
ACTA DE REUNIÓ CONSELL DE IGUALTAT (Video-trucada) 

DATA: 07/02/2022 

• Assisteixen: Gemma Rosés, , Marta Guàrdia , Susanna Capell, Silvia Sánchez, 

Mariona Teixidor, Sara Torruella 

• S’excusen : Montse Torres  

 

 

ORDRE DEL DIA reunió Consell  d’igualtat 

 

1. Propostes 8 de març 

2. Proposta activitats Pacto de Estado  

 

 

 

1. Propostes 8 de març 

Es fa un resum de les activitats previstes de moment per el dia 8 de març que ja es 

tenen mig programades i que s’estan organitzant .  

• Recorregut literari  a càrrec de l’Escola d’Adults Timó . Previst per el dia 

12/03/22 . Es farà un recorregut per diferents espais del poble i es llegiran 

diferents textos on la dona és la protagonista . Hi haurà intervencions de 

diferents entitats i personalitats del poble . S’hi està treballant .  

• Biblioteca de Tiana . Farà una hora del conte temàtica i també un aparador 

de llibres de préstec temàtic ,  

• Activitats a les escoles . S’ha proposat a les dues escoles de primària de 

Tiana activitats de sensibilització   . Concretament l’Espectacle “Contes de 

cap per avall “ ( de l’artista tianenca Gloria Arrufat)   i el taller relacionat 

amb l’espectacle i la temàtica  de la igualtat de gènere .De moment  només 

ha estat l’escola Tiziana qui ha accedit a l’oferiment .  

• Concert Piano i cant líric. Des de l’ajuntament  es col·laborarà amb la Llar de 

la gent gran per a l’organització del concert que tenen previst per el dia de 

la dona” a la Sala Albèniz.  

• Sardanes : Com cada any l’entitat sardanística de Tiana organitzarà 

conjuntament un espectacle especial per el dia de la dona . Enguany serà 

amb la Cobla Ciutat de Girona que justament aquest any presentaran un 

nou “disc” on s’interpreten dones compositores . També es farà una segona 

part de Zarzuela ( s’ha de confirmar ). 

• Actes institucionals : Enguany es decideix donar un tomb i fer un canvi 

d’ubicació dels actes institucionals , es faran a l’aire lliure al Mercat 



municipal dels dimarts . Des de la regidoria de Igualtat es presenten les 

diferents propostes que ens fa l’entitat “Dona cançó” , i es destaca la 

proposta que ens sembla més adient i que encaixa més amb la proposta 

que es va fer en l’anterior Consell d’Igualtat . Concretament “ La paradeta 

del cor” consistent en una parada del mercat amb diferents materials de 

sensibilització i l’acompanyament d’una animació  itinerant pel mercat 

d’una pallassa que interactuarà amb les persones que assisteixin al mercat 

exposant amb clau humorística els masclismes i micro-masclismes que 

vivim el dia  a dia .  

Des de el consell es proposa que sigui l’Adriana Roxlo la persona 

encarregada de llegir el manifest . Ja que és una representació 

d’emprenedoria femenina tianenca . La Sara contactarà amb ella.  

 

 

 

2- Proposta activitats Pacto de Estado  

Un cop enviades les bases de la subvenció “ Pacto de Estado “atorgada a 

l’Ajuntament de Tiana en matèria de prevenció de la violència masclista . Des 

del consell es fan diferents propostes de com es poden invertir .  

Es proposa de forma unànime fer material de marxandatge concretament 

bosses de tela amb el lema “ Qui bé t’estima no et farà plorar”. Es demanarà 

proposta de disseny a la dissenyadora de l’Ajuntament i s’enviaran les 

propostes per whatsapp al Consell . Es repartiran el mateix dia de la dona . Es 

repartiran el mateix dia de la dona i també a tot l’alumnat del institut Tiana el 

proper 25N. 

 

En l’anterior Consell es va proposar contractar una assessoria externa per a la 

utilització dels fons Pacto de Estado i per a orientar al Consell per el seguiment 

del Pla Local d’Igualtat. Avui sorgeix la proposta d’ampliar l’encàrrec a la 

consultora i sumar-li formació per a tots/es els treballadors /es municipals , per 

el Consell d’Igualtat i per a les entitats de Tiana . La Sara demanarà els tres 

pressupostos corresponents a les empreses proposades per el Consell : Esberla 

SL, Spora i  Candela . 

 

  

 



 

 


