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 ACTA CONSELL MUNICIPAL PER LA IGUALTAT 1/02/22 
 

A Vilafranca del Penedès, el dia 1 de febrer  de 2022, 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: 

 

Ordre del dia:  

1. Presentació del projecte Marxes exploratòries des d’una perspectiva Feminista a 

Vilafranca del Penedès 

2. Actes pel 8 de març de 2022: Propostes 

3. Proposta de realització d’una guia de llenguatge no sexista i inclusiu.   

4. Precs i preguntes. 

 

Aquesta acta  és un recull breu de cada tema tractat a la reunió (per motius de la  baixa laboral de 

la Rosa Esteban-Milà en funcions de secretària i pèrdua de la gravació de la reunió).  

Queda aprovada després de ser enviada per correu i no rebre cap esmena. 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 
La regidora d’Igualtat i Cooperació Montse Arroyo, presidenta del Consell Municipal de la Igualtat, 

dóna la benvinguda a les persones assistents a la reunió. 

 

1. Presentació del projecte Marxes exploratòries des d’una perspectiva Feminista a 
Vilafranca del Penedès 

 

Es descriu el projecte de les marxes exploratòries, i  la primera acció realitzada, la xerrada-taller 

amb l’objectiu d’introduir el tema de les marxes exploratòries i crear els itineraris de les marxes 

exploratòries.  

 

 

Montse Arroyo Presidenta del Consell 

Gemma González Piquet Representant AAVV POBLE NOU 

Beatriz Reina Carrion Representant AAVV LES CLOTES 

Carme Garrido Representant d’Entretots 

Clara Girona Representant de VeC 

Laura Rafols 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 



    
 

 C/ de la Cort, 14 – 08720 Vilafranca del Penedès - 93 892 03 66- www.vilafranca.cat                              

 

Es recorda que queden dues accions per a fer i que les entitats tenen els calendaris en el correu. 

Per finalitzar el procés  es presentarà l’informe de resultats, diagnosi i recomanacions a la 

ciutadania i als serveis implicats de l’Ajuntament. 

 

2. Actes pel 8 de març de 2022: Propostes 

 

S’explica les diferents activitats i actes que s’estan preparant pel 8 de març: Concerts musicals 

feministes, cinema, conta contes, exposicions, xerrades, teatre, batucada, ... El fet que sigui el 8 de 

març de desprès de dos anys de  la Covid, es  percebies que la ciutadania vol  d’expressar-se més al 

carrer... per això els actes musicals. 

 

3. Proposta de realització d’una guia de llenguatge no sexista i inclusiu.   

 

Dins del Pla d’igualtat per la ciutadania tenim l’acció 8. De la línia estratègica 4. On posa que cal 

elaborar materials educatius que promoguin la igualtat de gènere . També en el Pla d’igualtat de 

l’Ajuntament hi ha una acció que expressa la necessitat de fer una guia de llenguatge inclusiu pel 

funcionament i comunicació corporatiu.  

El projecte de realització de la guia es vol fer a través d’un procés consultiu amb les entitats del 

consell municipal per la Igualtat. 

Estem demanant a diferents professionals i empreses propostes i pressupostos.  

Més endavant quan estigui més concretat el projecte de la realització de la guia us demanarem la 

vostra col·laboració i us convocarem perquè participeu en el procés de continguts.  

   

Una vegada exposats els temes i les aportacions,   la  Montse Arroyo, dona per finalitzada la sessió.  
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