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1. Presentació

Tot i que el principi d’igualtat és un dels pilars bàsics de la democràcia, la realitat ens
demostra que encara persisteixen discriminacions envers les dones i, per tant, cal que
s’articulin mecanismes per corregir-les, amb la finalitat d’assolir una veritable igualtat
d’oportunitats entre homes i dones.
L’Ajuntament és l’administració més propera a la ciutadania i com a tal, ha de ser un exemple.
És per això que des de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat es va adquirir el compromís
d’elaborar aquest Pla d’Igualtat. Un compromís fruit de l’afany de treballar per a la igualtat
com a pas previ per aconseguir una convivència millor.
Per primer cop al nostre municipi disposem d’un Pla d’acció en aquest àmbit. Una eina que
neix amb l’objectiu de planificar i prioritzar actuacions en matèria d’igualtat de gènere, per a
fer efectiu el dret d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i la voluntat de
col·laborar a eliminar la discriminació per raó de sexe en qualsevol àmbit social: salut,
educació, treball, cultura, esport, etc. Una eina de treball transversal ja que incumbeix totes
les àrees municipals i que comporta l’adquisició de compromisos polítics per part del
consistori.
Per elaborar aquest Pla s’ha comptat amb les aportacions de treballadors i treballadores
municipals que han volgut col·laborar en la seva elaboració així com amb diverses entitats de
la vila que també han aportat les seves opinions i els seus coneixements. El nostre agraïment
a totes les persones que han dedicat una part del seu temps a treballar per una societat més
igualitària i millor.

Teresa Padrós

Àngels Marcuello

Alcaldessa

Regidora de Polítiques d’Igualtat
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2. Marc conceptual de les polítiques d'igualtat

La igualtat de dones i homes és un principi jurídic universal reconegut a diversos textos
internacionals i europeus, així com a la Constitució Espanyola de 1978. Aquest principi
constitueix un pilar bàsic de les societats democràtiques modernes i vertebra el
reconeixement de drets i llibertats de les dones en diferents àmbits de la vida.
Aquest reconeixement formal ha permès un progrés en el cos legislatiu i també en el context
institucional, amb el desenvolupament de polítiques públiques d’igualtat i d’estructures i
organitzacions específiques.
Tot i haver estat un pas decisiu, a l’actualitat continuen presents diverses formes de
desigualtats i discriminacions vers les dones com per exemple la violència masclista, un
major índex d'atur, la segregació laboral, la menor representació en càrrecs de responsabilitat
política, social, cultural i/o econòmica o els problemes de conciliació de la vida personal,
familiar i laboral que són, entre molts d’altres, indicadors que la igualtat plena i efectiva és
encara una fita a assolir.

2.1 Evolució històrica: de les reivindicacions feministes a l’agenda
política
Les polítiques públiques d’igualtat de gènere sorgeixen per donar resposta a les demandes i
necessitats de les dones i tenen com a finalitat eradicar les desigualtats existents entre dones
i homes en els diferents àmbits de la vida social, política, econòmica i cultural.
La seva incorporació a l’agenda pública, gràcies a les reivindicacions feministes i als
moviments de dones que han tingut lloc al llarg de la nostra història, ha estat fonamental pel
progrés dels drets de les dones i pel desenvolupament de la igualtat i la justícia en les nostres
societats contemporànies.
Tot i que es té coneixement de reivindicacions expressades per dones que es remunten a
l’Edat Mitjana, la majoria de pensadores feministes coincideixen en dir que el feminisme, com
a moviment social i teòric, apareix vinculat a la Il·lustració. Durant els segles XVIII i XIX, les
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demandes se centraven principalment en els drets civils, l’accés a l’educació, al treball
remunerat, al sufragi femení i, en definitiva, en la defensa i el reconeixement de la plena
ciutadania de les dones.
Els anys 60 i 70 representen una època d’intensa agitació política per al feminisme que busca
noves formes d’organització per produir transformacions culturals i socials més profundes.
Denuncien l’exclusió de les dones de l’esfera pública i reclamen la igualtat de tracte.
La presència del feminisme en la política formal es dóna en els anys posteriors, en els què
comença l’etapa de reconeixement normatiu, es creen els primers organismes específics i
s’impulsen les primeres estratègies polítiques formals de cara a augmentar la participació i
visibilització de les dones a l’esfera pública, establint mecanismes d’acció positiva.
Sens dubte, la intervenció de la comunitat internacional ha estat decisiva en el recorregut de
les polítiques d’igualtat de gènere i, en concret, el reconeixement de la necessitat d’introduir
l’estratègia del gender mainstreaming o transversalitat de gènere que, tal i com defineix el
Consell d’Europa, resulta una eina clau per l’organització (reorganització), la millora, el
desenvolupament, i l’avaluació dels processos polítics, de manera que la perspectiva
d’igualtat de gènere s’incorpori en totes les polítiques, a tots els nivells i en totes les etapes,
pels agents normalment involucrats en l’adopció de mesures polítiques.
A partir d’aquí, les polítiques d’igualtat de gènere s’articulen en base a l’anomenada
estratègia dual que combina aquesta perspectiva transversal amb les accions positives que
continuen, en molts casos, essent necessàries per equilibrar determinades condicions de
desigualtat que persisteixen a la nostra societat.

2.2 El paper dels governs locals
L’administració pública local, per les seves pròpies característiques que la configuren com un
govern proper a la ciutadania i a la realitat social, se situa en una posició idònia per assumir
un paper actiu en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat, dins del marc de les seves
competències. Així ho reconeix la pròpia Carta Europea d’Autonomia Local quan estableix
que "l’exercici de les responsabilitats públiques, de manera general, ha de correspondre
preferentment a les autoritats més properes a la ciutadania"1.
En aquest sentit, les iniciatives de la Comunitat Internacional influenciaren, des d’un bon inici,
les administracions locals, que començaren a impulsar les primeres accions i a crear el
primers serveis d’atenció a les dones, dirigides principalment a atendre les situacions de
1

Article 4.3 de la Carta Europea d’Autonomia Local, de 15 d'octubre de 1985, ratificada per instrument de 20
de gener de 1988, a Diputació de Barcelona (2007): Marc legislatiu i competencial de les polítiques d'igualtat
de gènere en l'àmbit local i propostes de futur.
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violència de gènere.
De la mà del progrés normatiu i institucional, i amb la presència cada cop més evident del
moviment associatiu de dones, els governs locals inicien una etapa de forta implicació política
amb la igualtat, més enllà d’una postura assistencialista, adoptant mesures de sensibilització i
de transformació social.
A patir de la dècada dels 90, els governs locals adquireixen un paper protagonista en el
desenvolupament d’aquestes polítiques, creant estructures tècniques específiques com les
Regidories de Dones o d’Igualtat, impulsant serveis per a les dones, creant programes
estables, destinant recursos econòmics i humans, com les agents d’igualtat, i incorporant la
transversalitat de gènere com a estratègia per introduir el principi d’igualtat en totes les
polítiques públiques locals.

2.3

Els Plans d'Igualtat

Entre els principals instruments de planificació i implementació de les polítiques públiques de
gènere cal destacar els Plans d’Igualtat. Els plans constitueixen un conjunt ordenat
d’objectius i mesures que permeten desenvolupar una estratègia integral orientada a millorar i
equilibrar la situació de dones i homes en un territori i/o organització, a partir d’una anàlisi de
diagnosi prèvia d’aquesta situació.
El seu impuls sorgeix del reconeixement de les desigualtats i discriminacions existents per
raó de gènere i de la voluntat per transformar aquesta realitat. Les actuacions s’encaminen a
afavorir la igualtat entre homes i dones en tots els àmbits de la societat, i a propiciar un model
de ciutadania més igualitari, basat en el respecte i l’equitat.
Amb aquest objectiu, els governs locals de la demarcació de Barcelona, en el marc de les
seves competències, dissenyen i implementen els Plans Locals d’Igualtat. Concebuts com
una eina de treball transversal, els plans incorporen totes o diverses àrees del Consistori per
tal d’introduir el principi d’igualtat en totes les actuacions municipals.

Aquest necessari

plantejament transversal requereix de l’adquisició de compromisos polítics i també de la
sensibilitat, la voluntat i la implicació de tot el personal municipal.
El Pla d’Igualtat és, doncs, un document clau que, a més de servir per a la planificació i la
posada en marxa d’actuacions concretes, ha de preveure el seguiment i l’avaluació posterior
del camí recorregut en aquesta matèria i ha de poder mesurar l’impacte o els efectes del
mateix en les condicions de vida de la ciutadania a la què s’adreça i, especialment, en la
millora de la situació de les dones.
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3. Marc normatiu

Tal com hem vist, l’evolució de les polítiques d’igualtat, així com les estratègies per la seva
implementació, han estat fortament determinades per un important desplegament normatiu
que s’ha donat en l’àmbit comunitari, estatal, autonòmic i local, com a resultat, en gran part,
dels instruments jurídics, polítics i tècnics impulsats des de Nacions Unides. Així doncs, avui
disposem d’un marc legal en els diferents nivells institucionals que propugna el respecte al
principi d’igualtat entre homes i dones i fonamenta la implementació de les polítiques
d’igualtat en tots els àmbits socials.

3.1 Àmbit internacional

En l’àmbit internacional, el paper de les Nacions Unides ha estat fonamental en el
desenvolupament de les polítiques de gènere. A partir de l’aprovació de la Declaració
Universal dels Drets Humans, l’any 1948, per part de l’Assemblea General de les Nacions
Unides, la comunitat internacional adquireix una nova consciència en relació a la situació
mundial de les dones i adopta el compromís de portar a terme conferències mundials
periòdiques per elaborar estratègies i plans d’acció. Aquestes conferències han contribuït
enormement a situar la igualtat de gènere en el centre de l’agenda política mundial.
Així, l’any 1975 se celebra a Mèxic la I Conferència Mundial de la Dona i, quatre anys
després, s’aprova la Convenció sobre l’Eliminació de totes les Formes de Discriminació
contra la Dona (CEDAW). Ratificada per Espanya l’any 1984, és considerada la carta
internacional dels drets humans de les dones, amb 30 articles que recullen aquests drets en
diversos àmbits socials i estableixen les mesures a adoptar pels governs. La II i III
Conferència Mundial de la Dona (Copenhaguen, 1980 i Nairobi, 1985) van permetre
adoptar importants plans d’acció amb mesures en l’àmbit laboral i educatiu i promoure la
creació d’oficines de la dona de caràcter estatal.
Però, sens dubte, serà la IV Conferència de Beijing de 1995 la que marcarà un punt d’inflexió
en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat, amb l’aprovació per unanimitat de la
Plataforma d’Acció i la incorporació del mainstreaming de gènere o transversalitat de gènere
com a mecanisme d’actuació.
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Així, s’obre una etapa en la què es busca analitzar els fonaments, les causes i les estructures
que es troben a la base de les desigualtats existents. Per tant, a banda de les accions
encaminades a garantir la condició jurídica i social de les dones, també es planteja la
necessitat de reorganitzar les institucions i d’adquirir compromisos polítics i econòmics que
puguin transformar la societat en el seu conjunt.
Posteriorment, i per tal de realitzar un seguiment del compliment dels compromisos adquirits
a Beijing, s’han realitzat tres conferències més, però ja no han suposat un avenç tan
significatiu com va representar Beijing, tot i que han permès reafirmar els compromisos
contrets el 1995.

3.2. Àmbit comunitari

A nivell europeu, les primeres directrius i disposicions jurídiques a favor de la igualtat de tracte
entre les dones i els homes queden recollides al Tractat de Roma, de 1975, que imposa l'
obligació als Estat Membres de garantir l’aplicació del principi d’igualtat salarial per un mateix
treball o un treball d’igual valor. Des d’aleshores, la igualtat de gènere s’ha anat consolidant
en el dret comunitari fins a convertir-se en un dels principis fonamentals.
Així es constata amb l’aprovació al 1997 del Tractat d’Amsterdam, el qual articula la igualtat
entre homes i dones, l’antidiscriminació i les mesures d’acció positiva. El text normatiu
comunitari situa la igualtat de gènere com a principal objectiu de la Unió Europea i com a
element estructural de la seva política social. El tractat d’Amsterdam reforça també l'idea
d’incorporar la perspectiva de gènere a totes les polítiques públiques, és a dir, d’aplicar el
mainstreaming o transversalitat de gènere. Aquest principi adquireix una rellevància definitiva
amb el IV Programa d’Acció Comunitari 1996-2000 i amb l’aprovació l’any 2000 de la Carta
dels drets fonamentals de la Unió Europea i es consagra amb el Tractat de Lisboa del 2007.
En relació a la participació equilibrada de dones i homes en els processos de presa de
decisions, el punt de partida fou la Declaració d’Atenes, el 1992, en la què, per primera
vegada, es parla de la infrarepresentació de les dones en els càrrecs de decisió com a
problema polític i de la “democràcia paritària”. El Consell recomana als estats membres
adoptar una estratègia global per a promoure la participació equilibrada.
La legislació europea compta amb diverses directives principalment referides a l’àmbit del
treball, igualtat salarial, permisos laborals i qüestions relatives a la seguretat social. És
important destacar l’efecte que ha tingut aquest marc legal europeu a l’estat espanyol, donant
lloc a la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (2007).
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Àmbit estatal, autonòmic i local

A l’estat espanyol, el tractament legislatiu en relació a la igualtat no arriba fins la Constitució
Espanyola del 1978, que en el seu article 14 proclama que tots els espanyols som iguals
davant la llei sense que pugui prevaldre discriminació per raó de naixement, raça, sexe,
religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Igualment, a través
de l’art 9.2, compromet als poders públics a que garanteixin la igualtat i la llibertat de tot els
individus.
Pel que fa al tractament de la violència vers les dones, la Llei Orgànica 1/2004 de mesures
de protecció integral contra la violència de gènere, suposa una fita sense precedents en
el nostre ordenament jurídic. Implica el reconeixement legal de la violència de gènere com un
problema social de gran rellevància i fa palès el compromís dels poders públics a intervenir
de forma coordinada per la salvaguarda dels drets de les dones víctimes de violència. La llei
contempla el dret de les dones víctimes de violència de gènere a rebre informació,
assessorament i atenció integral adequada a la seva situació personal, incloent-hi també
l’atenció als/a les menors que es troben sota la pàtria potestat o la guarda i custòdia de la
dona agredida.
En relació al tractament dels diferents àmbits de discriminació i amb l’objectiu de construir
una societat més justa i igualitària, s’aprova la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres.
Aquesta llei suposa un reconeixement explícit de les desigualtats existents a la nostra
societat i, per tant, la necessitat d’implicar tots els poders públics per combatre-les i promoure
la igualtat real.
La llei posa l’accent en la importància de les accions preventives i en la consideració de la
dimensió transversal de la igualtat com a principi fonamental del text normatiu, tot i que
reconeix també la necessitat d’adoptar accions positives per part dels poders públics a
l’empara de la licitud constitucional.
Tot i que el text normatiu abasta tots els àmbits socials i té en compte els diferents aspectes
de la desigualtat, podríem dir que és en l’àmbit de les relacions laborals on introdueix les
novetats més substancials. Al quadre de la pàgina següent, es presenten, de manera
resumida, les principals mesures i àmbits d’actuació previstes en la llei estatal.

Pel que fa a l’àmbit competencial de les Administracions Públiques, la Llei 3/2007, de 22
de març, estableix com a criteris d’actuació :
• Garantir la igualtat efectiva en l’accés a l’ocupació pública i en el desenvolupament de la
carrera professional.
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• Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sense que afecti a la promoció
professional.
• Fomentar la formació en igualtat.
• Presència equilibrada en els òrgans de selecció i valoració.
• Mesures efectives de protecció davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.
• Eliminar qualsevol discriminació retributiva directa o indirecta.

Principals mesures i àmbits d'actuació de la Llei 3/2007
Pautes generals
d’actuació dels poders
públics







Foment de la igualtat en
el principals àmbits
socials

Garantia del dret al
treball en igualtat
d'oportunitats

-










-





Creació d’organismes
específics



-

Principi de transversalitat
Principi de presència equilibrada a les llistes electorals i en els
nomenaments.
Elaboració de Pla estratègic Igualtat d’oportunitats per part de l’administració
General de l’Estat que inclogui un informe d’impacte de gènere.
Les entitats locals integraran el dret d’igualtat en l’exercici de les seves
competències.
Incorporació de la perspectiva de gènere en:
Educació, cultura, salut, societat de la informació, esports,
desenvolupament rural, polítiques d’ordenació del territori i habitatge,
cooperació per al desenvolupament.
Mesures de foment de la igualtat en els mitjans de comunicació i instruments
de control per la publicitat no sexista.
Mesures d'acció positiva a través de la negociació col·lectiva.
Discriminació directa/ indirecta i mesures de tutela judicial efectiva.
Accés a l’ocupació: dones com a grup prioritari en les polítiques actives
d’ocupació.
Formació i promoció professional.
Protecció davant l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.
Obligació per les empreses de més de 250 treballadors/es d’aprovar Plans
d’igualtat.
Conciliació de la vida personal, familiar i laboral:
Ampliació del permís de maternitat (a fer ús qualsevol dels progenitors) en
cas de fill/a amb discapacitat.
Permís de paternitat de 13 setmanes
Reconeixement de treballadors/es autònoms/es i altres règims de la
seguretat social.
Reducció de jornada: s’amplia l’edat del menor a 8 anys i es redueix a 1/8
de la jornada el límit mínim de reducció.
Excedència voluntària: es redueix 4 mesos durada mínima.
Excedència per cura de familiars: s’amplia 2 anys durada màxima i es
reconeix el gaudiment de forma fraccionada.
Modificacions de la Seguretat Social:
Flexibilització cotització prèvia per accedir prestació maternitat.
Nou subsidi pel cas de que no es compleixin els requisits mínims.
Prestació econòmica paternitat.
Ocupació pública: Presència equilibrada d’homes i dones en òrgans de
selecció i valoració, eliminar la discriminació retributiva directa o indirecta
per raó de sexe i altres mesures en sentit anàleg amb el sector privat.
Creació d'una Comissió Interministerial d'Igualtat entre dones i homes i
Unitats d'Igualtat en cada Ministeri.
Constitució d’un Consell de participació de les dones, com a òrgan col·legiat
que ha de servir de via per a la participació institucional en aquestes
matèries.

A Catalunya, el reconeixement legal de la igualtat el trobem a la Llei Orgànica 6/2006, de 19
de juliol, de Reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que reconeix a la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb les competències conferides per la Constitució Espanyola,
competència exclusiva en matèria de polítiques de gènere (art 153).
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L’àmbit competencial inclou:
a) La planificació, el disseny, l'execució, l'avaluació i el control de les normes, plans i
directrius generals en matèria de polítiques de dones, així com establir accions positives.
b) La promoció de l'associacionisme de dones.
c) La regulació de les mesures i instruments per a la sensibilització, detecció i prevenció de la
violència masclista així com els serveis i recursos destinats a una protecció integral.
El nou Estatut regula els drets civils i socials de les dones i reconeix el respecte a la vida, la
dignitat, la seguretat i l’autonomia de les dones, així com el dret a participar en condicions
d’igualtat d’oportunitats amb els homes en tots els àmbits públics i privats (art 19).
Pel que fa als principis d’actuació dels poder públics, l’article 41 de l’Estatut, estableix que
aquests hauran de respectar el principi d’igualtat i hauran de:
• Garantir el compliment en l’accés a l'ocupació, la formació, la promoció professional, les
condicions del treball, incloent-hi la retribució, i en totes les altres situacions, així com
garantir que les dones no siguin discriminades per raó d’embaràs o maternitat.
• Garantir la incorporació per part dels poder públics de la transversalitat en totes les
polítiques públiques per tal d’aconseguir la igualtat i la paritat de gènere.
• Afrontar de manera integral tots les formes de violència contra les dones i els actes de
caràcter sexista i discriminatori.
• Fomentar el reconeixement del paper de les dones en tots el àmbits i promoure la
participació dels grups i les associacions de dones en l’elaboració i avaluació d'aquestes
polítiques.
• Reconèixer el valor econòmic del treball de cura i atenció dins l’àmbit domèstic i familiar en
el marc de les polítiques econòmiques i socials
• Vetllar perquè la lliure decisió de la dona sigui determinant en tots els casos que puguin
afectar la seva dignitat, integritat i benestar físic i mental, particularment respecte del propi
cos i de la seva salut reproductiva i sexual.
L’Estatut també incorpora la paritat en la composició i règim electoral del Parlament (article
56).
Pel que fa al tractament de la violència masclista, el Govern de Catalunya aprova la Llei
5/2008 del dret de les dones per a l’eradicació de la violència masclista, la qual introdueix
importants novetats conceptuals i situa la lluita contra aquesta xacra social en l’agenda
política prioritària.
La Llei defineix la violència com aquella que s’exerceix contra les dones com a manifestació
de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de
poder dels homes sobre les dones. A més, fa visibles totes les formes en què s’exerceix
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aquesta violència (física, psicològica, sexual i econòmica) i tots el àmbits en què es pot
produir (en la parella, context familiar, laboral, social o comunitari).
Els principals objectius de la Llei són:
• Eradicar la violència masclista i remoure les estructures socials i els estereotips culturals
que la perpetuen.
• Establir mesures integrals de prevenció, detecció i sensibilització amb la finalitat d’eradicarla de la societat.
• Reconèixer els drets de les dones que la pateixen a l’atenció, l’assistència, la protecció, la
recuperació i la reparació integral.
La Llei també defineix i ordena la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral, formada per tots els
agents i serveis directament implicats, i reconeix als municipis una sèrie de competències,
que es concreten en:
a) Programar, prestar i gestionar els serveis d’informació i atenció a les dones i efectuar la
derivació als diferents serveis en els termes especificats per aquesta llei.
b) Prestar o gestionar altres serveis de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral, d’acord amb
el que s’estableixi per mitjà d’un conveni amb L’administració de la Generalitat.
c) Col·laborar en la gestió de les prestacions econòmiques i les subvencions que aquesta llei
estableix.
d) Complir totes les altres funcions establertes per aquesta llei que, en raó de les
competències respectives, els correspongui assumir amb relació a les dones que pateixen o
han patit violència masclista.
Els municipis amb una població inferior a 20.000 habitants poden delegar llurs competències
a una mancomunitat de municipis o a altres ens locals.
Com ja hem dit, l’administració pública local es troba en una posició idònia per desenvolupar
un paper actiu en el marc de les polítiques d’igualtat. Així ho reconeix la Carta Europea
d’Autonomia Local i també la Carta Europea per la igualtat de dones i homes en la vida
local.
En relació a l’ocupació pública que implica a treballadors/es de les Administracions Locals, la
Llei 7/2007 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix que les administracions
públiques estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i,
amb aquesta finalitat, han d'adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de
discriminació laboral entre dones i homes.
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4. Procés d'elaboració del Pla

4.1 Fases de la metodologia
Moment de definició i planificació de tot el procés. Es
FASE 1
INICI

crea la Comissió del Pla d’igualtat que liderarà el
projecte, es concreten les persones referents, la
temporització de les sessions de treball i es delimita la
informació i la documentació necessàries.
En aquesta fase es procedeix a la recollida i tractament
de la informació, tant quantitativa com qualitativa. Amb

FASE 2
DIAGNOSI

la diagnosi, es busca obtenir un mapa de les
característiques del territori i de les necessitats de la
població –especialment, de les dones-, alhora que
s’analitza de forma introspectiva l’acció municipal i els
recursos disponibles.
Tenint en compte els resultats de la diagnosi, es posa
en marxa un procés participatiu -amb personal tècnic i

FASE 3
PLA D'ACCIÓ

polític de l’ajuntament, i també amb la ciutadania- amb
l’objectiu d’establir, de forma consensuada, les mesures
que es considerin necessàries per tal de corregir les
desigualtats de gènere identificades i d’impulsar totes
aquelles actuacions que contribueixin a reforçar els
aspectes de justícia i equitat en el nostre territori.

FASE 4
REDACCIÓ, VALIDACIÓ
FINAL I PRESENTACIÓ DEL
PLA

Un cop recollides les propostes d’actuació, d’acord amb
les línies estratègiques establertes, es plasmen en un
pla d’acció, que ha de recollir també els indicadors per a
ser avaluat, la temporització i els recursos necessaris
per poder-lo dur a terme. El pla d’acció és validat per la
Comissió d’Igualtat, que serà també responsable
d’assegurar

la

seva

implementació,

seguiment

avaluació.
14
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4.2 Eines metodològiques
Per a l’ elaboració d’aquest treball es va desenvolupar un procés en dues fases principals:
I.

Recollida d’informació i elaboració de l’Informe de Diagnòstic

II.

Disseny d’accions, propostes i recomanacions per al I Pla d’Igualtat

FASE I: Recollida d’informació i elaboració de l’Informe de Diagnòstic

Anàlisi documental

 Revisió d’estadístiques anuals.
 Revisió d’informes, memòries,
plans, protocols i normatives
disponibles a la base de dades de
l’ajuntament que afecten
l’organització i la gestió de les
polítiques de gènere.

Qüestionaris a informants claus

 Qüestionari a la Regidoria de
Polítiques d'Igualtat
 Enquesta al personal tècnic
municipal

FASE II : Disseny d’ accions, propostes i recomanacions per al I Pla d’Igualtat

Grups de discussió i sessions
participatives

 Grup de participació amb les
entitats municipals
 Sessió de treball amb personal
tècnic dels diferents departaments
municipals.

La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans va prendre la iniciativa i
va assumir el compromís d'elaborar el I Pla Municipal d’Igualtat de Gènere amb el suport de
la Diputació de Barcelona. En aquesta fase es va acordar elaborar la diagnosi municipal des
d’una perspectiva de gènere per poder, a continuació, dissenyar el Pla.
Així doncs, mitjançant una sèrie d’indicadors elaborats des d’una perspectiva de gènere es
varen analitzar tant les característiques sociodemogràfiques més significatives del territori i de

15

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Pla d'igualtat de gènere

la població, com alguns àmbits específics relacionats amb les línies estratègiques de la
Diputació de Barcelona. També es varen analitzar les polítiques de gènere i d’igualtat
d’oportunitats desenvolupades per l’ajuntament en els darrers anys per tal d’identificar
possibles àrees de millora i àmits d’actuació a prioritzar.
El plantejament metodològic que sustenta aquest treball es basa en l’anàlisi documental i en
l’aplicació de tècniques qualitatives de recollida de dades que van incorporar la participació, la
retroalimentació i la contribució de les entitats municipals i de tot l’equip tècnic dels diferents
departaments municipals.
Per una banda, es van analitzar totes les dades estadístiques i la documentació disponible a
la base de dades de l’Ajuntament. Per l’altra, es varen engegar diferents mecanismes i
processos participatius per tal de detectar els interessos i les propostes de la població i
conèixer la percepció de les persones directament involucrades en l’aplicació de les polítiques
públiques d’àmbit local.
S'ha realitzat:

 Qüestionari a la Regidoria de Polítiques d'Igualtat
 Enquesta al personal tècnic municipal: va ser enviat a 165 persones en actiu a
l’Ajuntament. D'aquestes, el nivell de resposta va ser de 50 persones (34 dones i 16
homes).
 Enquesta a les entitats: va ser enviat a 55 entitats i el nivell de resposta va ser molt
baix, ja que van respondre 7 entitats. Per aquest motiu, no s'han incorporat els resultats
d'aquesta enquesta al ser poc significatives.
 Sessió de treball amb les entitats municipals: va tenir lloc l'11 d’octubre de 2014 i
van participar dues entitats.
 Sessió de treball amb el personal tècnic: es va realitzar el 28 d’octubre de 2014 i van
participar 10 persones tècniques de diferents departaments municipals.

És important aclarir que si bé es va intentar involucrar a un nombre de persones que pogués
ser considerat mínimament representatiu, l’objectiu d’aquest treball no és oferir una
informació quantitativament representativa sinó que, seguint el que s’anomena “principi de la
saturació de continguts”, els objectius de la recerca es van considerar coberts quan el grup de
treball va comptar amb una informació significativa per al coneixement de l’objecte d’estudi.
Tanmateix, cal destacar que ha quedat pendent la realització d’una sessió específica amb els
grups de dones que viuen al municipi amb l’objectiu de detectar les seves necessitats i
incorporar en el Pla les seves propostes.
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5. Objectius i línies estratègiques

El present Pla d’Igualtat respon al compromís institucional davant la ciutadania de treballar
per la igualtat de dones i homes i d’incidir i transformar les diferents dimensions de la
desigualtat que persisteixen a la nostra societat. Per això, les diferents àrees i regidories
municipals assumeixen la responsabilitat de treballar de forma transversal, propiciant la
participació de la societat civil i desenvolupant les accions oportunes per a la consecució dels
objectius del Pla. Com a antecedent del Pla d’Igualtat realitzarem una diagnosi a través d’una
sèrie de variables i indicadors que emmarquin la realitat municipal i identifiquin les diferents
necessitats de les dones i els homes. Aquesta diagnosi permetrà identificar aquelles
mancances que poden ser corregides i transformades a través de l’aplicació d'un Pla
d'Igualtat.

Les fitxes que es presenten a continuació recullen els resultats més significatius de la sessió
de treball amb el personal tècnic del municipi, posant especial atenció a dissenyar un
programa d’accions que s’adaptin a la realitat municipal i a les possibilitats de cada
departament.

5.1 Objectius
El Pla d’Igualtat es proposa els següents objectius generals:
• Mantenir el compromís polític per incorporar el principi d’igualtat en totes les polítiques
municipals, per tal d’afavorir la transformació de les relacions entre homes i dones i el
progrés de la ciutadania.
• Promoure una gestió transversal i integral de les polítiques i els recursos municipals
desenvolupar.
• Determinar les estratègies a adoptar i treballar per a la implementació de les accions.
• Potenciar la participació de la ciutadania i, especialment, de les dones, per tal
d’incorporar les seves necessitats, interessos i expectatives.
• Facilitar la formació professional amb perspectiva de gènere del personal de
l’Ajuntament, i contribuir a la sensibilització de les entitats, associacions, i de tota la
ciutadania en general.
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• Reforçar i donar visibilitat a la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, com a impulsora de les
mesures específiques i facilitadora del treball transversal amb la resta de regidories i
departaments de la corporació municipal.

5.2 Línies estratègiques
El Pla d’Igualtat inclou diverses línies estratègiques, relacionades amb diferents dimensions
de la desigualtat de gènere i que afecten diversos àmbits de treball, sempre amb una vocació
de transversalitat que implica les diferents regidories municipals, i amb l’objectiu d’incorporar
el principi d’igualtat en totes les polítiques públiques locals.

Àmbit

Descripció

1. Compromís

La incorporació de la igualtat entre dones i homes com a

amb la Igualtat

dret fonamental de totes les persones i com a valor central
de l’acció municipal i de totes les polítiques locals.

2. Violència
masclista

L’impacte de la violència masclista, sensibilització i
conscienciació social, i grau de coneixement dels recursos.

3. Drets i qualitat

El lloc que ocupa la sostenibilitat de la vida en la política

de vida

pública local, i com es promouen les condicions per a què
totes les persones gaudeixin d’una vida digna.

4. Treballs i temps

La redistribució equitativa dels temps i els treballs tant en
l’àmbit públic com privat.

5. Lideratge i
participació de les

L’accés a una democràcia equitativa i participativa, que

dones

promogui la governança i la participació de les dones en
tots els nivells i àmbits de la vida pública.

18

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Pla d'igualtat de gènere

Les 36 mesures elaborades en aquest Pla d'Igualtat s’enquadren en les cinc línies
estratègiques de la següent manera:

LÍNIES ESTRATÈGIQUES:

ACCIONS:

Línia 1

Compromís amb la Igualtat

10

Línia 2

Acció contra la violència masclista

7

Línia 3

Drets i qualitat de vida

6

Línia 4

Treballs i temps

6

Línia 5

Reconeixement del lideratge i la
participació de les dones

7
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6. Diagnosi de gènere
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6.1. Compromís amb la igualtat
L’Ajuntament de Palau i Plegamans ha deixat clara des de fa temps la seva voluntat
d’impulsar les polítiques municipals d’igualtat de gènere a partir de la Regidoria de Serveis
Socials, Dona i Gent Gran. A l'any 2011, es va crear i donar impuls a la Regidoria de
Polítiques d’Igualtat.

A través de l'Equip tècnic dels Serveis Socials Bàsics, es treballa per a donar resposta a
les demandes de la ciutadania i de manera específica de les dones, realitzant diferents
activitats, oferint serveis d’informació i assessorament sobre els drets de les dones i altres
accions de foment de la igualtat. Aquestes activitats tenen per objectiu principal avançar en la
igualtat de dones i homes del territori, promocionant la participació de les dones en l’àmbit
social, laboral i polític.
El servei d’igualtat es troba integrat a l’àrea d’atenció a persones i serveis socials. Les
persones que presten dedicació laboral al desenvolupament de polítiques d’igualtat són la
treballadora social, amb formació especialitzada en igualtat, que s'ocupa de desenvolupar
accions de foment de la igualtat de dones i homes i el suport tècnic d’una treballadora
auxiliar que té una dedicació en l'àmbit d'igualtat de 10 hores setmanals.
En relació als recursos econòmics disponibles destinats a la implementació de polítiques
d’igualtat, aquests depenen del Serveis Socials Bàsics en comptes de disposar d'una partida
pressupostària pròpia. Com es pot observar en el gràfic 1, han viscut un important increment
del 2013 al 2014.
Gràfic 1: Pressupostos destinats a les polítiques d’igualtat 2011/2014.

Font: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
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Accions envers la Igualtat
 L’Ajuntament disposa d’un Pla d’Igualtat intern que va ser aprovat l'any 2013 i que
esdevé una aposta per a establir mecanismes que afavoreixin la igualtat entre dones i
homes en el si de l'organització municipal de Palau-solità i Plegamans.
 Es celebren les Jornades commemoratives del 8 de març, Dia internacional de les
Dones, 25 de novembre, Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les
dones, i 28 de Maig, Dia internacional d'acció per a la Salut de les Dones (aquest
darrer, a l'any 2012) amb la participació d'altres àrees municipals i l'associació Dones
per Dones.
 S'organitzen accions de sensibilització i prevenció de la violència masclista,
especialment en la població jove.
 Els departaments de Joventut, Educació i Serveis Socials disposen de dades
desagregades per sexe. Es detecta la necessitat que la resta de departaments
municipals també comptin amb dades i informació desagregada per sexe per tal de
poder fer una lectura des de la perspectiva de gènere.
 Seria necessari elaborar el Protocol per a la prevenció i l’atenció dels casos
d’assetjament sexual o per raó de sexe.
Altres dades significatives són de caire més qualitatiu i recullen l’opinió del personal
municipal consultat mitjançant el qüestionari:
 El 60% del personal fa una valoració positiva del grau d’implicació municipal
per al desenvolupament de les polítiques d’igualtat (Gràfic 2).
 El 54% afirma tenir en compte de manera diferenciada les necessitats de les
dones i dels homes en el seu àmbit de treball (Gràfic 3).
 Malgrat això, es detecta que cal reforçar la transversalitat de les polítiques
d’igualtat, encara que existeixen col·laboracions puntuals per la realització
d’activitats conjuntes amb el departament de Joventut i Educació. El percentatge
de personal que afirma treballar de forma transversal és baix i correspon al 24%.
La resta de personal, o bé no té en compte la perspectiva de gènere de manera
transversal, o bé deixa constància de les seves dificultats a entendre el significat
d’aquest concepte (Gràfic 4).
 Per últim, la major part del personal afirma utilitzar un llenguatge no
discriminatori i inclusiu cap a les dones (Gràfic 5). En molta de la
documentació municipal analitzada cal destacar l'ús no sexista del llenguatge, tot i
que cal continuar avançant en aquesta matèria.
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Gràfic 2: Consideres que l'Ajuntament treballa per a promoure la igualtat entre dones i
homes?
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Gràfic 3: Les actuacions que desenvolupeu tenen en compte les diferents necessitats i
interessos de dones i homes?
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Gràfic 4: Treballeu de forma transversal amb la Regidoria de Polítiques d’Igualtat?

Font: Enquesta al personal municipal
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Gràfic 5: Des del teu Departament s'utilitza un llenguatge inclusiu i no sexista?
35

30
25
20

No
No ho sé

15

Sí

10
5
0
Dona

Home

Font: Enquesta al personal municipal

6.2 Violència masclista
La Llei catalana del dret de les dones a eradicar la violència masclista (Llei 5/2008) utilitza
l’expressió “violència masclista”, entenent que el masclisme és el concepte que de forma més
general defineix les conductes de domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones
i que, alhora, ha imposat un model de masculinitat que encara és valorat per algunes parts de
la societat com a superior.
La violència masclista té moltes manifestacions: violència física, psicològica, sexual i/o
econòmica. Es pot produir en escenaris diversos: en l’àmbit de la parella o familiar, en l’àmbit
laboral i fins i tot en l’àmbit social o comunitari.
La violència de gènere o masclista és un problema social i estructural.
La complexitat de les estratègies necessàries en la lluita contra la violència masclista
requereix la implicació de tots els departaments municipals. Això implica el desenvolupament
de models d’intervenció que incloguin des de la detecció, la sensibilització i la prevenció fins a
l’atenció i la recuperació de les dones i de les seves filles i fills. Sense oblidar la necessitat de
formació a professionals.
D’altra banda, la transversalitat de les mesures exigeix establir mecanismes de coordinació i
cooperació entre tots els organismes implicats i impulsar marcs d’actuació que permetin
optimitzar els recursos municipals.
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Cal destacar en aquest sentit que:
 Els Serveis Socials han detectat 3 casos de violència masclista en l’àmbit de la
parella durant l'any 2014.
 L’organització municipal forma part del procés d’elaboració del Circuit i Protocol
de prevenció i actuació contra la violència de gènere del Consell Comarcal del
Vallès Occidental.
 S'han organitzat diverses edicions de Jornades Municipals de Prevenció de les
violències, amb activitats adreçades a les dones i a professionals.
 Es realitzen nombroses activitats de prevenció de la violència masclista
adreçades a joves, amb la participació de Joventut. S'han dut a terme exposicions,
videofòrum, gimcana, un taller sobre noves masculinitats, etc. a l'Espai Jove
l'Escorxador amb la participació de joves en el seu disseny i organització. El nombre
de joves destinataris/es l'any 2013 ha estat de 25 (18 nois i 7 noies).
 Anualment també es realitzen tallers de prevenció de violència als IES del municipi.
 En relació a l’atenció de les dones en situació de violència, els Serveis Socials
ofereixen un primer assessorament i, en cas de ser necessari, fan la derivació als
recursos més adients a cada situació.
 Existeix un servei d’assessoria jurídic per a dones que durant l'any 2013 ha atès un
total de 60 dones. La causa majoritària de consulta són les separacions i divorcis.
 L'Ajuntament compta amb el Projecte d’intervenció psicosocial per a dones des de
l'any 2008 (també conegut com Psicodona). Aquest servei ofereix acompanyament
psicològic individual de 12,5 hores setmanals, i des del 2011 també incorpora una
teràpia grupal setmanal de 1,5 hores.
 Durant l'any 2013 han assistit a 44 usuàries en l'atenció individual i 4 a la
grupal.
 La franja majoritària d'edat de les dones es situa entre els 30 i els 50 anys.
 La majoria d'usuàries han estat casades i actualment estan separades o en
procés de separació. La gran part tenen càrregues familiars i dificultats
econòmiques.
 El motiu de derivació de la majoria de les usuàries ateses ha estat problemes
psicosocials. 4 dones han estat ateses per motiu de violència de gènere.
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SERVEIS I RECURSOS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE DE
L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
Serveis socials



Assessorament psicològic



Assessorament jurídic



CIRD/ SIAD
Circuit Local d’Atenció a dones víctimes de violència de gènere
Protocol de prevenció i actuació contra la violència de gènere
Programes de prevenció



Recursos d’emergència



Coordinació amb les associacions de dones
Formació pels agents implicats
 Les dones que van participar a les sessions per a l’elaboració d’aquest Pla han
manifestat la seva preocupació respecte al tema de la violència masclista. En
particular, els preocupen les dones adultes grans que porten molts anys
aguantant violències subtils o micro violències per part dels seus marits. Posen
en evidència les seves dificultats i la necessitat de comptar amb més recursos per
abordar aquestes situacions.
 D’altra banda, els resultats de l’enquesta amb el personal municipal mostren que, si
bé pràcticament la totalitat de la plantilla és conscient de que la violència masclista és
un problema intolerable, hi ha un 60% que no coneix els serveis i recursos
disponibles al municipi o a la Comarca per a les dones en situació de violència
(Gràfic 7).
Gràfic 6: Consideres que la violència masclista és un problema:
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Font: Enquesta al personal municipal
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Gràfic 7: Coneixes els serveis o recursos existents al municipi i a la comarca per l'atenció a
les dones que pateixen violència masclista?
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Font: Enquesta al personal municipal

6.3 Drets i qualitat de vida
En aquest apartat es vol posar la mirada en la qualitat de vida de la població del municipi,
relacionant-la amb els recursos que s’ofereixen des dels serveis municipals. La qualitat de
vida de les persones es genera des dels processos de distribució i accés als recursos
necessaris per satisfer les expectatives vitals d’aquestes. Accés als espais, als temps, als
recursos que permetin transitar pel cicle vital de tothom, respectant també les diferents
realitats socials existents al territori.
Així, és necessari identificar les desigualtats de gènere que dificulten l’accés a ingressos, a
una cura adequada, a espais habitables, a la salut i a l’educació. Després, caldrà frenar
l’exclusió i donar respostes amb criteris vinculats a la sostenibilitat de la vida de les persones
com un potencial transformador a la nostra societat.
L’elaboració de les polítiques municipals i, especialment, el disseny de les polítiques de
benestar i qualitat de vida de la població, s’han de basar en l’anàlisi de les realitats socials de
la població i de les seves transformacions.
Per tal de fer efectiu el principi d’igualtat, cal dissenyar polítiques transversals que atenguin a
les diverses situacions de les persones, reconeixent les diferències i visibilitzant les
experiències de les dones que poden patir o pateixen una situació de discriminació directa o
indirecta, o poden tenir necessitats específiques a l’hora d’accedir als recursos i serveis
municipals.
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ASPECTES SOCIODEMOGRÀFICS
A continuació és presenten les dades relatives a les característiques sociodemogràfiques de
la població de Palau-solità i Plegamans, posant especial atenció, sempre que sigui possible, a
les dades segregades per sexe i edat.
 Una de les principals característiques de Palau-solità i Plegamans és el continuat
creixement de la població en els darrers 50 -60 anys a causa de l’arribada de població
adulta jove provinent del transvasament d’altres nuclis metropolitans, encara que
actualment aquesta dinàmica s’ha moderat.
Gràfic 8: Creixement de la població 2013.
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Font: Idescat.

 Les dades relatives a la població per sexe l'any 2013, registren una població de 14.454
persones, amb una lleugera majoria de dones: 7.182 homes i 7.272 dones. Així, la
relació de feminitat correspon al 101,25%. Aquest índex fa visible el nombre d'homes
per a cada 100 dones i el nombre de dones per a cada 100 homes i mesura, així, el pes
de cada grup respecte l'altre.
Gràfic 9: Població per sexe (percentatges), 2013.

Font: Idescat.
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Gràfic 10: Piràmide demogràfica, 2013.
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Actualment, a causa de l’arribada de població adulta jove durant les darreres dècades,
l'estructura de la població es caracteritza per:
 la major concentració de la població es situa entre els 50 i 65 anys i,
proporcionalment, la baixada de població es situa als 65 anys i més.
 la manca (relativa) de dones entre els 20 i els 24 anys, encara més visible en
el grup de 25 a 29 anys (83 dones per cada 100 homes).
La presència/absència de dones joves (20-24) i adultes joves (25-29, 30-34) és estratègica en
clau de desenvolupament local. Diversos estudis han posat de manifest la correlació entre els
indicadors de dinamisme i creixement amb la presència dels grups de dones joves i adultes
joves. Són un grup caracteritzat per un elevat nivell formatiu, i també són un grup clau pel seu
paper en la vida quotidiana de les viles i ciutats. Si manquen dones joves o adultes joves hi
ha efectes en molts àmbits de la vida quotidiana. Hi ha una part dels grup de dones joves i
adultes joves, possiblement les més ben formades, que tenen una elevada mobilitat
residencial, i tenen menys presència en els municipis amb més problemes d’atur. Manquen
dones joves i adultes joves als municipis amb més atur i en canvi hi ha un plus d’aquests
grups de dones als municipis més dinàmics2.
2

Veure síntesi i resultats de SEMIGRA Selective Migration and Unbalanced Sex Ratio in Rural Region, estudi

del programa UE de recerca en desenvolupament territorial
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TargetedAnalyses/semigra.html.
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 El nivell de fecunditat del municipi és de 1,42 fills i filles per dona, un valor
similar a l'índex de la província de Barcelona i al conjunt de Catalunya. La majoria
de dones de Palau tenen 2 fills i filles (el 38,5% de les dones), seguit per dones
que no en tenen cap (26,5%), i en tercer lloc per dones amb un/a fill/a (19,7%). Un
5,1% de les dones tenen 4 o més fills i filles.

Taula 1: Índex sintètic de fecunditat, any 2013.
Índex Sintètic de Fecunditat

1,42

Font: Hermes.

Taula 2: Dones de 16 anys i més per nombre de fills/es nascuts/des vius/ves. Any 2011.
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 Al municipi és destacable la presència nombrosa del grup de població
infantil. Durant els darrers anys, s’ha registrat a tota la zona un canvi en la seva
estructura de població: el pas progressiu d’un gràfic de piràmide demogràfica de
base estreta a una piràmide amb una base més ampla i amb més capacitat de
reemplaçament. Això mostra l’ampliació de la població jove i la disminució dels
grups d’edat relatius a les franges més ancianes de la població. En aquest sentit,
les dades indiquen al municipi un índex d’envelliment que esta al voltant del
70% (per sota de 100). Això significa que la població infantil és més
nombrosa que la població de més de 65 anys. D’altra banda l'índex de
dependència infantil i juvenil al municipi està per sobre del de Catalunya i de la
demarcació de Barcelona (Gràfic 11).
La presència de la població infantil obliga a l’administració pública a posar l’atenció sobre la
cobertura dels serveis de cura de les persones dependents, ja que quan parlem d’infància no
podem oblidar la línia que travessa la dependència infantil i juvenil amb la maternitat, el treball
reproductiu i de cura majoritàriament realitzat per les dones i la necessitat de serveis per
suplir la falta de corresponsabilitat familiar que es dóna a les llars.
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Gràfic 11

Font: Idescat.

 Per últim, és destacable una clara tendència cap a la feminització de la vellesa.
Les dones grans i molt grans tenen un pes creixent en l’estructura de la població. A
partir dels 70 anys, a mesura que augmenta l’edat, hi ha més dones que homes i fins
i tot, les dones de més de 85 anys són més del doble que els homes de la mateixa
franja d’edat. Així, l’índex de sobreenvelliment, és significativament superior per la
població femenina respecte a la masculina3.

Gràfic 12: índex d’envelliment, sobre envelliment i dependència senil.

Font: Idescat.

3

L’índex de sobre envelliment és el Quocient entre el nombre de persones de 85 anys i més i el nombre de

persones de 65 anys i més. S'expressa en tant per cent. Mostra com s'estructura la població de 65 anys i
més i quin pes té la població més gran, la de més de 85 anys.
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Les dones grans i molt grans són un col·lectiu a fer visible en la configuració de les
polítiques locals en general, en les polítiques adreçades a la gent gran i en les polítiques
d’igualtat. Cal tenir en compte les necessitats específiques en aspectes diversos com la
sanitat i la cura, la mobilitat i els serveis socials. Amb aquest objectiu, es recomana avaluar
les actuacions i els recursos dirigits a mantenir el benestar de la població gran, posant
especial atenció a les diverses experiències de les dones grans que viuen al municipi i el seu
nivell de satisfacció respecte a la cobertura dels serveis municipals.
Es recomana també engegar mecanismes participatius per tal de detectar les necessitats no
cobertes de les persones que s’encarreguen de la cura de la gent gran, majoritàriament
dones, que normalment són les més oblidades.
Pel que fa a les migracions al municipi, al gràfic 13 s'observa com hi ha més immigració de
dones que d'homes. Aquesta tendència s'inverteix quan mirem les emigracions, ja que hi ha
més presència d'homes que marxen. En termes generals però, no s’observen gaires
diferències per sexe.
Atenent a l'origen de les persones estrangeres residents a Palau-solità i Plegamans,
s'observa una important presència de persones d'Amèrica del Sud, amb més dones que
homes dins aquesta nacionalitat. En segon lloc trobem a persones procedents d'Europa,
origen on hi ha més homes que dones. Pel que fa a les persones provinents d'Àfrica,
s'observa un masculinització de les migracions.
Les dones migrades es troben en una situació de desigualtat i de precarietat en relació a la
resta de la població del municipi, sovint amb menys oportunitats laborals, menys coneixement
de l’idioma i menys recursos. Calen actuacions específiques per a potenciar una millor
situació d’aquest col·lectiu.
Gràfic 13: Migracions per sexe. Any 2011.
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Font: Elaboració pròpia a partir d'Idescat.
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Gràfic 14: Població de nacionalitat estrangera per continents i sexe. Any 2011.
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INCLUSIÓ SOCIAL
La percepció del personal municipal respecte a la presència de grups de població en risc
d’exclusió social és diversa. La major part de les persones enquestades no detecten sectors
amb especials dificultats davant l'exercici dels seus drets. Tot i així, el 24 % del personal
municipal assenyala com a col·lectius amb factors de risc la població amb nacionalitat
estrangera i la població femenina en general (dones amb nacionalitat estrangera, dones
treballadores, dones grans, dones joves, dones amb escassos recursos econòmics propis)
(Taula 3).
Per la seva banda, el departament de Serveis Socials registra una marcada prevalença de
dones entre les persones destinatàries de les seves intervencions. L’any 2013, les dones
usuàries van ser més del doble que els homes (1.655 dones, 592 homes). Encara que no
es disposa de dades desagregades relatives a la tipologia de les demandes, la principal
problemàtica detectada al 2013 va ser classificada com a

“ingressos insuficients”. És

destacable també, una clara prevalença de dones entre les persones ateses pel servei
d’atenció domiciliària (38 dones i 23 homes) i, sobre tot, entre les destinatàries del servei de
teleassistència (120 dones i 56 homes).
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Taula 3: Respostes del personal municipals respecte a la presencia de col·lectius amb factors
de risc d’exclusió:
Quins col·lectius i/o situacions identifiques amb major risc d'exclusió social?
 L'accés al món laboral
 La gent gran per desinformació
 Dones d'altres cultures amb caire masclista que continuen pressionades pels seus
marits tot i estar en un país "democràtic"
 Llatinoamericans
 Dones
 Immigració
 Adolescents que repeteixen estereotips passats
 Gent Gran, Infants, Dones
 En el mercat laboral en general amb les dones
 Origen
 Els col·lectius que destaquen més del que és habitual (homosexuals, immigrants
sense papers, dones solteres...) i que a més viuen en situació de pobresa
 Els magrebins i els sud-americans
 Joves, dones, immigrants i en general qualsevol sector de la població que tingui
poc poder adquisitiu
Font: Enquesta al personal municipal

Finalment, és necessari comentar que en el procés d’elaboració d’aquesta anàlisi ha quedat
pendent recollir informació de caire qualitatiu sobre la cobertura i usos dels serveis d’atenció
a la infància, joventut i gent gran així com sobre els recursos educatius, sanitaris i d’esports.
Per aquest motiu, en aquest Pla es preveu engegar mecanismes participatius per tal de
conèixer els interessos i necessitats de la ciutadania sobre aquests temes de manera més
profunda i tenint en compte la perspectiva de gènere. És important a nivell municipal comptar
amb serveis de proximitat com ludoteques, espais relacionals, escoles bressol assequibles
per a tothom i assegurar l’accés a aquests serveis de tota la població, especialment d’aquells
col·lectius més vulnerables, com les famílies monoparentals, etc.

ESTUDIS DE LA POBLACIÓ
El gran gruix de persones de Palau-solità i Plegamans té nivell estudis secundaris (ESO),
seguit de primària, batxillerat i FP. Hi ha més dones que homes que no tenen estudis, i en
canvi hi ha més dones amb estudis universitaris.
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Gràfic 15: Població de 16 anys i més segons nivell d'instrucció i sexe, any 2011.
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Font: Elaboració pròpia a partir d'Idescat.

ENTORN URBÀ I MOBILITAT
Palau-solità i Plegamans té una dimensió de poble enmig d’un context densament urbà, com
és el Vallès Occidental. Durant la segona meitat del segle XX i les primeres dècades del
nostre segle actual ha patit una transformació radical. De petit poble agrícola de la plana del
Vallès ha passat a ser una vila de quasi 15.000 habitants, dedicada a la indústria i als serveis
i situada en un àmbit on altres municipis han sofert transformacions similars. De poble
d'estiueig i de segones residències, molts dels seus habitatges han passat a primera
residència i el municipi ha entrat a formar una part dinàmica de la regió metropolitana.
 El grau de satisfacció del personal municipal respecte al disseny de la ciutat és alt: el
75% de les persones enquestades considera que els aspectes urbanístics de la
ciutat són adequats a les necessitats de les persones. Tanmateix, el restant 25%
posa en evidència mancances tan importants com per exemple la manca
d’adequació de les voreres i els accessos als edificis públics per tal de facilitar la
circulació amb cadires de rodes i cotxets infantils.
 Altres problemàtiques fan referència a la necessitat d’ampliar els recorreguts i els
horaris del transport públic.
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Taula 4: Propostes del personal municipal respecte als àmbits de millora del disseny de la
ciutat:


Caldria eliminar algunes barreres arquitectòniques que encara queden en alguns llocs, tant a la via
pública com en algun edifici municipal.



Els accessos per minusvàlids al carrer “Places, parcs, voreres, zones esportives”

i, dins dels

edificis, als WC


Rampes en lloc d’escales a tot arreu que faci falta per la gent que va en cadira de rodes o pateixen
malalties on no es pot fer cap esforç



Més suport de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació i de l'Estat per a fer accessible i segura
l'artèria principal del municipi (av. Catalunya) ja que, oficialment, és una carretera i no es permet fer
més passos de vianants encara que travessa el municipi pel centre.



Ampliar les xarxes de transport públic, especialment de ferrocarril i a preus accessibles.
Font: Enquesta al personal municipal

El present Pla vol donar impuls a la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques
d’urbanisme i disseny de la ciutat. En aquest sentit, seria recomanable, tenir en compte de
manera destacada la qüestió de la percepció de la seguretat per part de les dones. Malgrat
que la major part del personal municipal considera que els espais públics de la ciutat són
segurs i accessibles per a tothom (Gràfic 8), en les sessions participatives s’ha posat de
manifest que les característiques de l’entorn urbà fan que hi hagi molts llocs en els que les
dones no se senten lliures i segures. En general, la il·luminació és escassa i algunes dones
manifesten una sensació de perill en zones poc poblades o aïllades.

Gràfic 16: Els espais públics (carrers, places...) són segurs i accessibles per a tothom?
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6.4. Treballs i temps
En aquest apartat s'analitzen tots aquells temes relacionats amb la participació de la població
al treball remunerat, al treball domèstic i de cura (no remunerat) i a la necessitat de fer
compatibles aquestes responsabilitats entre sí.
Els estudis sobre el treball i la seva relació amb el temps ha permès dir que el treball no és
només l’activitat laboral i ha donat visibilitat al treball domèstic i de cura, és a dir, totes
aquelles activitats domèstiques (neteja, ordre general, alimentació familiar, compres, gestions
burocràtiques, etc.) com a tasques de cura i atenció a totes les persones que conviuen a la
llar i, especialment, d’aquelles dependents per motius d’edat o de salut.

POBLACIÓ EN RELACIÓ AMB L'ACTIVITAT
La població activa local estimada de Palau pel 2011 és de 8.270 persones, de les quals el
52,1% són homes i el 47,9% són dones. La taxa d’activitat masculina es situa en un
60,4%, mentre que la femenina és d'un 55,6%. La menor presència de dones entre la
població activa és dóna especialment entre els 35 i els 39 anys. És important ressaltar, d'altra
banda, que hi ha una elevada proporció de dones actives.

En relació a l’ocupació, s'observa que l'ocupació masculina (48,4%) és molt superior a la
femenina (36,1%), i per tant a la inversa, hi ha més dones desocupades respecte homes.
Segons el gràfic 17 sobre sectors d'activitat l'any 2011, el sector serveis és el que ocupa a
més persones, seguit per la indústria i la construcció en menor grau. A l’agricultura no hi ha
cap persona ocupada. A Palau es detecta una important segregació horitzontal de
l’ocupació, això és, la concentració de les dones en determinats sectors i ocupacions. Les
dones tenen major presència al sector serveis, mentre que la indústria està força
masculinitzada amb el doble d'homes que de dones i pràcticament sense presència de
dones en la construcció.
Cal també tenir en compte que les dones migrades són les principals protagonistes del servei
domèstic (tasques de neteja de domicilis o cura de persones grans i/o malaltes),
especialment afectades per la irregularitat i que s’enfronten a una major dificultat per a la
inserció laboral.
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Taula 5: Població segons relació amb l'activitat i sexe. Palau-solità i Plegamans, any 2011.
Actius/ves
Ocupat/da o temporalment absent de la feina
Desocupat/da
Inactius/ves
Persona amb invalidesa laboral permanent
Jubilat/da, prejubilat/da, pensionista o rendista
Estudiants
Una altra situació
Població de 16 anys i més
Població total

Homes

Dones

Total

60,45%
48,44%
12,01%
39,53%
2,20%
13,32%
20,47%
3,55%
81,03%
100,00%

55,65%
36,08%
19,57%
44,35%
-14,13%
23,21%
6,17%
78,39%
100,00%

8.270
6.021
2.250
5.974
216
1.955
3.111
692
11.355
14.245

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Gràfic 17: Població ocupada per sectors d'activitat i sexe a Palau-solità i Plegamans, 2011.
3500
3000
2500
2000

Dones

1500

Homes

1000
500
0
Indústria

Construcció

Serveis

Font: Elaboració pròpia a partir d'Idescat.

Atenent al temps de jornada laboral, a Palau, 1 de 4 dones que treballen
remunderadament ho fan a temps parcial (gràfic 18). Les dones treballen a temps
parcial més freqüentment que els homes: elles són el 74,7% del total de persones en
aquesta modalitat de treball. Així mateix, de les perosnes que treballen a temps complert, el
62,5% són homes front un 37,5% de dones. Aquestes dades mostren la tendència a que les
dones accedeixen per treballs que els permeti conciliar les càrregues domèstiques i de cura
i/o amb major precarietat.
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Gràfic 18: Població ocupada segons jornada laboral a Palau-solità i Plegamans, any 2011.
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Font: Elaboració pròpia a partir d'Idescat.

Tot i la fonamental presència de les dones al món del treball remunerat, la participació de
les dones en l’economia i l’ocupació encara està marcada per una major precarietat:
major temporalitat i parcialitat, salaris més baixos, major presència en l’economia
submergida, segregació horitzontal (ocupacions masculinitzades i feminitzades) i vertical
(dificultats per accedir i mantenir-se en llocs de responsabilitat o comandament).
Si bé és cert que la participació de les dones al mercat laboral remunerat ha experimentat un
fort creixement durant les dues darreres dècades, les desigualtats de gènere persisteixen i es
mantenen amb forta presència per la manca de corresponsabilitat familiar i social de les
tasques de cura i de manteniment de la llar.
En relació a l'atur, a Palau, com a la resta de la comarca i a tota Catalunya, es registra:
 Taxes d'atur més elevades que els homes. Fins els 29 anys les taxes d'atur de les
dones són més baixes, però a partir de l'edat reproductiva de les dones (30 anys)
l'atur femení comença a superar el dels homes i ja no es recupera en edats posteriors
(Gràfic 19).
 Criden l’atenció les elevades taxes d’atur dels grups de dones de més de 55 anys
(18%). Són grups importants en valors absoluts, sovint més grans que els dels joves.
Cal destacar les taxes d’atur de les dones de 55 anys perquè, per una banda, són
molt superiors a les dels homes en els mateixos grups d’edat i molt sovint les doblen (i
aquest és un fet amb molt poca visibilitat). Per altra banda, dir que tindran un gran
impacte directe a mig termini. Les dones grans a l’atur seran en un futur proper dones
de més de 65 anys amb ingressos per pensions de jubilació molt baixos.
 El 47% de les dones en situació d’atur tenen més de 59 anys; el 31% més de 55 anys
i el 20% de les dones entre 50 i 54 anys.
 Des de l'any 2007 l'atur ha tingut una tendència a l'alça cada any per als dos
sexes (Gràfic 20).
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 Les dones suporten més l’atur de llarga durada i són majoritàries en les
contractacions temporals i a temps parcial, fet que genera menys dret a cotitzacions.

Gràfic 19 : Atur registrat per sexe i edat. Desembre 2014.
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Gràfic 20: Evolució atur (2007/2014)

Font: Hermes.
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La situació dels diferents grups d’edat de dones respecte a l’ocupació, el treball i l’atur, té
importants efectes en la vida quotidiana i ha de tenir-se en compte en la provisió dels serveis i
equipaments locals, a curt, mig i llarg termini.
L’ocupació i el treball remunerat de les dones és un element estratègic pels municipis. Per
una banda, les elevades taxes d’atur de les dones adultes grans estan en relació amb la
fragilització i els baixos ingressos que afecten a les dones grans i molt grans.
D’altra banda, com s’ha esmentat abans, els municipis amb elevades taxes d’atur de les
dones són els que sovint presenten manca de dones joves i dones adultes joves, i aquesta
manca va en detriment del dinamisme del municipi.
El territori també importa: les taxes d’atur de les dones, especialment de les dones adultes
grans, empitjoren en general en els municipis de la segona i tercera corona metropolitana
amb més difícil accés als transport públic. La mobilitat diferencial entre els homes i les dones
és un altre dels factors a considerar.

CORRESPONSABILITAT EN ELS TASQUES DE CURA I DE LA LLAR
Mes enllà de les desigualtats que persisteixen en l’àmbit de l’ocupació, és en l’àmbit de la
repartició de les tasques de cura de les persones i del manteniment de la llar on la
discriminació cap a les dones es manté amb més intensitat. Les dones a Palau, així com a
la resta de Catalunya, segueixen sent les principals responsables del bon
funcionament de l’organització familiar, sigui quina sigui la seva composició.
L’anomenada ‘població inactiva’ fa referència a persones jubilades, persones que es
dediquen a les tasques de la llar, estudiants, persones amb invalidesa, entre d’altres. Moltes
d’aquestes persones són de forma efectiva molt actives en treballs no remunerats però que
en les estadístiques oficials queden recollides com a no actives des del punt de vista
productiu. A Palau hi ha un total de 3.847 dones que s'encarreguen de la major part de
tasques domèstiques de la seva llar, front 1.458 homes. Les edats majoritàries per a
efectuar aquestes tasques és dels 30 als 64 anys. Amb aquestes dades es constata que són
les dones les que realitzen el treball domèstic reproductiu de forma majoritària i que es
dóna una manca de corresponsabilitat entre dones i homes en aquest tipus de tasques.
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Gràfic 21: Població de 16 anys i més que s'encarrega de la major part de tasques
domèstiques de la seva llar. Palau-solità i Plegamans, any 2011.
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Font: Elaboració pròpia a partir d'Idescat.

Tot i que es tracta només d’una petita mostra, els resultats de l’enquesta realitzada
coincideixen amb les dades anteriors (Gràfics 22 a 24). Aquesta desigual assumpció de les
responsabilitats domèstiques i familiars té com a conseqüència que les dones tenen en
general menys temps lliure que els homes. D’altra banda, les seves possibilitats i
condicions per participar al mercat de treball remunerat es veuen fortament afectades.
Gràfic 22 : En termes generals, creus que el treball de cura i domèstic en l'àmbit privat el
realitzen majoritàriament:

Font: Enquesta al personal municipal
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Gràfic 23: Creus que homes i dones gaudeixen del mateix temps lliure?
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Gràfic 24: Consideres que homes i dones participen per igual al mercat de treball?
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En aquest sentit, ressaltar que la Regidoria de Polítiques d'Igualtat realitza l'activitat de
coresponsabilitat adreçada a joves 'Gincama Asexual' consistent en la realització de
diferents proves relacionades amb les tasques domèstiques (cosir un botó, planxar, muntar
un endoll...). Cada edició anual compta amb una alta participació de joves del municipi (175
l'any 2012 i 150 l'any 2013).
Destaca també l'activitat de sensibilització "Ajudes o Comparteixes?", organitzada
conjuntament per Igualtat i Joventut, en la que es van realitzar més de 400 enquestes
d'autovaloració sobre la participació a les tasques domèstiques, i tallers de coresponsabilitat
al mercat municipal amb la col·laboració d'entitats municipals.
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POLÍTIQUES D’INSERCIÓ LABORAL I FOMENT DE L’OCUPACIÓ

Al municipi de Palau s’implementen diversos programes dirigits al foment de l’ocupació.
D'aquests, destacar els 'Premis Emprenedoria' que tenen l'objectiu de fomentar l’actitud
emprenedora i innovadora dels i les habitants del municipi. En la primera edició, any 2014, es
van realitzar tres modalitats: emprenedors/es joves, innovació i la categoria de premis als
projectes encapçalats per dones. Així mateix, entre els elements que puntuen en les
candidatures, s'ha tingut en compte que els projectes incorporin mesures d’igualtat
d’oportunitats.
En relació a la participació de dones als cursos i programes municipals de Palau Avança
(Promoció Econòmica), a partir de les dades facilitades, s'observa com hi ha un equilibri entre
dones i homes en la formació realitzada a nivell general, amb una menor presència de dones
en cursos d'àmbits més masculinitzats com carretoner/a, operari/a, etc. Així mateix, existeix
un Punt TIC o Projecte Hola Fabiola d’informàtica bàsica per a dones.
Pel que fa a la resta d'accions del Servei d'Ocupació i Empresa (taula 7), les dones tenen una
més alta participació en les entrevistes ocupacionals, tècniques de recerca de feina o
usuaris/es del servei, fet que està relacionat també amb les taxes d'atur femení més
elevades.
Taula 6: Participació a les formacions de Palau Avança, any 2014.
CURS

DONES

HOMES

TOTAL

Manipulador/a d'aliments

14

12

26

Manipulador/a d'aliments

19

6

25

Carretoner/a

4

10

14

Operari/a polivalent logística

4

8

12

Presentació associació objetivo 50

9

6

15

Iniciació excel

3

3

6

Ocupació per joves

2

10

12

TOTAL

55

55

110

Font: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Taula 7: Participacions a les accions del Servei Ocupació i Empresa Palau Avança 2014.
ACCIÓ

DONES

HOMES

TOTAL

177

184

361

7

0

7

Entrevistes ocupacionals

152

150

302

Persones apuntades al servei en data 31/12/2014

588

558

1.146

TOTAL

924

892

1.816

Orientacions laborals
Tècniques de recerca de feina

Font: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
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6.5. Lideratge i participació de les dones
Pel que fa a la participació “formal” en la vida política, social, laboral i econòmica, en càrrecs
de responsabilitat o en llocs de presa de decisions, les dones han trobat tradicionalment
dificultats de diversa naturalesa. En primer lloc, s’han vist excloses per la pròpia construcció
de gènere que, per anys, els hi ha impedit l’accés al món públic i ha construït una divisió
sexual del treball que ha marcat els diferents rols, treballs, usos del temps i el diferent accés
als recursos econòmics. En segon lloc, la falta de corresponsabilitat en les tasques
reproductives i de cura, fa que les dones hagin d'afrontar una doble presència o doble
jornada, comptin amb menys temps per a la participació formal i amb més impediments
a l’hora d’assumir responsabilitats fora de l’àmbit familiar i domèstic.

Tanmateix, les dones sempre han participat en els espais comunitaris com a “gestores
socials”, implicades en la millora de les condicions de vida de les comunitats a les que
pertanyen. Les dones han participat històricament proporcionant cura i benestar, s’han
implicat en les tasques col·lectives del municipi, en els barris com a voluntàries, com a
companyes, com a veïnes i han teixit xarxes de suport per donar cobertura a determinades
necessitats socials de les que l’administració pública no se’n feia càrrec. Aquesta participació,
però, ha tingut lloc dins dels marcs informals i s’ha desvalorat pel fet de tractar-se de
qüestions “tradicionalment” femenines.
 Les dades desagregades per sexe relatives a la participació de la població de Palau
són escasses.
 Per una banda, no hi dades respecte a la presència de dones a les entitats
municipals. Les principals associacions (Les Cabres i

Les Vaques) reuneixen

gairebé 300 persones del poble, però no es disposa de dades segregades.
 Per l’altra, no hi ha dades sistematitzades sobre la presència de dones en llocs de
decisió o de responsabilitat dins dels grups, comissions o altres mecanismes
participatius municipals. Només podem deixar constància que la major part del
personal municipal consultat sobre aquesta qüestió considera que no hi ha
participació equilibrada de dones en ells llocs de decisió i lideratge.
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Gràfic 25: Creus que existeix un equilibri entre homes i dones en els llocs de direcció i
lideratge?
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Per últim, cal destacar la presència de l’associació “Dones per a les dones” que va ser
creada per un grup de dones del municipi per tal de fomentar la qualitat de vida de les dones
en desigualtat d'oportunitats i promovent la trobada i la relació social de les dones. Aquesta
associació està formada per un nombrós grup de dones (aproximadament 50), especialment
adultes grans, actives en el territori des de fa més d’ una dècada.
L’associació compta amb el suport de l'Ajuntament que els cedeix un espai per a reunir-se,
els dóna subvencions i suport per a la realització i difusió de les seves activitats.
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6.6. Conclusions de la diagnosi
ÀMBITS

1. Compromís amb la
Igualtat

OPORTUNITATS


Existència de la Regidoria de Polítiques
d'Igualtat.



Recursos personals amb dedicació parcial dirigits a la implementació de
polítiques d’igualtat.



Els recursos econòmics destinats a la
implementació de polítiques d’igualtat han viscut
un important increment del 2013 al 2014.



Elaboració del Protocol per la prevenció i l’atenció dels casos d’assetjament
sexual o per raó de sexe.





L’Ajuntament disposa d’un Pla d’Igualtat intern.



Es celebren les jornades commemoratives del
8 de març, Dia internacional de les Dones i 25
de novembre, Dia internacional per a l’eliminació
de la violència envers les dones.

Disposar de dades desagregades per sexe i /o informació per part dels diferents
departaments municipals per tal de fer una lectura des d’una perspectiva de
gènere.



Foment de la transversalitat de les polítiques d’igualtat, malgrat ja existeixen
col·laboracions puntuals. El personal deixa constància de les seves dificultats en
entendre el significat d’aquest concepte.



Avançar en l'ús no sexista del llenguatge.

Accions de sensibilització i formació sobre
la violència masclista: activitats entorn el 25
de Novembre i Jornades Municipals de
Prevenció de les Violències.



Els Serveis Socials han detectat 3 casos de violència masclista en l'àmbit de la
parella durant l'any 2014.



Finalitzar l'elaboració del Circuit i Protocol de prevenció i actuació contra la
violència de gènere.



Activitats de prevenció de la violència
masclista, amb una alta implicació de la
població jove.



Major coneixement dels serveis i recursos disponibles al municipi o a la
comarca per a les dones en situació de violència.



Existeix un servei d’assessorament jurídic i
d’acompanyament psicològic individual i
grupal amb una llarga trajectòria.



2. Violència masclista

NECESSITATS
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OPORTUNITATS


El grau de satisfacció del personal municipal
respecte al disseny de la ciutat és alt.



La població del municipi de Palau és jove.

NECESSITATS


Les característiques de l’entorn urbà fan que hi hagi molts llocs en els que les
dones no se senten lliures i segures. En general, la il·luminació és escassa i
algunes dones manifesten una sensació de perill en zones poc poblades o
aïllades.



Adequació del transport públic, les voreres i els accessos als edificis públics per
tal de facilitar la circulació amb cadires de rodes i cotxets infantils.



És destacable una clara tendència cap a la feminització de la vellesa. Les dones
grans i molt grans tenen un pes creixent en l’estructura de la població.



Dur a terme mecanismes participatius per tal de detectar les necessitats no
cobertes de les persones cuidadores de la gent gran i persones depenents. Les
dones continuen assumint el rol de cuidadores i això crea molta dependència i
situacions de cansament en les dones.



Hi ha més dones que homes sense estudis.



Els Serveis Socials registren una marcada prevalença de dones entre les
persones destinatàries de les seves intervencions.



Les dones migrades es troben en una situació de desigualtat i de precarietat en
relació a la resta de la població del municipi, sovint amb menys oportunitats
laborals, menys coneixement de l’idioma i menys recursos.

vida
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ÀMBITS

OPORTUNITATS
Hi ha una elevada proporció de dones actives.



L'ocupació femenina és inferior a la masculina.



S’implementen diversos programes dirigits al
foment de l’ocupació.



Es detecta una important segregació horitzontal de l'ocupació.



Les dones que treballen a temps parcial dupliquen als homes en aquesta situació.



Activitats de coresponsabilitat adreçades a
joves i al mercat municipal.





Premis als projectes d’empresa d’autoria
femenina i valoració de criteris d'igualtat
d'oportunitats en les bases.

La participació de les dones en l’economia i l’ocupació encara està marcada per
una major precarietat: major temporalitat i parcialitat, salaris més baixos, major
presència en l’economia submergida, segregació horitzontal i vertical.



Les taxes d’atur dels grups de dones a partir dels 30 anys són més elevades que
els dels homes.



Són les dones les que realitzen el treball domèstic reproductiu de forma
majoritària i per tant es dóna una manca de coresponsabilitat a l'àmbit
familiar/domèstic i les dones tenen en general menys temps lliure que els homes.



Conèixer l’ús del temps (personal, d’oci i lleure, familiar, laboral) de dones i
homes, el repartiment dels treballs i les seves necessitats, així com dur a terme
accions que afavoreixin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.



Disposar de dades desagregades per sexe relatives a la participació de la
població i sobre la presència de dones en llocs de decisió o de responsabilitat dins
dels grups, comissions o altres mecanismes participatius municipals.

4. Treballs i temps

Increment d’homes cuidadors de gent gran
que s’insereixen laboralment en aquest sector i
increment dels pares que s’encarreguen de
recollir els fills i filles de l’escola. És un canvi de
rols de gènere a causa de la crisi econòmica
que cal saber aprofitar.



Existència de l’associació “Dones per a les
dones”, formada per un nombrós grup de
dones, especialment adultes grans, actives en
el territori des de fa més d’una dècada.



Les dones sempre han participat en els espais
comunitaris com a “gestores socials”, implicades
en la millora de les condicions de vida de les
comunitats a les que pertanyen.

5. Lideratge i

dones

NECESSITATS





participació de les

Pla d'igualtat de gènere
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7.Pla d'acció

Línia estratègica 1: Compromís amb la igualtat
L’administració es compromet a impulsar la igualtat a través de les polítiques locals, amb la
plena convicció que això significa incidir en la millora de la cohesió social, el benestar i la
qualitat de vida de les persones, així com en el creixement i sostenibilitat de la nostra
economia. Malgrat les fites aconseguides, aquest compromís amb la igualtat implica
necessàriament tornar a reformular algunes iniciatives i definir-ne de noves per tal d’avançar
cap a una ciutadania més igualitària. El compromís amb la igualtat implica la posada en
marxa d’accions específiques que permetin millorar la situació de les dones i equilibrar les
condicions entre ambdós gèneres, sinó també, i sobretot, incorporar la perspectiva de gènere
a totes les polítiques, en tots els nivells i en totes les etapes, per tal d’evitar la falsa neutralitat
de les accions polítiques i promoure un impacte equilibrat i just per a homes i dones. Així, la
transversalitat de gènere ha d’estar present en la cultura organitzativa i institucional,
esdevenint un mitjà per promoure la participació de les diferents àrees.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1: COMPROMÍS AMB LA IGUALTAT
OBJECTIU GENERAL: Situar la igualtat entre dones i homes com a dret fonamental de totes les persones i com a valor central de l’acció
municipal i de totes les polítiques locals.
OBJECTIUS ESPECÍFICS


Incorporar la igualtat en tots els plans, programes i projectes municipals, potenciant un model de treball institucional que posi l’accent en la
transversalitat, la coordinació i la presa de decisions conjuntes.



Identificar les desigualtats de gènere encara existents i actuar sobre els factors que les provoquen.



Incorporar tota la ciutadania en les polítiques d’igualtat i promoure un model d’organització local que impliqui les entitats, associacions i tot el teixit
social present en el territori.
TEMPORALITZACIÓ
ACCIONS

1.1. Dotar a la Regidoria d’Igualtat de
recursos humans i econòmics per
a la implementació i coordinació de
les polítiques d’igualtat municipals.
1.2. Planificació, gestió i
implementació de les polítiques
d’igualtat amb enfocament
transversal

1.3. Sessions de sensibilització i
formació dirigides al personal tècnic
i polític per tal de capacitar-los a
incorporar la perspectiva de gènere
en el seu àmbit de treball (ús no
sexista del llenguatge, coeducació...).

RESULTATS PREVISTOS

Comptar amb una estructura
tècnica i un pressupost propi i
suficient per tal de garantir la
implementació d'aquest Pla
d’igualtat.
Implicació dels departaments
a través de la creació d’una
Comissió
Interdepartamental de treball,
com a òrgan encarregat de la
implementació, seguiment i
avaluació d’aquest Pla
d’Igualtat.
Formació i sensibilització del
personal tècnic i polític per a la
implementació de la igualtat.

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

ÀREES
IMPLICADES

Any inici

Durada

Nº hores setmanals
jornada tècnic/a
d’igualtat
Partida pressupostària
pròpia
Creació de la comissió
Nº d’àrees i persones
participants per sexe
Nº de sessions de
treball
Nº d’accions conjuntes

Igualtat
Recursos
Humans
Tresoreria

2015

Contínua

Totes les àrees

2015

Contínua

Nº de cursos
Nº de serveis implicats
Nº de participants per
sexe

Igualtat
Recursos
Humans
Consistori
Municipal

2015

Contínua

PRESSUPOST
<1000

<2500

>2500
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1.4. Difusió de comunicacions,
notícies i material relacionades
amb les polítiques d’igualtat a
través del web, butlletí municipal,
xarxes socials i bústia de
suggeriments, entre d’altres.

Major coneixement de les
polítiques d’igualtat a les
diferents àrees, serveis i
ciutadania

Nº de materials i
activitats d’igualtat
publicades.
Nº de trameses
d’informacions sobre
les polítiques d’Igualtat

Igualtat
Comunicació
Participació
Ciutadana

2015

Contínua

1.5. Implementació de mesures de
foment de la igualtat internament a
l’Ajuntament en el marc del Pla
d’Igualtat Intern

Difusió i assessorament sobre
el contingut i la implementació
del Pla d’Igualtat Intern
municipal

Igualtat
Recursos
Humans

2015

Contínua

1.6. Elaboració del Protocol per la
prevenció i l’atenció dels casos
d’assetjament sexual o per raó de
sexe

Comptar amb un document
marc d’assetjament sexual o
per raó de sexe a l'Ajuntament

Nº accions d’informació
i sensibilització
Nº de persones
destinatàries per sexe
Memòries anuals del
Pla d’Igualtat Intern
Aprovació del portocol
Nº de serveis implicats
Nº de professionals
implicats per sexe

Igualtat
Recursos
Humans

2017

Puntual

1.7. Incorporació sistemàtica de la
variable sexe a tots els estudis,
enquestes, memòria o estadístiques
d’àmbit local.
1.8. Establir mecanismes per tal de
conèixer les necessitats i els
interessos de la ciutadania i
especialment de les dones per al
disseny, desplegament i avaluació de
les futures accions al municipi.
1.9. Ús inclusiu i no sexista del
llenguatge a la comunicació de
l’Ajuntament (pàgina web, butlletí,
fulletons, material elaborat per les
àrees).

Recollida de les dades
municipals segregades per
sexe

Dades segregades per
sexe en bases de
dades i registres
municipals
Nº de tallers/ sessions
realitzades
Nº entitats participants
Nº participants per sexe

Totes les àrees

2015

Contínua

Igualtat
Participació
Ciutadana

2015

Contínua

Igualtat
Comunicació
Totes les àrees

2015

Contínua

1.10. Campanyes informatives i de
sensibilització de gènere (diades
internacionals: 8 de marc, 28 de
maig i 25 de novembre)

Visibilitzar, reflexionar i
sensibilitzar sobre la situació
de les dones en les esferes
socials. Impuls de campanyes
municipals.

Persona encarregada
de la supervisió del
llenguatge
Publicació i difusió de
recursos i un manual
de llenguatge inclusiu a
la Intranet
Memòries anuals de
seguiment.
Nº serveis i entitats
implicades.
Nº participants per sexe

Igualtat
Totes les àrees
municipals
Entitats i
ciutadania

2015

Puntual

Participació de la ciutadania i
el teixit associatiu en el Pla
d’Igualtat

Ús no sexista del llenguatge
de forma sistemàtica a
l’Ajuntament
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Línia estratègica 2: Acció contra la Violència Masclista
La violència és una de les xacres socials més greus que persisteix a la nostra cultura, que
vulnera els drets humans i que atempta contra la plena ciutadania, l’autonomia, la dignitat i
la llibertat de les dones.
L’Ajuntament es compromet a desenvolupar un paper actiu en la lluita contra la violència
masclista, promovent, en el marc de les seves competències, les mesures adients per a la
seva eradicació.

Aquest compromís és coherent amb el mandat de la Llei 5/2008, del dret de les dones a
eradicar la violència masclista, que propugna la responsabilitat dels poder públics i la
necessitat d’intervenir de manera integral. Això significa desenvolupar mesures de prevenció i
sensibilització social, de detecció de la problemàtica, i d’atenció i recuperació de les dones
que la pateixen, i dels seus fills i filles.
Per tal de desenvolupar aquesta intervenció integral, les actuacions s’han de basar en un
model de treball en xarxa que requereix d’eines i estratègies de coordinació i cooperació
entre els diferents serveis, institucions i agents socials per tal d’abordar la violència masclista
de manera efectiva i evitant la doble victimització de les dones.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2: ACCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
OBJECTIU GENERAL: Disminuir l’impacte de la violència masclista i avançar en la seva eradicació.
OBJECTIUS ESPECÍFICS


Promoure la sensibilització i la conscienciació social i professional i vetllar per unes relacions igualitàries al municipi.



Contribuir a la capacitació i formació específica del personal tècnic i polític.



Implicar el màxim de serveis presents en el territori i també la ciutadania per tal d’afavorir la identificació precoç de la violència i millorar la seva
prevenció.



Garantir la intervenció integral i el treball en xarxa i cooperatiu de tots els serveis i institucions, en el marc del protocol d’eradicació de la violència
masclista.



Ampliar el focus de treball vers els micromasclismes i la violència subtil que tolera i fomenta la violència masclista en l’àmbit públic i privat.
TEMPORALITZACIÓ
ACCIONS

2.1. Mantenir i incrementar les
campanyes de sensibilització
municipals al voltant del 25 de
novembre i durant tot l’any

2.2. Mantenir les activitats i els
tallers de prevenció de relacions
abusives amb la població jove i
revisar-les ampliant l’oferta
2.3. Elaboració del Protocol
d’abordatge integral de la
violència masclista

RESULTATS
PREVISTOS

Sensibilització de la
ciutadania del municipi
vers la violència
masclista i difusió dels
serveis i recursos
existents
Promoció de models
positius de relacions
sentimentals, lliures de
violència masclista.
Comptar amb un
document marc de
detecció, abordatge i
prevenció sobre la
violència masclista a
nivell municipal

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

ÀREES
IMPLICADES

Any inici

Durada

Nº i tipus d’activitats
organitzades
Nº de participants per
sexe

Igualtat
Participació
Ciutadana
Comunicació
Joventut

2015

Puntual

Nº de tallers
Nº de persones
assistents per sexe

Igualtat
Educació
Joventut

2015

Puntual

Aprovació del
document
Nº de serveis implicats
Nº de professionals
implicats per sexe

Igualtat
Tots els serveis
implicats
Consell Comarcal

2015

Puntual

PRESSUPOST

< 1000

< 2500

> 2500
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2.4. Creació de la Comissió de
Violència Masclista

Garantia de l’eficàcia del
protocol i el compliment
del treball en xarxa.
Alhora permet ser un
espai de suport pel
tractament de casos.

2.5. Potenciar la difusió del
Protocol de violència entre el
personal de l’ajuntament

Coneixement per part del
personal municipal sobre
els drets, els serveis i els
recursos disponibles per
a les dones en situació
de violència masclista.
Consolidació els serveis
especialitzats d’atenció
individual i grupal i
assessorament a dones

2.6. Manteniment dels serveis
especialitzats d’assessorament
jurídic i Projecte d’intervenció
psicosocial per a dones

2.7. Realitzar accions formatives
en violència masclista adreçada al
personal dels serveis que formen
part de a Comissió d’atenció a les
dones que pateixen violència
masclista.

Capacitació i millora
contínua de les
actuacions professionals
envers la violència
masclista

Periodicitat de les
reunions
Nº de participants i de
serveis que provenen
Grau d’assistència
Actes de les reunions i
mesures plantejades
Protocol al web
municipal
Nº accions de difusió
sobre el protocol

Igualtat
Tots els serveis
implicats

2015

Contínua

Igualtat
Comunicació

2016

Contínua

Periodicitat dels serveis
Nº de casos atesos

Igualtat
Serveis Socials

2015

Contínua

Nº de cursos, xerrades,
monogràfics
Nº serveis implicats
Nº de professionals per
sexe

Igualtat
Serveis socials,
Àmbit sanitari,
Policia Local
Altres agents de la
Comissió

2016

Contínua

56

Línia estratègica 3: Drets i Qualitat de vida

L’administració local entén el dret a una vida digna i al benestar físic, psicològic i social com a
valor fonamental i, per tant, adquireix una dimensió clau en les seves polítiques públiques.
La garantia d’aquesta qualitat de vida passa per l’equitat en els processos de distribució i
accés als recursos, espais i oportunitats que es presenten en un territori. Per això, cal
treballar perquè aquesta igualtat pugui donar-se franquejant els diferents factors de
desigualtat que afecten de forma directa o indirecta la salut, l’educació i el benestar de les
persones, o qualsevol altre que impedeixi llur lliure desenvolupament, especialment de les
dones.
A més, cal que les actuacions s’adrecin a propiciar que aquest sigui un municipi inclusiu,
socialment cohesionat i capaç de generar un repartiment equitatiu dels recursos i de cobrir les
necessitats i interessos de les dones i els homes, tenint en compte les seves especificitats i
les diferents etapes dels seus cicles vitals.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3: DRETS I QUALITAT DE VIDA
OBJECTIU GENERAL: Situar la sostenibilitat de la vida en el centre de les polítiques públiques locals, promovent les condicions per a que totes les persones
gaudeixin d’una vida digna.
OBJECTIUS ESPECÍFICS


Sensibilitzar envers les diferències de gènere que afecten la qualitat de vida de les persones i treballar per l’eliminació de les desigualtats que se’n
generen.



Tenir en compte la diversitat de situacions i el cicle de vida de les persones en tots els plans, programes i projectes que es portin a terme, especialment en
els àmbits de salut, esports, educació, atenció social, diversitat...



Promoure un model de ciutat inclusiva, cohesionada i accessible per a totes les persones.
TEMPORALITZACIÓ
RESULTATS
PREVISTOS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

3.1. Sensibilitzar, informar i
formar en perspectiva de gènere
i coeducació a les persones que
intervenen en l’àmbit educatiu
(professorat, monitores i monitors
de lleure, mares i pares) per tal
d’eliminar el sexisme i
l’androcentrisme en les relacions i
pràctiques educatives.

Formació de la comunitat
educativa en matèria
d’igualtat per incorporar
criteris coeducatius a
l’educació formal i
informal

Nº de cursos i de
participants
disgregat per sexe
Grau de
satisfacció

Igualtat
Educació
Joventut

2015

Puntual

3.2. Programació periòdica
d’accions de coeducació i
perspectiva de gènere dirigides
a la infància, adolescència i
joventut en els centres educatius,
esplais i centres de lleure.

Sensibilització de la
població infantil i jove
sobre temes com el biaix
de gènere en l’elecció
d’estudis, l’educació
afectiva i sexual,
alimentació saludable,...
Sensibilització sobre les
principals malalties que

Nº d’activitats
Nº d’assistents per
sexe
Avaluació de
l’alumnat i el
professorat

Igualtat
Educació
Salut Pública
Joventut

2015

Contínua

Nº d’activitats
Nº d’assistents per

Igualtat
Salut Pública

2015

Puntual

ACCIONS

3.3.Realització d’accions
preventives de sensibilització i

PRESSUPOST

ÀREES IMPLICADES
Any inici

Durada

<1000

<2500

>2500
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informació dirigides a tota la
ciutadania al voltant del dia
Internacional de la Salut de les
Dones (28 de maig).

afecten a les dones i
donar eines preventives

sexe

3.4. Organitzar mecanismes de
participació i consulta dirigits a
la ciutadania del municipi alhora
de dissenyar e implementar els
projectes urbanístics
municipals. Aquests mecanismes
hauran de ser dissenyats
introduint indicadors elaborats
des de la perspectiva de gènere.

Incorporació de la
perspectiva de gènere
als espais municipals

Nº de tallers/
sessions
realitzades
Nº entitats
participants
Nº participants per
sexe
Nº de adaptacions
dels espais

Igualtat
Participació Ciutadana
Urbanisme

2017

Puntual

3.5. Facilitar, a través del
mobiliari urbà i l’adequació
dels espais i transport públics,
el dia a dia de les persones que
realitzen les tasques de cura de
les persones dependents per
qüestió d'edat o de salut.

Incorporació de la
perspectiva de gènere en
els planejaments de
mobilitat i accessibilitat

Nº d’adequacions
de l’espai
Ampliació dels
recorreguts i/o els
horaris del
transport públic

Igualtat
Urbanisme
Espais Públics
Serveis i Transport

2016

Contínua

3.6. Realitzar un procés
participatiu per detectar
l’existència d’espais públics
insegurs en el municipi

Fomentar de la
participació de veïns i
veïnes en el disseny de
la ciutat per tal de
detectar els espais
públics que la ciutadania
percep com a insegurs

Igualtat
Espais Públics
Seguretat Ciutadana
Urbanisme

2016

Puntual

Nº persones
assistents per
sexe
Nº i localització
dels punts
insegurs
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Línia estratègica 4: Treballs i Temps
Tot i que la taxa d’ocupació femenina ha augmentat considerablement en els últims anys, les
dones encara es veuen afectades per unes condicions laborals més precàries: més presència
en l’economia submergida, salaris més baixos, major temporalitat, segregació horitzontal –
sectors professionals feminitzats i poca diversificació de les opcions–, i segregació vertical –
dificultats per a accedir a càrrecs de responsabilitat o comandament–.
A més, la manca de reconeixement social del treball de cura i atenció a l’àmbit domèstic i
familiar, i la quasi inexistent corresponsabilitat entre dones i homes, augmenten les dificultats
de conciliació de la vida laboral, personal i familiar i esdevenen també causes directes en la
precarització laboral femenina. Temps i treball són, doncs, dos elements que interactuen i als
què cal prestar atenció i cercar mesures que impliquin tots els sectors socials i que promoguin
una veritable transformació cultural.

En aquest sentit, les polítiques públiques han de promoure un nou pacte social entre els
diferents agents socials, per tal d’impulsar un nou model d’organització del treball, dels
serveis i dels temps, que integri les necessitats familiars i personals dels homes i de les
dones.
Les actuacions han d’anar dirigides a promoure la participació equilibrada de dones i homes
en la vida laboral, familiar, personal i social, sense que això suposi un detriment en la carrera
professional i/o qualitat de vida de les persones i, especialment, de les dones. Per això, cal
també promoure l’accés de les dones al món laboral i professional en igualtat de condicions,
fomentar l’emprenedoria i l’autoocupació de les dones i el reconeixement del talent femení
com motor de desenvolupament econòmic i social.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4: TREBALLS I TEMPS
OBJECTIU GENERAL: Promoure una redistribució equitativa dels treballs i dels temps entre dones i homes, tant en l’àmbit públic com privat.
OBJECTIUS ESPECÍFICS:


Impulsar mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral i promoure una utilització equitativa per part de dones i homes.



Fomentar la corresponsabilitat familiar i social en la cura de les persones.



Afavorir l’accés i la permanència de les dones en el mercat de treball en condicions d’igualtat.



Fomentar l’emprenedoria de les dones i el treball cooperatiu.
TEMPORALITZACIÓ
ACCIONS

4.1. Campanyes de sensibilització
sobre els usos del temps, el valor del
treball domèstic i de cura i la
conciliació.
4.2.Continuar desenvolupant accions
de foment de la coresponsabilitat.
 Organització d’una Gimcana en
família dins l’àmbit de les activitats
organitzades per la Festa major
amb la col·laboració de les entitats
“Cabres” i “Vaques”.
 Publicació en el Butlletí municipal
d’un article monogràfic sobre
aquest tema i incorporació en el
Programa “El missatge del mes”
de la Ràdio municipal.

RESULTATS
PREVISTOS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

Sensibilització ciutadana
entorn els usos del
temps, amb implicació
d’agents socials com
empreses, entitats, etc.
Major sensibilització
entorn la
coresponsabilitat i el
treball familiar/domèstic

Nº de campanyes i
exposicions
Participants per sexe
Nº d’entitats i empreses
locals implicades
Nº d’accions
realitzades
Assistents per sexe
Grau de satisfacció
amb els tallers
Nº publicacions
realitzades

ÀREES
IMPLICADES
Igualtat
Participació
Ciutadana
Ocupació i
Empresa
Igualtat
Participació
Comunicació
Joventut

Any inici

Durada

2015

Puntual

2015

Puntual

PRESSUPOST
<1000

<2500

>2500
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4.3. Organitzar xarxes d’intercanvi a
petit format, per exemple a nivell de
barris, per fomentar la cooperació entre
les persones i facilitar la conciliació de
la vida personal i familiar amb la
laboral.

Reforç de la xarxa
d’ajuda mútua entre les
persones del municipi per
tal de facilitar la
conciliació

Nº de persones
usuàries de la xarxa
d’intercanvi per sexe
Nº d’intercanvis
realitzats

Igualtat
Participació
Ciutadana

2017

Contínua

4.4. Recollir i mantenir actualitzades
les fonts estadístiques i les memòries
del Servei Municipal d’Ocupació amb
dades segregades per sexe.

Major coneixement de la
participació de dones i
homes al mercat laboral

Dades desagregades
per sexe

Igualtat
Ocupació i
Empresa

2015

Contínua

4.5. Analitzar la participació de les
dones en els cursos de formació
ocupacional i realitzar estudis relatius
a la inserció professional des d’una
perspectiva de gènere; difondre els
resultats obtinguts mitjançant el
Butlletí municipal.

Major coneixement de la
segregació ocupacional
que fonamenti l’acció
municipal en matèria
d’ocupació

Realització de l’estudi
Accions de difusió
realitzades
Nº dones informades

Igualtat
Ocupació i
Empresa

2017

Puntual

4.6. Premis per a l’emprenedoria
femenina, l’emprenedoria juvenil i a
projectes innovadors

Foment i reconeixement
a l’emprenedoria
femenina

Nº d’edicions
Nº de persones
participants

Igualtat
Ocupació i
Empresa

2015

Contínua
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Línia estratègica 5: Reconeixement del lideratge i participació de
les dones
L’administració pública, com institució propera a la ciutadania, és un observador de primera
línia de les necessitats i interessos de la ciutadania i, per tant, ha de ser capaç de canalitzar
les seves demandes.

Des de fa uns anys, es parla de participació lligada a la política, com una eina per
democratitzar decisions i construir nous processos socials que donin poder a les persones.
Els mecanismes desplegats però, defensen formes de participació que no sempre acaben
reflectint totes les veus de la ciutadania.

Tot i que la participació política i social de les dones ha anat en progressiu augment, el cert
és que aspectes psicosocials, polítics, econòmics, d’horaris, i també d’interessos, dificulten o,
en el pitjor dels casos, impedeixen, el lliure accés de les dones a les esferes públiques i de
decisió.

Per això, les polítiques públiques han de treballar per transformar les formes i els canals de
participació per a que siguin compatibles amb la vida quotidiana de les persones, eliminant la
dicotomia entre formal i informal, enfortint les capacitats diferenciades de dones i homes i
potenciant l’apoderament individual i col·lectiu. Les actuacions s’adrecen, per tant, a pal·liar
les deficiències existents i a promoure noves mesures de representació equilibrada, partint
del convenciment que les noves demandes i realitats socials necessiten de la les aportacions
de les dones, d’un nou model de gestió i de renovades línies d’acció en l’agenda política.

Així mateix, cal seguir treballant per donar valor i visibilitat a totes les aportacions que les
dones fan a la cultura i donar la importància que mereixen les seves contribucions a la
memòria històrica.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5: RECONEIXEMENT DEL LIDERATGE I LA PARTICIPACIÓ DE LES DONES
OBJECTIU GENERAL: Treballar per una democràcia equitativa i participativa, promovent la governança i la participació de les dones en tots els nivells de la
vida pública.
OBJECTIUS ESPECÍFICS


Assegurar que els mecanismes de participació siguin una plataforma de representació de totes les veus, i de la presa de poder tant individual com
col·lectiu.



Potenciar la incorporació i el lideratge de les dones en tots els nivells de responsabilitat i presa de decisions dels espais institucionals.



Fomentar la participació de les dones en totes les esferes socioculturals de la ciutat.



Acompanyar i donar suport als grups de dones, reconeixent el seu valor i les seves potencialitats.



Reconèixer, valorar i difondre els treballs i els sabers de les dones i de la genealogia feminista al llarg de la història.

ACCIONS
5.1. Recollir informació sobre la
participació de les dones en:
 Les associacions i entitats
locals.
 Grups o xarxes al marge del
reconeixement institucional.
 Els mecanismes participatius
o altres activitats que
s’organitzen en el municipi
(com Participapalau)
 Les llistes electorals locals.
5.2. Suport tècnic i econòmic a
les associacions de dones
existents o a les de futura creació

RESULTATS
PREVISTOS

INDICADORS
D’AVALUACIÓ

ÀREES
IMPLICADES

TEMPORALITZACIÓ
Any inici

Durada

Coneixement de la
realitat de la participació
municipal des de la
perspectiva de gènere i
promoure la participació
femenina en juntes
directives, entitats, grups
i llistes electorals

Estudi realitzat
Nº i càrrecs persones que
participen per sexe

Igualtat
Participació
Ciutadana
Joventut

2016

Puntual

Les associacions de
dones disposen d’eines i
recursos per al
desenvolupament de les
seves activitats

Nº d’entitats assessorades
Import de les subvencions

Cultura

2015

Contínua

PRESSUPOST
<1000

<2500

>2500
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5.3. Facilitació d’ espais de reunió
i el contacte entre dones per tal
de fomentar l’associacionisme
femení

S’haurà fomentat
l’associacionisme femení
a través d’un major
contacte entre les dones

Nº d’espais cedits
Nº d’entitats i dones
usuàries dels espais

Igualtat

5.4. Creació del Consell
Municipal de Dones de Palausolità i Plegamans

Disposar d’un
mecanisme formal
participació de les dones
al municipi

Núm. de Consells
realitzats
Núm. d’entitats i de dones
participants

5.5. Programació conjunta amb
les entitats i el Consell de dones.

Fer que les entitats de
dones participin de
manera efectiva en les
polítiques d’igualtat

5.6. Valorar la realització d’un
servei de cura d’infants durant
determinades activitats
programades per part de la
corporació municipal.
5.7. Donar continuïtat a una
programació d’activitats
culturals de o per a dones
(exposicions, presentacions de
llibres, ruta dels carrers de dones,
difusió de les aportacions de les
dones al món de la cultura, etc.).

2015

Puntual

Igualtat
Alcaldia

2017

Contínua

Espais de coordinació
Nº d’accions conjuntes

Igualtat

2016

Contínua

Espai de guarda per tal
de facilitar la conciliació i
incrementar la
participació

Nº de persones usuàries
per sexe

Tots els serveis
implicats

2016

Contínua

Visibilització de les
aportacions culturals de
les dones i sensibilització
de ciutadania sobre la
importància de la igualtat
de gènere de les
polítiques d’igualtat de
gènere

Nº d’activitats realitzades
Nº participants

Igualtat
Cultura

2016

Contínua

Participació
Ciutadana
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Annex: MOSTRA DEL QÜESTIONARI

La plantilla municipal està composada per 175 persones4. El qüestionari s’ha
enviat a un total de 165 persones en aquells moments en actiu. D'aquestes, han
contestat un total de 50 persones, 34 dones i 16 homes.
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Per Departament i sexe:
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Dona
Home

4 Dada extreta del diagnòstic del Pla d’Igualtat Intern, any 2011.
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