
ACTA DE REUNIÓ CONSELL DE IGUALTAT 

Presencial & Videotrucada 

DATA: 12/07/2022 

• Assisteixen: Gemma Rosés, Sílvia Sánchez, Sara Torruella, Marta Guàrdia, Montserrat 

Torres i Susanna Capell 

• Comissionada: Eulàlia Serrat  

• Entitats: CORO (Ferran), Club excursionista (Josep), TIMÓ (Isabel), OMNIUM (Montse)  

• AFA’s: INS TIANA (Laia), Escola Lola Anglada (Cris)  

• Asisteix de la conusultora L’Esberla la Mariona  

• S’excusen:  Mariona Teixidó 

 

ORDRE DEL DIA 

1) Aprovació acta de la sessió anterior 

a. Sense esmenes 

2) Presentació de noves persones al Consell 

a. S’ha valorat des del consistori fer una jornada oberta a la ciutadania al Consell 

d’Igualtat per donar a conèixer la tasca i accions que es duen a terme i ampliar 

la base del consell amb mirada comunitària i menys política.  

b. Han assistit entitats i representants de les AFA’s de Tiana.  

c. Ferran  i Josep, mostren el seu interès per entrar al consell i es comunica la 

necessitat de formalitzar-ho via instància a l’Ajuntament, seguint el reglament.  

d. Amb les altres persones assistents ens hem compromès a fer arribar el Pla 

d’igualtat de Tiana, per tal que el coneguin i valorar si volen formar part al 

consell de cara al setembre.  

e. Des de l’AFA de l’Escola Lola Anglada es transmet al Consell: 

i. Formació: Necessitat de xerrades per a famílies (coordinació des de 

Regidoria d’Educació) 

ii. Conciliació familiar: Proposta del servei canguratge seguint el camí 

dels infants mòbil que a les tardes permetés recollir als nens i nenes, i 

caminant els acompanyessin referents adults a les entitats per a per 

les extraescolars. Es valora que caldria fer-ne prèviament una consulta 

a les famílies per a considerar la viabilitat del servei, càlcul del cost, 

alternativa dies de pluja ...  

iii. Es comenta la necessitat de treball més transversal a la vila en la 

mirada de poble educador  

 

3) Presentació consultoria L’ESBERLA 

 

Mariona de la consultora ESBERLA, explica que hi ha una bossa d’hores de formació i 

assessorament pel Consell d’Igualtat de Tiana. Al setembre es farà la primera sessió que 

permetrà ampliar coneixement en matèria d’equitat a les persones membres del consell.  



S’explica que estan acompanyat a la Comissionada d’Igualtat, a l’elaboració d’una matriu de 

seguiment del Pla d’Igualtat que permeti identificar les accions, indicadors i avaluació del que es 

va executant.  

 

4) Valoració de l’acció de Juny al Puny  

 

- Formacions professional municipal i persones polítiques del consistori: es realitzen el 23 

de maig , 26 de maig i 14 de juny . Hi assisteixen 61 persones en total . 

- Tallers famílies i entitats: en el primer , el 16 de juny( assisteixen 3 persones)  i  en el 

segon ,el 22 de juny  ( assisteixen 11 persones ). Pel que fa a la formació oberta a tot el 

poble ,prevista per el dia 30 de juny ,es decideix aplaçar-la al novembre( voltants del 

25n) per manca de suficients inscripcions. 

- Festa orgull: 28 de juny , Casal de Tiana. Es valora molt positivament el canvi de format 

més festiu per aquesta diada i també encertada la ubicació.  

- Teatre familiar: “la Motxilla de l’Ada”- Teatre al detall. Assisteixen 70 persones . Es 

valora molt positivament tant l’assistència com les crítiques rebudes per les persones 

assistents .  

 

5) Seguiment Pla Intern Igualtat  

 

- S’explica que avui mateix, 12 de juliol, s’ha fet la votació amb el grup motor del Pla Intern 

d’Igualtat del text, mesures i accions del primer pla intern de Tiana. Caldrà la seva 

reprovació al Ple Municipal del mes de setembre.  

- Així mateix, ha quedat constituïda la Comissió de Seguiment del Pla amb les mateixes 

persones que han estat al grup motor.  

 

6) Estat execució Pla Local Igualtat  

 

- S’explica que des de l’Esberla ens a l’elaboració d’una matriu de seguiment del Pla 

d’Igualtat que permeti identificar les accions, indicadors i avaluació del que es va 

executant.  

 

7) Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci  

S’explica que amb l’entitat Noctàmbules s’ha iniciat el procés de treball de l’elaboració del 

Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci. Des de l’inici del Consell 

d’Igualtat s’ha valorat la necessitat de comptar amb el protocol, fer-ne difusió i poder tenir 

la informació per a com actuar i donar resposta, sense re-victimització, en casos que 

poguessin sorgir de violències en entorns oci. El cost per a l’Ajuntament es 0.-Eur, atès que 

l’entitat compta amb una subvenció de la Generalitat de Catalunya, per a fer-nos 

l’assessorament. Es calcula que a finals de 2022, es comptaria amb l’esborrany.  



 

8) Accions de prevenció Festa Major Sant Cebrià 2022 

a. Es comptarà amb 2 PUNT LILA a càrrec de l’entitat Cúrcuma (nits del 15 i 16 de 

setembre)  

b. Es comptarà amb 2 serveis de SOM NIT a càrrec de Creu Roja (nits del 15 i 16 de 

setembre) 

c. Es preveu comptar amb una infografia per a poder saber com actuar en cas de 

violències o assetjament  

d. Pendent si es podrà fer la formació al personal de barres  

 

9) Activitats de Sensibilització a càrrec de la Diputació de Barcelona   

a. Teatre DIBA per INS: “Elles”  

b. LGTBIfòbia: Consell Adolescents al setembre  

 

10) Idees i activitats per la commemoració del 25 de Novembre   

a. Es farà el taller de sensibilització que es va anular amb ESBERLA que tindrà 

servei de canguratge  

b. Es comenta el tema del concurs de relats des de TIMÓ 

c. Caldrà aprofundir amb l’acte al consell del 29 de setembre  

 

11) Nova data Consell  

 

- Dijous 29 de setembre a les 18:00h  + Formació 1,5h amb L’Esberla  

 

12) Altres  

- Es considera oportú que poguéssim incloure berenar a les trobades del Consell 

- Cal que les persones que entren noves al Consell (Ferran i Josep), entrin una instància 

manifestant la seva voluntat de participar  

 

 

 


