
  
  
 

                              

 ACTA CONSELL MUNICIPAL PER LA IGUALTAT 19/09/22 
 

A Vilafranca del Penedès, el dia 19 de setembre  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: 

 

Montse Arroyo Presidenta del Consell 

Isidro Barrado  Representant AAVV POBLE NOU 

Tere  Gascon  Representant AAVV LES CLOTES 

Jesús Lafuente  Representant AAVV SANT JULIÀ 

Mercè Celades Prieto Representant AAVV MOLI D’EN ROVIRA  

Lourdes Sindreu Representant de CCOO (educació) 

Lourdes Serrano  Representant de ERC 

Clara Girona Representant de VeC 

Laura Rafols Solans  Representant de la CUP 

Clara Sant Martinez  Representant de la Barraca de Vilafranca  

Montse Gené Giralt  Coordinadora SIAD 

Eva Millas Toboso Cap d’Igualtat , solidaritat, cooperació 

Rosa Esteban-Milà Tècnica Igualtat, en funció de secretària 

 

Excusen la seva assistència : 

 

Aurora Ferré Amnistia Internacional 

Carme Garrido Entretots 

Esther Ribas AAVV del centre 

Elisabet Olmos AAVV de la Girada 

 

Ordre del dia: 

1. Informació punts Liles Festa Major 2022 

2. Guia de Llenguatge inclusiu i no sexista  

3. 25N  Dia internacional per l’eliminació de la violència vers les dones.  Propostes per part 

de les entitats. 

4. Precs i preguntes. 

 

La regidora Montse Arroyo, dona la benvinguda a les persones assistents, agraeix la seva presència 

i disculpa el canvi de dates del consell per motiu de salut arrel del  viatge de feina al Marroc. 



  
  
 

                              

Convida a que cada persona de les entitat es presenti, degut que diferents associacions han canviat 

de  junta i representació: 

Isidro Barrado, Representant AAVV POBLE NOU 

Tere  Gascon,  Representant AAVV LES CLOTES 

Jesús Lafuente,  Representant AAVV SANT JULIÀ 

Mercè Celades Prieto, Representant AAVV MOLI D’EN ROVIRA  

Lourdes Sindreu, Representant de CCOO (educació) 

Lourdes Serrano,  Representant de ERC 

Clara Girona, Representant de VeC 

Laura Rafols Solans, Representant de la CUP 

Clara Sant Martinez,  Representant de la Barraca de Vilafranca 

Tot seguit Montse Arroyo comenta que l'anterior acta del consell va ser confeccionada més tard per 

la baixa laboral de la secretària Rosa Esteban-Milà , això ha suposat fer un resum dels temes més 

important. Després de no rebre esmenes per correu es dona per aprovada. 

1. Informació punts Liles Festa Major 2022 

El document Informe dels punts liles 2022, va ser prèviament enviat a cada entitat per correu 

electrònic. El servei dels punts s'ha externalitzat a l'empresa MIT, consultoria. Enguany s'han 

coordinat dos equips de Punts Liles, el primer a la Zona Esportiva (excepte una jornada al 

poliesportiu. La Gamba), i el segon a la plaça de la Vila (excepte una jornada a la Plaça Sant Joan). 

La regidora valora que en general anat prou bé, veien tants dies festius i amb la gent engrescada per 

les activitats lúdiques. 

Eva Millas Toboso, com a responsable dels punts liles presenta el document-Informe amb les dades 

de les atencions Festa major 2022. Les membres del consell a l'haver disposat prèviament de 

l'informe, la descripció és més de caràcter valoratiu de les dades i fets. 

L'empresa Mit, ha estat l'encarregada de realitzar els punts d'atenció, punt lila. És una entitat 

especialista amb violència masclista i Lgtbi+. 

La funció principal d'un punt lila és prevenir i sensibilitzar sobre les violències masclistes i en cas de 

necessitar una intervenció ho fa a partir dels protocols establerts per la festa major. Aquest any s'ha 

creat, també, un protocol annex d'agressions masclistes i LGTB-fòbiques pels balls de la festa major. 

L'informe recull els vuit dies en què s'han fet actes de la festa major, del 26 d'agosts al 2 de setembre. 

Els primers dos dies ha estat un horari més curt, ja que el públic era més familiar. A partir del 28 ja 

el punt era fins a les 6 h del matí. 



  
  
 

                              

Dins el document falta la informació de la jornada castellera del 30. Aquest punt estava ubicat a la 

font dels alls i va durar el temps de la mateixa jornada castellera. 

La informació sobre les intervencions està feta pels espais de cada punt, un a la zona esportiva i 

l'altre al centre, plaça de la vila. En cada punt d'atenció hi treballava 4 persones. Dues persones de 

cada punt feien itinerància dins i fora dels concerts o activitats... 

Les persones estaven identificades amb petos liles i les persones de les barres que havien rebut la 

formació també estaven identificades. 

Aquesta festa major no s’han produït agressions del tipus violacions , però com es pot veure en 

l'informe, hi ha hagut agressions lleus, tocaments i agressions verbals. Això ha suposat diferents 

intervencions. 

Com es pot veure a les dades s'han informat més de 4000 persones, més dones que homes... en 

l'informe es poden veure la precisió de les dades. 

Va haver-hi diferents intervencions (8) i en cadascuna es va fer l'acompanyament, també va suposar 

alguna detenció. 

Hi ha persones que venen al punt lila a descriure diferents agressions, però algunes d'elles no es pot 

localitzar els agressors. 

La zona esportiva ha estat l'espai amb més atencions i visites al punt a buscar materials. Enguany no 

s'han donat xapes per evitar la qüestió de les punxades. S'han lliurat diferents materials polseres, 

ventalls i, si demanen preservatius, en tenim per oferir. 

Eva Millas, explica les diferents dinàmiques i qüestionaris que fan conèixer més informació sobre 

les situacions que es viuen a la vila, sobre agressions i al llarg de l'any, la gent jove. 

S'entra dins el tema de les agressions. El 26 i 27 d'agost varen ser molt tranquils i sense agressions. 

A partir del 27 i 28 es va començar a incrementar el consum d'alcohol i tòxics. 

Les intervencions i denuncies estan reflectides en l'informe, pàgina 6. Aquestes s'inicien el dia 27, 

un agent de seguretat privada va incomodar i tractar de forma denigrant en diverses ocasions a les 

professionals del Punt Lila. Durant la nit del 29 d'agost l'estand va rebre dues alertes de punxada, 

d'una noia i un noi, respectivament. Davant les punxades s'aplica el protocol i acompanyar-les a 

l'hospital a fer el tractament antiviral. 

La nit de l'1 de setembre es va atendre una noia que es trobava malament pel consum d'alcohol. 

Eva Millas comenta en la valoració que cal poder comptar amb més serveis mèdics davant el consum 

d'alcohol. 

En la descripció dels casos es pot detectar una mala praxi policial, es necessita més implicació i 

actuació davant les agressions. 

Amb relació a la valoració, l'espai de Zona Esportiva es pot diferenciar el públic adult i familiar del 

Festival Gloriós, en contraposició al públic adolescent i jove predominant la resta dels dies, on es 

van manifestar més intervencions i agressions. 



  
  
 

                              

El Punt Lila del centre recollia un públic majoritàriament jove i adolescent. L'ambient va estar marcat 

per una altíssima afluència de públic, algunes tensions i baralles, i visible consum elevat d'alcohol i 

altres drogues. L'Eva descriu diferents agressions que es van produir: tocaments, vivències de 

violència masclista, alerta de punxades, agressions, mostra de genitals... La regidora 

comenta, que l'atenció policial a la plaça de la vila era per una altra situació que no estava 

relacionada amb el punt lila. 

Totes les intervencions estan reflectides en l'informe, també les dades. I es poden trobar les imatges 

amb les activitats, dinàmiques fetes, marxandatge dels punts d'atenció. Per finalitzar, l'Eva exposa 

els aspectes positius i millorables dels punts liles que es poden trobar en l'informe, pàgina 22. La 

regidora recorda que en l'informe hi ha tota la informació donada i que des d'igualtat es continuarà 

vetllant per les millores dels punts liles. Seguidament, dona pas a preguntes i comentaris sobre el 

tema. 

Clara Girona (Vec)pregunta si les dinàmiques fetes als punts liles es poden fer en altres espais com 

la Nau, centres educatius..., 

Eva Millas explica que en els centres educatius s'ofereixen tallers sobre prevenció d'agressions 

masclistes i LGTBI+, que no sempre son sol·licitades, tots i ser demandes molt latents, no sempre 

són assumides pels centres educatius. Però es va fent la tasca de parlar amb les direccions dels 

centres educatius. També es detecta la necessitat de treballar les noves masculinitats amb els joves. 

Laura Ràfols (Cup) comenta que tot i la tasca important de sensibilització i formació dels punts liles, 

ara en aquest moment poder la tasca de detecció i d'intervenció en agressions es més important i 

fer-la al llarg de tota nit i dotar-los de més pressupost. 

Eva Millas en resposta a la proposta, comenta que caldria aclarir i concretar que és un punt Lila, i 

quant es més vàlida la intervenció de les agents preventives del punt. La realitat mostra que segons 

en quin moment de la nit es necessita més intervenció policial. Quan més elevat és el consum 

d'alcohol i substàncies tòxiques, es més complexa la intervenció de les professionals dels punts liles 

i la seva intervenció en la prevenció i acompanyament. Les agents preventives no es poden exposar 

en situacions de risc i de violència. Son agents d'acompanyament i sensibilització i activaran segon 

la situació els protocols establerts en cada cas. 

Laura Ràfols comenta que poder davant aquesta realitat, caldrà molta més coordinació amb els 

cossos policials. La Montse Arroyo precisa que l'eficàcia de la coordinació amb els cossos també 

està relacionada amb les persones individuals dels cossos i d'altres realitats de violència, no 

masclista. També recorda que cal la conscienciació de la gent que veu la violència i que la pot 

denunciar.  

Eva Millas, també, comenta que davant de certes agressions( punxades) no cal informar en excés, 

creant una alerta, que només fa crear por i retallar la llibertat de moviment de les dones. El que cal 

es una bona atenció, acompanyament a la persona i família. 

Laura Ràfols manifesta que si s'ha de fer la divulgació de les agressions a posteriori perquè la gent 

sigui coneixedora del que passa i que no només quedi registrat en un informe. 



  
  
 

                              

La Clara Sant (La barraca) comenta que el punt lila estava fora del recinte del Festival Gloriós, i si 

aquest fet no dificultava la prevenció i intervenció. L'Eva explica que hi havia les agents itinerants a 

dins, les persones referents de barra identificada també. I que es va decidir estratègicament fer-lo 

a fora perquè es va considerar que poder en ser actes de pagament, fora es crearia l'ambient de 

botellada. Es va considerar que a l'estar fora es podia està intervenint a fora i a dins, al contrari era 

molt més difícil. 

Clara Sant (La barraca) pregunta sobre l'empresa que va proporcionar la seguretat privada, i va 

menys prear a les agents del punt lila, s'haurà de demanar responsabilitats sobre els fets i que l'any 

vinent no se'ls contracti. La regidora detalla que estava allà en el moment que va passar i va demanar 

a l'empresa responsabilitats i aquesta va treure la persona causant de l'agressió la mateixa nit. 

Clara Sant comenta que la seva experiència amb el punt lila de la barraca es molt semblant al que 

s'ha dit sobre l'excés de consum d'alcohol, comes etílics..., i la dificultat d'atendre aquests temes, 

per tant, demana que plegades es faci pressió perquè l'Ajuntament faci punts de salut i consum 

sobre drogues. També comenta que les formacions a la gent de barres es rebuda d'una manera poc 

conscient i se'ls hi ha de recordar que la formació forma part de les seves hores laborals i de 

contracte. I que aquesta tasca no es de l'Eva i suggereix que poder l'hauria de fer els 

administradors/es , l'Ajuntament, ... També pregunta com anat el tema del bus. 

Montse Arroyo i l'Eva Millas valorant molt positivament el bus , les agents itinerants hi van fer 

diferents viatges, saben que pot ser un lloc d'agressió , ha estat un punt tranquil. 

Jesús Lafuente (AV Sant Julià) pregunta com anat el punt lila de la Jornada castellera. 

Eva Millas comenta que el punt lila de la jornada castellera va anar molt bé, no va produir-se cap 

intervenció, però cal dir que es un punt amb molta afluència de gent i molta demanda de 

marxandatge. 

 

2. Guia de Llenguatge inclusiu i no sexista 

Montse Arroyo dona pas al segon tema la Guia de llenguatge inclusiu i amb perspectiva de gènere. 

Es un tema que s'està iniciant, per tant, serà una breu informació que donarà la Rosa Esteban. La 

guia es una proposta que contempla el Pla d'igualtat per la ciutadania i el pla d'igualtat intern de 

l'Ajuntament. 

Rosa Esteban-Milà explica breument com està el tema de la guia. Totes les entitats del consell 

municipal per la igualtat han rebut un primer correu on s'explica el perquè de la guia i com es vol 

fer: 

L'edició de la guia de llenguatge és per us interns dels departaments municipals, per les diferents 

entitats locals, culturals i socials, i per la ciutadania en general. 

Per tal de poder recollir diversitats de mirades i exemples comunicatius hem establert dins el 

projecte, accions participatives: 

- La primera acció és participar en un enllaç on hi ha un pad col·laboratiu digital, a través del 

contingut que hi trobareu podreu oferir les vostres aportacions. 



  
  
 

                              

- La segona serà una trobada virtual al desembre per presentar més acuradament el projecte i que 

participeu amb les vostres opinions. 

En els pròxims dies les entitats rebran un correu amb un enllaç per poder fer aportacions. La 

recomanació es que l'envieu a tots i totes les membres de la vostra associació l'enllaç per poder 

participar. El calendari de la proposta és que la guia pugui ser presentada cap al març. 

Eva Millas aclareix que la Guia està inclosa en el Pla intern d'igualtat de l'Ajuntament i el III Pla de la 

ciutadania i que sigui una guia de llenguatge inclusiu, interseccional i amb perspectiva de gènere, 

que servirà per a l'administració i per la ciutadania. 

Jesús Lafuente, pregunta si la guia arribarà a les escoles. 

Eva Millas contesta que així ho esperen. L'objectiu es que arribi al màxim espais de la ciutat, 

educació, sanitat..., 

 

3.     25N Dia internacional per l'eliminació de la violència vers les dones. Propostes per part de les 

entitats. 

Montse Arroyo presenta el tema del 25N dia internacional per l'eliminació de la violència envers les 

dones i convida a les entitats a què si tenen actes previstos els facin arribar per posar-los en el 

programa que s'està preparant... Dona pas a la Montse Gené, responsable del servei SIAD. 

Montse Gené explica que hi ha actes concretats i altres que estan per confirmar. Per començar hi 

ha organitzat un cinefòrum amb diferents curts sobre la temàtica de la violència , també hi seran 

alguna directora i guionista, es faran al Cinema Casal. 

Des del servei s'està fent un taller de teatre i tenen la proposta de poder presentar alguna cosa en 

el programa del 25N. 

Un altre acte serà Mirada endins es una activitat de caminar, nutrició i poesia, que s'ha anat fent 

periòdicament durant tot l'any i s'ha programat una sessió pel programa 25N. Aquesta activitat 

consisteix en fer una sessió per les dones del servei SIAD i una segona oberta a tota la ciutadania. 

També, com en altres anys, està programada l'anomenada Roda de lectures, on es poden llegir 

textos creat o localitzat sobre la violència masclista. Es farà a la biblioteca Torres i Bages. 

Hi haurà l'acte institucional que compta amb una xerrada de la psicòloga Alba Alfageme, especialista 

amb agressions sexuals. Està pendent de poder amenitzar l'acte amb música. A més hi haurà la 

lectura del manifest a càrrec d'Anna Gual, poeta local. També hi haurà un acte d'amnistia 

internacional amb un documental de dones de Burkina Faso. Una altra activitat serà una exposició 

"En escena, Mirades sobre la representació de les sexualitats a la cultural audiovisual" de 

l'assemblea de l'observatori de les dones en els mitjans de comunicació. També està concretat el 

conte contes a la biblioteca per l'associació Gogara. 

El cartell i el díptic està creat com cada any per l'alumnat de l'Arsenal a través d'un procés on es 

reben una formació sobre el tema i s'elegeix el disseny més idoni. 



  
  
 

                              

Eva Millas afegeix que el servei d’igualtat  es sòcia  de l’observatori des de l’inici ara fa més de 25 

anys de l’associació, participar en aquesta exposició es visualitzar a les dones que fan cinema.  

Montse Arroyo convida a les entitats del consell a organitzar activitats.  

També es farà una xerrada sobre violència masclista a dones amb discapacitat dins el programa 

del 25N.  

La regidora demana participació i complicitat de les entitats pels actes del 25N.  

 

4. Precs i preguntes. 

Laura Girona, pregunta quan seran implementades les accions que varen quedar reflectides amb el 

projecte i informe de les marxes exploratòries. 

Montse Arroyo contesta que es van implementant i solucionant molts dels temes amb el pla de 

mobilitat. Eva Millas també afegeix que amb el temps es podria fer una marxa per veure si s'ha anat 

implementant els canvis demanats per les dones i les percepcions d'aquestes. 

Clara Sants,  pregunta si hi ha alguna cosa programada a la Nau pel 25 N. L'Eva comenta que s'està 

intentant fer alguna cosa de teatre amb la nau. 

Una segona pregunta de la Clara Sants es on aniran les dades que ha elaborat la barraca sobre el 

punt lila. La regidora comenta que les dades de la barraca van a part, i agraeix molt la seva 

participació i col·laboració en aquest tema. 

Eva Millas explica que en externalitzar a una empresa els punts liles dificulta poder fer un informe 

conjunt, però es comenta que tot suma en positiu. 

Clara Sants expressa que tot i tenir propostes diferents com l'autodefensa en el punt lila de la 

barraca, hi ha molts punts de coincidència entre els organitzats per Igualtat i elles. 

Jesús Lafuente pregunta si cal formació i punts liles per les festes dels barris.  

La regidora comenta que fa un parell d'anys es va fer una formació a les associacions, però si canvien 

les juntes, poder caldrà revisar si calen més formacions. 

Per finalitzar la Montse Arroyo convida a participar en els diferents actes tant del 25N com el del 4 

d'octubre. 

Una vegada exposats els temes i les aportacions, la regidora dona per acabada la sessió i agraeix la 

presència de les entitats. 
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