periodista es planteja ampliar els horaris o posar més Punt Liles al que li regidora li respon que 

s’està revisant i que no es descarta ampliar horaris. La tècnica Eva Millas concreta que s’està 

plantejant estendre els Punts Liles a tots els esdeveniments festius tant siguin gestionats per 

l’Ajuntament o per empreses privades, pactant els compromisos i una responsabilitat 

compartida amb aquestes, per donar un millor servei i una millor cobertura. S’ha de valorar crear 

una clàusula que inclogui la perspectiva de gènere per garantir que sempre hi siguin els Punts 

Liles i fer una formació obligatòria les persones que estiguin a les barres per poder tenir agents 

liles dins d’aquestes i així que puguem tenir més cobertura. 

La tècnica Eva Millas explica que a la festa major es va parlar amb totes les persones artistes 

convidades a la festa perquè en el cas que es donés una agressió greu poguessin parar el concert 

i fer un acte de denúncia al concert, així com les diferents falques d’àudio que s’anaven passant 

en diferents moments de la festa. 

L’Àngels Agramunt representant del PSC fa l’aportació que les banderoles eren molt interessants 

i van fer molta feina de sensibilització. 

Maria Lourdes Serrano representant de ERC pregunta si de cara a la festa major de l’any vinent 

es posaran més persones al Punt Lila i la regidora respon que es tindrà en compte i que 

s’intentaran fer millores. La tècnica d’Igualtat apunta que tot i que ja es cobreixen els diferents 

espais, s’hauria de reforçar la zona esportiva ja que queda molt allunyada i perquè la tornada a 

casa pot ser complicada degut als racons foscos. 

Muntsa González representant de la CUP comenta que hi ha hagut queixes sobre la privacitat 

dels Punts Liles i si ha afectat a la qualitat del servei, la tècnica d’Igualtat li respon que creuen 

que no ha afectat ja que es podien atendre a les persones a la bota del centre vila, tot i que es 

pretén tornar a recuperar a l’Ajuntament com a emplaçament per atendre a les víctimes 

d’agressions. 

 

 

 

 



4. Torn obert de paraules 

La regidora Montse Arroyo dona pas als possibles dubtes i aclariments.  

Annabel López representant de VEC pregunta pel pla intern de l’Ajuntament al què se li respon 

que s’està redactant el pla d’Igualtat intern de recursos humans perquè va finalitzar i s’està en 

procés d’elaboració, que afecta només a la plantilla de l’Ajuntament. S’informa també que el 

personal tècnic i polític segueix en formació contínua de cara al 2020 tal i com diu en el pla. 

Així com fer formacions a les AAVV en perspectiva de gènere. 

Muntsa González representant de la CUP pregunta per la despesa total del Punt Lila i se’l hi 

facilita un import aproximat sense tenir en compte les despeses de sou de les treballadores del 

SIAD. 

 

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 

                


