ACTA CONSELL MUNICIPAL PER LA IGUALTAT 08/06/21
A Vilafranca del Penedès, el dia 8 de juny de 2021, a les 19:30 hores, a través de la plataforma
zoom es reuneix 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
Gemma González Piquet
Jose Paredes
Montse Gené Giralt
Carme Garrido
Lourdes Serrano
Clara Girona
Clara Sant
Toni Alsina
Teresa Planas

Presidenta del Consell
Representant AAVV POBLE NOU
Representant AAVV ESPIRALL
Coordinadora SIAD
Representant d’Entretots
Representant d’ERC
Representant de VeC
Representant de la CUP
Representant Sindicalistes solidaris per la comissió de
Convivència i Ciutadania
Tècnica Igualtat, en funció de secretària

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Obertura de la sessió a càrrec de la Regidora d’Igualtat Montse Arroyo.
3. Presentació de la memòria Igualtat 2020.
4. Formació AAVV.
5. Festes del barri: Conèixer si hi ha previst algun acte.
6. Propostes de les entitats per treballar en el Consell Municipal per la Igualtat.
7. Precs i Preguntes
Desenvolupament de la sessió:
1.Aprovació de l’acta anterior.
Clara Girona expressa que no es recull la seva presència en la reunió passada.
Es recull i es modificarà en l’acte.
2.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 a la reunió.
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3.Presentació de la memòria Igualtat 2020
La regidora d’Igualtat i Cooperació Montse Arroyo, explica que s’ha realitzat la tramesa de la
memòria del Servei d’Igualtat i que per tal de poder explicar una síntesi de la mateixa ho realitzarà
la Montse Gené, coordinadora del SIAD.
Montse Gené comparteix un document- resum de la memòria enviada. Des de l ’inici de l’actual
legislatura es el Servei d’Igualtat- LGTBI ha assumit el SIAD, Servei d’Informació i Atenció a les
Dones, que fins al moment estava ubicat al departament de Serveis Socials, fet que s’ha concretat
el juny de 2020.
Aquest fet ha de permetre poder fer un treball més transversal dins del Servei d’Igualtat i LGTBI i
poder realitzar l’atenció al col·lectiu de dones víctimes de la violència masclista i als seus fills i filles
d’una manera més integral.
Dins d’aquesta regidoria també hi ha el Servei de Solidaritat i Cooperació en la que s’ha
incorporat una nova tècnica a l’equip.
Amb tots aquests canvis organitzatius, l’Eva Millas és la Cap del Servei d’Igualtat, Solidaritat i
Cooperació, la Montse Gené, coordinadora del SIAD i Teresa Planas, tècnica d’Igualtat, Solidaritat i
Cooperació.
La regidora posa en valor la feina realitzada per tot l’equip, que ha facilitat en tot moment els
canvis que s’han anat produint durant aquests mesos per tal d’ajustar l’encàrrec polític amb
l’encàrrec tècnic.
En el document –resum de la memòria Servei d’Igualtat 2020, Montse Gené centra la memòria del
Servei d’Igualtat en el següents punts (veure informació ampliada que es va enviar junt amb la
convocatòria de la reunió)
 Complexitat dels casos/situacions ateses:
1. Dificultat accessibilitat a l’habitatge
2. Increment de la vulnerabilitat davant les situacions de VM
3. Increment de la Violència masclista (24 h amb l’agressor).
4. Problemàtica laboral i econòmica
5. Repercussions en la salut mental
 Augment de les actuacions per expedient obert
 Increment de la violència masclista i filioparental
 Augment d’atenció telefònica, amb la dotació d’un whastsapp per tal de poder realitzar
atencions a les dones que ho van sol·licitar, en l’actualitat encara està actiu.
 Increment de les atencions de primera acollida, atencions psicològica i socials.
 Escletxa digital (tràmits on-line), dificultat en moltes dones per la realització dels diferents
tràmits telemàtics.
En relació a la comparativa entre el 2019 i el 2020 en relació a les persones ateses per àmbits, es
destaca l’augment de les atencions en primera acollida, sobretot el mes de juliol, que es va
mantenint de manera sostinguda aquestes primeres acollides, les quals coincideixen amb el final
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del confinament. Es detecta un cert apoderament de les dones per tal de posar en manifest de la
situació de violència masclista viscuda durant aquest temps.
En relació a les dones ateses l’edat està compresa entre 30 als 65 anys, amb la franja més ample
dels 30 als 45 anys.
L’atenció social es realitza quan es detecta que a més de la violència masclista, mancances a nivell
social.
Així mateix la regidora Montse Arroyo posa en evidència que l’augment de la violència masclista
també en les joves, de manera que cal seguir incidint en totes les polítiques adreçades a la
prevenció de les violències masclistes, sobretot en les adolescents.
Montse Gené explica que en el SIAD es realitza atenció psicològica als infants i joves que ho
requereixen.
En relació a les problemàtiques detectades, la majoritària és la que es refereix a la violència
masclista i en relació a les consultes realitzades al servei de l’assessoria jurídica és en relació a les
separacions i divorcis.
Així mateix també es comenta les accions grupals que es realitzen:
Escola de Vida, Formació professional, Formacions polítiques , Formacions Centres educatius
secundària, projectes diversos.
Accions comunitàries (Commemoracions 8 M, 25 N, 28 J), Mostra Cinema de Dones) També les
accions referides al treball en xarxa: Consell Municipal per la Igualtat i Comissió Tècnica Contra la
Violència Masclista Alt Penedès.
En relació al Servei Jurídic, aquest any hi ha hagut un augment d’hores d’atenció, passant de 6
hores a 10 hores.
A continuació s’obre un torn obert de paraules:
Clara Sant de la CUP pregunta si al SIAD únicament s’atén a dones víctimes de violència masclista.
Montse Gené explica que s’hi pot adreçar qualsevol dona. Ara bé el seguiment i tractament social i
psicològic és adreçat a les dones que han patit violència masclista i als seus fills i/o filles.
Clara Sant també pregunta si hi ha llista d’espera en l’atenció al Servei Psicològic i en l’atenció a
les cases d’ acollida.
En relació al servei Psicològic, la llista d’espera és molt reduïda, com a molt tres setmanes. Amb
l’ampliació que es va realitzar de les dones d’atenció psicològica, s’ha facilitat l’entrada de moltes
dones al Servei Psicològic.
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Així mateix s’explica que l’atenció psicològica es realitza quan ja es porta en seguiment des del
SIAD. Aquest fet no exclou que es pugui realitzar un tractament d’urgència, si és necessari.
En relació a les situacions d’urgència, en aquests moments l’Ajuntament de Vilafranca i el Consell
Comarcal tenen un conveni amb una fundació per tal de poder tramitar un pis d’urgència quan és
necessari. La dificultat està en fer el pas d’aquest habitatge d’urgència a una casa de llarga durada,
el qual sovint s’allarga en el temps,.
Carme Garrido pregunta quines consultes arriben en relació a les dones discapacitades i els
efectes de la violència masclista, donat que pot augmentar el risc de vulnerabilitat en el marc
d’aquest col·lectiu.
Montse Gené, recorda que des del SIAD s’atén a qualsevol dona que s’adreci al servei i manifesti
que ha estat víctima de violència masclista. Si la discapacitat no va acompanyada de violència
masclista és atesa pels serveis Socials.
Carme Garrido pregunta si des del SIAD s’ha augmentat el nombre d’atencions realitzades en
aquest col·lectiu, tenint en compte que les situacions de violència es poden donar des de molts
àmbits.
Montse Gené posa en valor l’atenció integral a les dones que són ateses en el SIAD, fent
referència tant a elles mateixes com al seu entorn familiar i social.

3. Formació AAVV
La regidora Montse Arroyo explica que s’ha realitzat una formació adreçada a les associacions de
veïnes i veïns durant un parell de dissabtes aquest mes de maig, concretament els dies 22 i 29 de
maig a l’espai de l’Escorxador.
Concretament s’han treballat conceptes claus en relació a la igualtat de gènere, oci nocturn i altres
recursos en el marc de les polítiques d’Igualtat. Les valoracions d’aquestes dues sessions han estat
favorables i amb moltes ganes de poder realitzar altres formacions.
Gemma González explica que van valorar molt positivament aquesta formació per part de les
persones que hi van assistir de l’Associació veïnal del Poble Nou i que es plantegen poder formació
sobre igualtat adreçada a les veïnes i veïns del Poble Nou.
Així mateix Jose Paredes de l’Associació veïnal de l’Espirall també manifesta que va ser un treball
molt dinàmic i que va aportar nou coneixement a les persones que hi van assistir. Planteja la
dificultat de l’horari, segons comenta a algunes persones de l’associació tenien dificultats en serhi.
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Montse Arroyo reforça el fet que l’horari ha estat un tema que ha portat debat i que es va valorar
l’opció del dissabte per tal de poder disposar de més temps i poder concentrar la formació en dos
dies. També s’havia valorat des del servei i tal es va comentar en les diferents reunions veïnals,
que aquesta formació havia de ser presencial.
Carme Garrido preguntar quins varen ser els continguts que es van treballar en la formació abans
esmentada.
Montse Arroyo explica que es va formació teòric - pràctica en relació als conceptes d’igualtat,
violència masclista, marc legal, i protocols existents en relació a la violència masclista i en relació a
l’oci nocturn. També es va realitzar formació dels diferents serveis que hi ha a l’Ajuntament que
formen part del Servei d’Igualtat i LGTBI.

4.Festes del barri: Conèixer si ha previst algun acte.
En relació a aquest punt la regidora Montse Arroyo pregunta si ha previst algun acte dins del marc
de les AAVV, en el marc de l’oci nocturn.
Les dues persones representants de les Associacions de Veïnes i Veïns que participen en el Consell
expliquen que de moment no tenen previst realitzar actes en les Festes del Barri en el període que
les acostumaven a fer. Ambdues es plantegen poder realitzar algun acte en les festes del barri la
segona quinzena de setembre.
5.Propostes de les entitats per treballar en el Consell Municipal per la Igualtat.
La regidora demana a les persones membres del Consell que realitzin aportacions de temes a
tractar en els diferents Consell per la Igualtat.
S’acorda que es farà arribar per correu electrònic les diferents propostes.
6. Precs i preguntes:
Des del Servei d’Igualtat s’informa de les següents accions que es duran a terme properament:





Xerrada participativa sobre: El punt de vista de les dones: protagonismes i absències en els
mitjans de comunicació”, organitzada en el marc del 20 anys de l’Observatori de les Dones
en els Mitjans de Comunicació. Es tracta d’una trobada de reflexió i debat sobre l’actual
estat de la qüestió de la representació de les dones en els mitjans de comunicació.
Des del Servei mirarem d’organitzar un parell de trobades intentant poder recollir la
diversitat de les persones participants.
Exposició del concurs de calendaris: “Abraçades des de la Sororitat”. Està ubicada a l’espai
de la Nau fins el 30 de setembre.
Exposició: “Construccions Identitàries. Work in progress”.
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Aquesta exposició s’emmarca dins dels actes organitzats per l’Ajuntament de Vilafranca,
pel Servei d’Igualtat i LGTBI amb col·laboració del Servei de Cultura, entorn al 28 de juny,
Dia internacional pels drets del Col·lectiu LGTBI.
Construccions Identitàries és un projecte de la fotògrafa i activista trans* Marc C. Llop on
s’exposa la diversitat que existeix entre les persones que s’aixopluguen sota el paraigua de
la paraula trans*.
S’inaugura el dia el 22 de juny a la Sala dels Trinitaris, al carrer de la Font, amb presència
de l’autora.


Hora del conte: “Prínceps de princesa”, conte adreçat a infants a partir de 4 anys, adreçat
al públic en general.
Dissabte dia 19 de juny a les 12h.

Carme Garrido intervé dient que esta molt contenta d’aquest canvi i comenta que a més a més de
treballar per aquesta igualtat de gènere, permetrà visibilitzar qüestions com les desigualtats de gènere
dins la discapacitats i la discriminació múltiple que pateix el col·lectiu.

Montse Arroyo pregunta als assistents si hi ha alguna altre intervenció a fer, tot agraint la
participació de les persones assistents, i sense cap altre tema a tractar, s’ aixeca la sessió a les
20:15h, de la qual com a secretària del Consell estenc aquesta acta.
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