
ACTA DE REUNIÓ CONSELL DE IGUALTAT 

Can Riera  

DATA: 19/10/2022 

Assisteixen: Gemma Rosés, Isaac Salvatierra, Susanna Capell, Eulàlia Serrat, Anna Cussó, 

Ferran Pascual i Sara Torruella. 

S’excusen:  Mariona Teixidor, Silvia Sánchez, Marta Guàrdia, Montserrat Torres, Josep 

Samitier. 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació acta del últim Consell  

2. Festa Major de Tiana  

3. Protocols d’actuació en matèria de violència Masclista  

4. Actes del 25N 

5. *Matriu de seguiment del Pla Local d’Igualtat.  

 

*Per petició de la regidora s’afegeix a l’ordre del dia l’explicació de la nova eina de seguiment 

de Pla Local d’Igualtat , dissenyada per la comissionada d’Igualtat  l’Eulàlia Serrat . 

 

1) Aprovació acta de la sessió anterior 

S’aprova l’acta de l’últim Consell, sense esmenes. l’Anna Cussó ,representant de l’AFA 

Lola Anglada , en referència a la formació per a famílies en matèria de coeducació i 

igualtat , que va quedar pendent per programar es suggereix fer servir aplicació 

d’enquesta de l’escola Lola Anglada per adiar les activitats que es facin per la 

comunitat educativa en matèria d’igualtat. La formació amb canguratge s’haurà de fer 

abans que finalitzi l’Any ,  

 

Isaac comenta que des del Consell d’Educació s’ha debatut sobre el format d’actes. 

Susanna proposa fer la prova amb la propera xerrada/acte per veure què funciona 

millor i què és més útil. 

  

2) Festa Major de Tiana 

Es fa retorn del funcionament del Punt Lila i del protocol d’agressions en oci nocturn que 

es va desplegar per la Festa Major de Sant Cebrià 2022. 



També s’expliquen  

Sara n’exposa les dades numèriques: nombre d’assistències i particularitats 

circumstancials de la FM (p. ex meteorològiques). 

Servei de prevenció de conductes de risc itinerant a càrrec de SomNit ( Creu Roja):  va 

informar 17 persones la nit de divendres. Dissabte no van poder assistir a la FM perquè 

a la seva base de voluntariat no li va ser possible. 

Punt Lila: 25 actuacions, sobretot informatives, la nit de divendres. 91 noies i 105 nois 

que s’hi van aproxima Falca de veu : s’ha dissenyat una Falca de veu que pretén 

promoure unes festes lliures de violències masclistes . Aquesta s’ha fet amb la 

col·laboració de la música Victòria Riba i de diferents dones vinculades al teatre amateur 

de Tiana.  

S’ha comprat una carpa annexa per poder fer les atencions de manera adequada en cas 

de necessitat.  

r la nit de dissabte. 

 

Uns dies anteriors a la Festa Major s’ha fet una reunió de coordinació amb diferents  

agents responsables de la prevenció i la seguretat conjuntament amb  les organitzadores 

de la Festa Major de Tiana. També , com els darrers anys, una formació a càrrec de 

Noctámbulas per a la gent que treballa a les barres de la FM, tant mòbils com a bars i 

entitats del poble que han organitzat actes dins de la Festa. A més a més, s’ha 

proporcionat un cartell de Punt Lila als bars del poble com a espai segur, com a 

compromís per a donar suport i aixopluc en cas de necessitat.  

En aquesta línia l’Anna Cussó proposa que el cartell de Punt Lila romangui als 

bars/comerços de manera que puguin fer atencions fora de l’oci nocturn si calgués. 

També que seria interessant utilitzar aquesta “Falca” en altres moments de l’any , es 

podria editar , tallar l’últim tros on diu “bona festa Major”, també fer-la arribar a les 

entitats per a que en puguin fer servei quan la necessitin .  

L’Isaac Salvatierra comenta que tot el format de la FM estava pensat des dels 

plantejaments del Pla d’Igualtat, des de la cartellera, els artistes, la falca feminista i els 

protocols d’actuació.  

3) Protocols d’actuació en matèria de violència masclista 

 

Sara explica que s’està desenvolupant de la mà de Noctámbulas el disseny del 

“Protocol de violències sexuals als espais de festa”. Susanna explica diversos factors 



que s’estan tenint en compte, en termes de legalitat i competències. 

 

Sara explica que també s’està desenvolupant un Protocol d’actuació intern de 

l’Ajuntament en cas de violències masclistes, que es deriva del Pla Intern d’Igualtat i 

s’està duent a terme amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

El disseny d’ambdós pressupostos no suposarà cap despesa per a l’Ajuntament.  

4)  Actes del 25N 

Obra de teatre ”Elles , píndoles feministes” a l’institut, a 4t d’ESO, que ja s’ha fet abans 

i que va agradar molt, es realitzarà el dia 22 de novembre. 

 

Concurs de relats breus juvenil: Es preveu fer públiques les bases sortiran cap al 25 de 

novembre per fer el lliurament de premis a finals de gener. S’ha proposat una reunió 

prèvia amb l’Institut  per a valorar de forma conjunta la idoneïtat d’aquest recurs.   

 

Acte institucional: lectura de manifest + lectura de textos literaris a càrrec de diferents 

actrius/dones del poble + actuació musical de Victòria Riba. (Es reprodueix la falca al 

Consell).Des del Consell es proposa la possibilitat de fer-ho a la Plaça de la vila per a 

fer-ho més visible. Per part de l’Ajuntament  es valorarà aquesta possibilitat .  

 

Manifest de l’acte institucional: es proposa que sigui coral i que el facin dones de 

perfils diversos.  

5)  Presentació de la matriu de seguiment del Pla d’Igualtat 2021-2024 

L’Eulàlia Serrat ens explica l’eina de seguiment que s’ha dissenyat de forma conjunta 

entre ella , comissionada per el seguiment i implementació del Pla Local d’Igualtat  , i 

l’Esberla Sccl. Ens explica que amb aquesta eina es pretén poder avaluar d’una forma 

més eficient el procés d’execució del Pla .  

Ens explica que s’han hagut de modificar alguns dels indicadors del Pla Local ja que van 

detectar que no eren massa efectius . 

6) Torn obert de paraula 

Es comenta la necessitat de reformular el funcionament d’aquest Consell, per tal que 

arribi a més gent . Entre diferents propostes es comenta que es podrien fer sessions 

temàtiques . p.e: Igualtat i esports i portar les tècniques referents , regidors/res I/ o 

persones expertes en la matèria . 

 

 



 

 


