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ACTA CONSELL MUNICIPAL PER LA IGUALTAT 02/11/21 
 

A Vilafranca del Penedès, el dia 2 de novembre de 2021, a les 19:00 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: 

 
Excusa la seva assistència : 

Jordi Junyent Parera Representant AAVV MOLÍ D’EN ROVIRA 

 

Ordre del dia:  

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Presentació nova incorporació tècnica al Servei d’Igualtat. 

3. Informe dels Punts Liles 

4. Avaluació Pla d’Igualtat. 

5. Actes 25 de novembre de 2021: Propostes  

6. Precs i preguntes. 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 

1. Aprovació de l'acta anterior. 

S'aprova l'acta de la reunió anterior i l'Eva Millas Toboso recorda que el procés d'aprovació serà 

després de disposar de quinze dies per fer esmenes i una vegada finalitzat el període i introduir les 

possibles esmenes,  es donarà per aprovada. 

 
 

Montse Arroyo Presidenta del Consell 

Gemma González Piquet Representant AAVV POBLE NOU 

Beatriz Reina Carrion Representant AAVV LES CLOTES 

Carme Garrido Representant d’Entretots 

Lourdes Serrano Representant d’ERC 

Clara Girona Representant de VeC 

Clara Sant Representant de la CUP 

Montse Gené Giralt  Coordinadora SIAD 

Eva Millas Toboso Cap d’Igualtat , solidaritat, cooperació 

Rosa Esteban-Milà Tècnica Igualtat, en funció de secretària 
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2. Presentació nova incorporació tècnica al Servei d’Igualtat.  
 
La regidora d’Igualtat i Cooperació Montse Arroyo, presidenta del Consell Municipal de la 

Igualtat, dona la benvinguda a les persones assistents a la reunió i presenta a la nova tècnica 

d’igualtat Rosa Esteban-Milà. 

 

3. Informe dels Punt Liles 
 

Eva Millas Toboso presenta un document resum de les dades d'atenció en els punts liles de la 

Festa Major 2021, que conté l'Informe d'intervenció. Dades globals. Festa major 2021. Punt 

d'informació i atenció a les violències masclistes i LGTBIfòbiques. 

Com a responsable dels punts liles, Eva Millas Toboso descriu que enguany els punts Liles eren dos 

espais, un a la zona esportiva i l'altra a la plaça de la vila. Durant els 5 dies en els dos espais dels 

punts liles de Vilafranca s'ha informat i sensibilitzat a un total de 1975 persones. 

El punt Lila de la plaça de la Vila, per la seva ubicació central, és l'estand on s'ha atès a més 

persones, un total de 1407. Les dones (71,5%) són les que principalment s'acosten als punts Liles. 

La presència d'homes ha augmentat en comparació a altres edicions (28,2%). També han acudit 

persones de gènere no binari. 

Es varen fer diferents intervencions al llarg dels cinc dies del punt Lila, però es destaca que el dia 

29 va ser necessari activar el protocol per a l'abordatge de les agressions sexistes i lgtbifòbiques en 

espais públics i festius a través de la Policia Local, per una agressió sexual a la zona esportiva. Es 

valora molt positivament com es va activar el protocol d’agressions sexistes en espais públics i 

d’oci nocturn, havent donat una resposta acurada, i molt bona intervenció per part de totes les 

professionals.  

Clara Sant, representant de la CUP, fa diferents preguntes sobre com es va realitzar el protocol, ja 

que els hi havia arribat que algun punt de l'atenció no estava clar. 

Eva Millas Toboso, a l'estar present en tota la intervenció del punt Lila, explica amb detall com es 

va activar i realitzar el protocol i l'atenció. Les dades que presenta la representant de la Cup, no 

coincideixen amb les registrades per el Punt Lila FM21, gestionat per l’Ajuntament de Vilafranca. 

La regidora i la cap del servei exposen que si són coneixedores de que alguna persona que ha 

patit agressions al llarg de la Festa Major, poden adreçar-se al Servei d’Igualtat, i seran ates per 

rebre atenció, seguiment i atenció integral.  

Beatriz Reina , representant de l'AASS de les clotes, pregunta si hi ha dades sobre si hi ha més 

agressions per falta de policia. 
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Eva Millas Toboso manifesta que hi ha constància d’un increment de violència masclista molt 

vinculada a la post pandèmia, i no tant relacionada amb la manca de policia. En aquest últim 

període post virus s'ha incrementat amb més de un 50% l'atenció a dones que venen al SIAD, per 

una primera acollida. Dones valentes que s’han atrevit per primera vegada a explicar o denúncia 

una situació de violència viscuda. 

La regidora i Cap d'Igualtat expliquen que  Mossos d’esquadra, disposa de la unitat GAV (Grup 

d’atenció a les Violències Masclistes), un servei especialitzats d'atenció a les violències masclistes. 

Aquest GAV, també és el mateix referent en els casos de violències lgtbifòbiques. 

Eva Millas i Montse Arroyo descriuen les diferents intervencions realitzades des del punt lila: 

Dades de l'Informe d'intervenció. Dades globals. Festa major 2021. Punt d'informació i atenció a 

les violències masclistes i LGTBIfòbiques. 

Per finalitzar l'exposició, Eva Millas trasllada alguns punts de la valoració que s'ha fet enguany dels 

punts liles. Es valora positivament, entre altres punts: - Haver posat un telefono de contacte del 

punt lila.- Tenir el QR de l'aplicació de la policia local. - Equip expert d'atenció a primera línia. – 

Bona coordinació amb la policia local., ampliació en dos punts Liles centre i zona esportiva..... 

Aspectes a revisar: l'aprofitament del bus llançadora. – Massa presencia policial davant el punt lila. 

– Moltes noies que s’adreçaven al punt Lila feien demanda de preservatius, i poder disposar per 

les persones que ho demanaven.- Poder oferir got amb tapa per protegir de possibles substàncies. 

... 

Clara Sant, representant de la Cup, expressa que l'horari del punt podria haver estat més 

ampla. 

Eva Millas Toboso i la Montse Arroyo expliquen que en l'organització del punt en un inici tenia 

previst estar atenent fins a la 7 del matí, però les normes horàries del confinament, varen fer 

establir l'horari del punt amb el del concert. Quan varen treure el toc de queda, ja era molt difícil 

pels administradors/res canviar tota l'organització d'enguany. 

 

4.  Avaluació Pla d’Igualtat. 
 

Rosa Esteban-Milà presenta un document resum de l'Avaluació del III Pla d'igualtat de gènere per 

a la ciutadania de Vilafranca del Penedès 2019-2023. 

En el document es visualitza. 

• El marc legal que contextualitza el III Pla d'igualtat de la Vila 
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• Tret històric. Som una ciutat amb 25 anys de Plans d'igualtat 

• Les línies del Pla. 

• Els valors del Pla 

• Les accions del Pla 

 

Abans d'entrar a l'avaluació de les dades, s'ha recordat que la Pandèmia covid-19 ha alentit el 

desplegament del pla, però així i tot s'ha fet un bon nombre d'accions. 

Estem a dos anys de finalitzar el Pla. 

Les dades: 
 

✓ S'ha realitzat un 39% d'accions 

✓ Estan iniciades un 14% d'accions 

✓ Queden per fer un 47% d'accions 

✓ a línia més implementada és la 2. Són les accions contra la violència masclista. 

✓ La línia 3. Drets i qualitat de vida, és on hi ha més per avançar i realitzar més accions. 

 
Un punt important de l'avaluació és la visió de reforçar la transversalitat amb tots els serveis de 

L'Ajuntament... per implementar la major part del Pla d'igualtat de gènere per la ciutadania de 

Vilafranca. 

Carme Garrido, de l’associació entretots, comenta que creu que hi ha accions del pla que 

impliquen millores per persones amb discapacitats. Descriu que, últimament, les persones amb 

discapacitat viuen més situacions de vulnerabilitat. 

 

5. Actes 25 de novembre de 2021: Propostes 

 

Montse Gené, com a coordinadora del SIAD, relata la programació que s'està concretant per 

commemorar el 25N, dia internacional contra les violències masclistes. 

El cartell i tríptic han estat dissenyats per l’alumnat de l'Arsenal, però encara estan a impremta. 

Les activitats programades són el 4 i el 5 cinema amb les pel·lícules LA Mami i la "Buena esposa", 

el teatre social 25N Fem Impro, el dia 21, Mirada endins, activitat de creixement personal. 

La Rosa explica que l'activitat de Mirada endins es fa en diumenge perquè pugui participar major 

nombre de dones amb l'objectiu de viure'ns i compartir la natura i la poesia plegades. És un taller 

que ha tingut molt d'èxit entre les dones del SIAD. 

El dia 23 hi ha la Roda de lectures que es fa cada any, el dia 24 es fa l'acta Institucional, enguany 

està dinamitzat per la Clara Cols, també, hi haurà el concert d'Anna Roig i Carles Sanz, el dia 26 hi 

ha la projecció documental "Berracas"i per finalitzar hi ha l'exposició " Sangro però no muero". 

Els actes són des del 4 de novembre fins al 30 de novembre. 
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Es comenta que el dia 25N queda lliure perquè la gent pugui anar a les manifestacions 

convocades. 

 Beatriz Reina comenta que perquè no es fan actes als barris, que es podria arribar a més població. 

La regidora i la cap del servei d’igualtat contesten que normalment hi ha poca presencia en els 

actes, i que per això es mira de fer al centre, així mateix la regidora també comenta que si les 

associacions de veïns/es volen fer alguna cosa, només cal que ho demanin,  que hi treballarem 

 

6.Precs i preguntes 

 
Clara Sant pregunta on es pot trobar l'informe del Punt lila i l'avaluació del Pla d'igualtat.. 

La regidora i l'Eva Millas comenten que l'informe del Punt Lila va ser lliurat als grups municipals el 

mes d'octubre, i que podria penjar-se a la web més endavant. 

Sobre l'avaluació del Pla, falta redactar la part qualitativa, i una vegada acabada, la Montse Arroyo 

diu que la passarà als regidors/es. 

Clara Sant preguntes quantes alarmes Atenpro estan actives a Vilafranca. 

Eva Millas comenta que es farà arribar aquest informació, encara, però probablement són més de 

40, moltes més que en temps passat. 

Montse Arroyo pren nota i en la pròxima comissió portarà les dades sobre les alarmes activades. 

Clara Sant pregunta  sobre les agressions sexuals produïdes en els balls de la festa major. Més 

concretament per la dels Cercolets. També pregunta si ens  havien arribat informació d’altres 

denuncies ocorregudes en d’altres balls, al que se li respon des de el servei no en tenim 

constància. Contesta que ja ens arribaran donat que ella coneix  l’existència d’altres agressions 

d’altres balls. 

Davant aquestes situacions  pregunta si cal fer formacions continuades dins els balls. 

Eva Millas informa que s'està treballant amb el ball i amb cultura sobre l'agressió que es va 

produir. 

És general, el consell coincideix en el fet que cal formació i sensibilització continuada en els balls, 

tot i que també a les generacions més joves. 

Montse Arroyo, pregunta si hi ha més temes a tractar i sense cap aportació per part de les 

persones assistents es dona per finalitzada la sessió.  

La sessió finalitza a les 20:45 h, com a secretaria del Consell estenc aquesta acta. 
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