
ACTA DE REUNIÓ CONSELL DE IGUALTAT (Video-trucada) 

DATA: 18/01/2022 

• Assisteixen: Gemma Rosés, Marta Guàrdia, Susanna Capell, Montse Torra  

Silvia Sánchez, Sara Torruella. 

• S’excusen : Mariona Teixidor  

 

ORDRE DEL DIA reunió Consell  d’igualtat 

 

• Propostes 8 de març 

 

S’afegeix a l’ordre del dia : 

 

• Breu Resum de la reunió del GRUP MOTOR del dia 17 de Gener  

 

1. S’inicia la reunió fent un breu resum de la reunió mantinguda amb el Grup 

Motor del Pla Intern d’Igualtat conjuntament amb Iserveis .  

2. Es fa un incís abans de començar en referència a un missatge enviat al grup de 

whatsapp  on es demanava al diferents components del Consell que diguessin 

si volien seguir formant-hi part o no . La regidora Susanna Capell comenta que 

hauríem de seguir la normativa d’aquest on diu que s’ha de comunicar 

expressament via e-mail la voluntat de voler-lo abandonar. Finalment atès que 

hi ha molta gent que no participa des de fa molt de temps  s’acorda que  per a 

fer-ho més formal ,s’enviarà la notificació via correu electrònic , donant la opció 

a abandonar el Consell responent al correu o si no el responen en un període 

determinat . 

3. Atesa la propera maternitat de la regidora es demana al Consell a ser possible 

aquest aquest any tancar les diferents propostes d’activitats per tal de 

commemorar el dia 8M. 

S’explica les diferents propostes que tenim sobre la taula i que s’han d’anar 

tancant mica en mica :  

- Itinerari Literari a càrrec de l’Escola d’Adults Timó : Itinerari literari on les 

dones de Tiana seran les protagonistes . Aquest itinerari es farà el cap de 

setmana següent al 8 de març i serà elaborat per les alumnes de l’Escola . 

constarà d’una sèrie d’entrevistes a dones rellevants  de Tiana. Aquestes 

entrevistes aniran acompanyades de diferents lectures de textos breus 

literaris i actuacions puntuals d’entitats i artistes tianenques .   

- Espectacle de cobla i Zarzuela a càrrec de la cobla Ciutat de Girona ( a 

confirmar) . Acte que donarà continuïtat als que s’han fet durant els últims 



anys organitzats per l’agrupació de sardanes de Tiana  amb el suport de 

l’Ajuntament i on s’intenta donar protagonisme a la Dona dins del món de 

la Sardana.  

Des de Consell es proposa donar-li un tomb a la commemoració del  dia de la 

dona i es proposa fer un acte matinal , al mercat de Tiana que coincideix amb el 

dia 8 i és un lloc on encara avui dia la dona segueix sent la protagonista.  Surten 

diferents propostes com realitzar algun tipus de performance , portar xanquers 

per a que dinamitzin el mercat i el poble, alguna actuació musical . Amb tot això 

des de la regidoria es mirarà de fer una proposta i presentar-la al Consell. 

4. Es comenta al Consell que em rebut una subvenció rebuda de 13711 Euros  “ 

Pacto de Estado contra la violencia de género “ del Ministerio de Igualdad” es 

poden utilitzar per a fer els diferents protocols que s’han de fer per a seguir el 

Pla :  “Protocol contra les violències masclistes als espais de festa” ( que estan 

aturats segons  per falta d’una assessoria experta que ens assessori. “Protocol 

intern de l’Ajuntament de Tiana” , document que ha de tenir de forma 

obligatòria l’Ajuntament , per llei i que te a veure directament amb el Pla 

d’acció del Pla intern d’igualtat. I finalment el Pla de municipi contra les 

violències masclistes ( s’hauria de consultar la necessitat amb les diferents 

agents que hi intervindrien) .  

El Consell no ho veu clar que s’inverteixin tants diners en aquests documents  i 

considera que hauríem de revisar el Pla Local amb  l’assessorament d’una 

experta en la temàtica perquè  ens ajudi a prioritzar quines són les accions que 

hem de dur a terme i en quines hem d’invertir aquests diners . La Montse Torra 

ens proposa una coneguda seva molt experta i reconeguda en la matèria per a 

que ens faci aquest assessorament . contactarà amb ella i li preguntarà si és 

viable i honoraris .  

Per altra banda es demanen les bases d’aquesta subvenció per a conèixer en 

què es poden invertir. S’acorda que la Sara les enviarà a tot el Consell.  

Per tal de treballar aquest tema es decideix quedar el dia 27  per tal de parlar-

ne de nou .   

 

 

 

 

 

 


