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PRESENTACIÓ DEL PLA 
 
Fem una travessia de llarg recorregut. Venim de les dones que han lluitat per poder estudiar, pel vot, per la ciutadania, per la llibertat i de les que durant generacions han tingut cura 
de nosaltres, sense elles res no hauria estat possible. No fem gaire soroll però hi som sempre. Venim, això sí, d’una nit molt negra, el franquisme, que la majoria de les nostres 
companyes europees s’han estalviat. Durant el franquisme, per exemple, una dona no podia prestar testimoni en un judici perquè no tenien capacitat per fer-ho els menors d’edat, els 
dèbils mentals i les dones. Érem sempre menors d’edat, protegides pel pare, marit o germà. A una criatura se la controlava amb una bona bufetada. A una dona també, en aquells 
casos en què la ideologia de submissió que havíem mamat des del néixer no era suficient. Vet aquí la violència de gènere actual. Hi ha homes que no suporten que ens puguem 
divorciar, separar, en definitiva, independitzar. Llavors exerceixen una violència física o psicològica que busca tornar-nos al nostre lloc del que, segons ells, mai no hauríem hagut de 
sortir.  
 
Hem lluitat molt i hem avançat molt. La de les dones és la gran revolució del segle XX i continua al segle XXI. Arreu, en el món occidental, les lleis proclamen la igualtat de dones i 
homes. Els hàbits, els costums, però, costen molt de canviar, s’hi ha d’estar molt a sobre, denunciar els incompliments, no defallir mai. Nosaltres ens emmirallem en els països del 
nord d’Europa més avançats en aquests temes. D’ells hem après a dissenyar Plans d’Igualtat Dona-Home i a avaluar-los per veure si s’han acomplert. En el nostre entorn, gaudeixen 
de Pla d’Igualtat Dona-Home la Generalitat de Catalunya, les Diputacions, Consell Comarcal, molts municipis, universitats, empreses i altres organismes públics i privats. 
Per avançar en la identificació de les discriminacions que encara avui dia subsisteixen s’ha diferenciat conceptualment entre sexe i gènere per aclarir d’una vegada per totes què ens 
imposa la naturalesa i què ens imposa la cultura, la societat; en el benentès que tot allò que és cultural és modificable. Vegeu l’esquema:  
 
Els Plans d’Acció Municipal per la Igualtat de Gènere (PAMIG), que són els que es fa actualment la Diputació de Barcelona, suposen un treball transversal assumit per totes les 
Regidories de l’Ajuntament a fi de visibilitzar quines necessitats, desitjos, inquietuds tenen les dones dels diferents nuclis de població i com s’hi pot fer front des de cada àrea de 
govern. Partint sempre d’un bon diagnòstic que ens doni la imatge real de la situació de la meitat de la població, les dones _ no som cap minoria, ni una part com Gent gran o 
Joventut _ en tota la seva diversitat d’edats, formació, salut i educació entre d’altres. No és fàcil, i cal tenir instruments ben potents ja que les dones, les seves aportacions, valors i 
demandes han estat sempre invisibles en un món estructurat entorn d’un únic subjecte, l’home. 
 
Les polítiques favorables a les dones en el nostre municipi s’han cuit lentament com el bon rostit de festa major que feien les àvies. Una primera cocció amb foc intens perquè el 
pollastre o l’ànec tanqui els porus i quedi sucós, tendre per dintre, i després a molt poc foc i molta, molta estona fent xup-xup, fins que quedi al punt de daurat perfecte, ni cru, ni 
cremat. 
 
Primer va ser una Regidoria de la Dona, vinculada als serveis socials. Dones pels 4 cantons, l’Associació de Dones, va néixer el 1999 i, en paral�lel, el Casal de la Dona. D’això ja fa 
més de 10 anys i té al voltant de 150 sòcies dels diferents nuclis de Santa Coloma, persones que, majoritàriament, han viscut la infància i primera joventut en ple franquisme, 
conformades per tota classe de discriminacions, a qui calia fer conèixer els recursos que tenien al seu abast en una societat democràtica.  
 
En aquest 2010 inicien una segona etapa, amb un Banc del Temps que ja funciona, obert a tota la comunitat i que ha de ser un instrument fonamental de solidaritat i cohesió en 
temps de crisi. És molt difícil que un Ajuntament petit pugui millorar l’actual servei d’autobusos. En canvi, ara és fàcil posar-se en contacte amb persones que fan un determinat 
trajecte o que volen acompanyar altres persones al metge. O en el cas de les criatures, que acceptaran tenir-ne cura una estona.  
 
Pel que fa als serveis en el municipi, cal dir que hem pogut comptar amb dues Llars d’Infants públiques, quan poblacions veïnes tan grans com Sant Boi o l’Hospitalet no en tenien 
cap; és evident que l’educació ha estat una prioritat del govern municipal durant anys i que també hem tingut, en general, una bona atenció a la salut. 
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L’altra gran fita ha estat la constitució el 2007 del Consell Municipal de les Dones, per portar la mirada i la veu de les dones a la política municipal. Per la pròpia dinàmica del Consell 
aviat es va fer indispensable definir una política municipal de les dones i per a les dones. És a dir el Pla d’Igualtat Dona-Home que ja tenien en altres llocs. L’elaboració d’aquest Pla, 
però, és lenta, demana personal tècnic treballant-hi i té un elevat cost econòmic. 
 
Tres factors complementaris resolen la situació. La contractació d’una agent d’ igualtat per 6 mesos _és un pla ocupacional_, l’autonomia de Regidoria d’Igualtat, amb despatx, 
personal, pressupost i dedicació plena. Per últim l’oferiment de la Diputació de Barcelona, donades les noves condicions, de fer el PAMIG amb cost zero per a l’ajuntament.  
 
La primera fase del PAMIG _ diagnòstic i elaboració _ començà a primers d’abril i es clou ara al juliol; ha estat molt productiva, especialment pel que fa a la participació de les dones i 
el personal tècnic de l’ajuntament. Aquest últim, juntament amb persones del Consell, ha intervingut decididament en la proposta de línies d’acció sobre cada eix discutit i el que és 
millor han descobert com és de bona la coordinació entre diferents departaments.  
 
També ha estat important la incorporació de noves persones, especialistes en violència de gènere, treball de les dones, educació i altres que donaran nova saba al Consell. 
Ara us fem a mans un primer document, fruit del procés d’elaboració, perquè el llegiu tranquil�lament, el penseu i l’esmeneu en allò que calgui. A partir de setembre recollirem totes 
les propostes de modificació a fi que sigui aprovat pel Consell i el Ple municipal. 
 
Després serà feina de totes i tots tirar-lo endavant. Acceptarem la crisi i les limitacions que ens imposi, buscarem _ i ben segur que trobarem_ respostes imaginatives, el que no 
farem mai més és acceptar que se’ns ignori o se’ns posi a la cua de les altres polítiques municipals. 
 
Voldria, per últim, donar les gràcies a totes les institucions i persones que han fet possible aquest PAMIG que serà la base de les polítiques municipals de gènere durant els propers 
4 anys. 
 
 
Montserrat Vilajuliu i Martínez, Regidora de Polítiques d’Igualtat, juliol del 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIÓ DEL PRESENTACIÓ DEL de les Polítiques de les Polítiques de Gènere 
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1. Marc de referència de les polítiques d’igualtat de gènere  
 

El principi d’igualtat de gènere és un dels eixos nuclears de les societats modernes. La consecució d’aquest principi polític ha estat present des de la creació dels estats democràtics; 
tanmateix el seu reconeixement no ho ha estat per tot el conjunt de la ciutadania, les dones no han iniciat un procés d’equiparació de drets formals fins a principis del segle XX. La 
divisió sexual del treball continua encara vigent i organitzant les estructures socials de tal forma que la igualtat real encara és un repte a aconseguir. 
 
La desigualtat de gènere ha estat invisibilitzada durant molts de temps i actualment s’ha assumit com una problemàtica de dimensió pública i política, per aquesta raó, es fa necessari 
el desenvolupament de polítiques de gènere. Aquestes polítiques, venen impulsades per diversos agents:  
 
A nivell internacional, el moviment feminista ha estat central en la formulació de les polítiques d’igualtat, i en la dècada dels 60 i 70 va aconseguir que els poders públics posessin a 
les seves agendes el principi d’igualtat per raó de sexe. El moviment feminista de la segona onada, va posar en evidencia, que la consecució del dret a vot, a l’educació i als treballs, 
que la primera onada feminista havia aconseguit, no era suficient per l’assoliment de la igualtat, tant a nivell formal com real. Les noves idees que s’introdueixen en aquell moment si 
bé generen ruptures en el moviment de dones respecte el diferent paper que se li atorga a l’Estat en la teoria feminista, també provoquen la pròpia intervenció de l’Estat, a través de 
la formulació de polítiques d’acció positiva per a les dones. Seguint a Judit Astelarra1, podem dir que les prioritats de l’agenda del moviment feminista de la segona onada i, per tant, 
les demandes polítiques que faran davant les institucions internacionals són: 
 

• Reivindicar que es compleixin en la pràctica els drets polítics i socials de les dones i estendre’ls a tots els àmbits en els que encara no existeixen (drets reproductius, de la 
cura…). 

• Repensar la política de forma que inclogui les relacions entre l’àmbit privat i públic. Les injustícies que es donin en l’àmbit domèstic i la discriminació de les dones en la vida 
quotidiana també són un problema polític. 

 
El paper de Nacions Unides ha estat capdavanter i protagonista en el desenvolupament de les polítiques de gènere, establint mesures i estratègies polítiques a favor de la igualtat 
de gènere. Sobretot a partir de 1975, data que marca l’inici de la dècada de les dones, amb l’entrada en vigor de la CEDAW, la Convenció sobre l’Eliminació de totes les Formes de 
Discriminació contra la Dona, que compren drets de les dones acceptats internacionalment,aplicables en tots els camps i que els països ratifiquen de forma voluntària.  
 
Les quatre conferències mundials sobre la Dona (Mèxic 1975/ Copenhagen 1980/ Nairobi 1985/ /Beijing 1995) i els seus respectius plans d’acció han marcat de forma progressiva els 
objectius i estratègies per la equitat de gènere i han fet explícits la necessitat de crear organismes a nivell nacional i local responsables de la implementació de les polítiques de 
gènere. Un aspecte que incorporen és el canvi de paradigma de les polítiques de gènere des d’un enfocament de la igualtat d’oportunitats, cap al mainstreaming de gènere. 
 
La Unió Europea també ha exercit influència en el desenvolupament del marc legislatiu comunitari en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. La primera referència 
legal és l’article 119 del Tractat de Roma (1957) on reconeix el principi d’igualtat referit exclusivament a que dones i homes han de rebre igual salari per igual treball. L’ampliació de la 
qüestió de la igualtat amb el Tractat d’Amsterdam (1997) i l’aprovació de la Carta dels Drets Fonamentals (2000), la Unió Europea va ampliar el marc comunitari en matèria d’igualtat.  
 
Actualment, la legislació cobreix 13 directives en l’àmbit del treball, la seguretat social i els béns i serveis. És important destacar l’efecte que ha tingut aquest marc legal europeu a 
l’estat espanyol, la Ley Orgànica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres respon a una Directiva Comunitària. En relació a la participació equilibrada de dones i homes en els 

                                                 
1  Astelarra, Judit. Veinte años de políticas de igualdad. Col. Feminismos (2005) 
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processos de presa de decisions, el punt de partida fou la Declaració d’Atenes el 1992, en la que 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.  
 
L’Administració Local ha tingut un paper clau a l’hora de generar una opinió pública sensibilitzada amb els problemes de gènere en un context en el que els governs locals han 
creat polítiques innovadores que han donat resposta a les demandes socials cada vegada més diversificades. Aquest major protagonisme es fonamenta en la seva proximitat amb la 
realitat social que li permet conèixer millor que les altres administracions les necessitats de la població. D’aquesta manera els ajuntaments incorporen les polítiques de gènere 
promovent les regidories específiques en la temàtica, els serveis, els programes i les agents d’igualtat amb l’objectiu de pal�liar els efectes de les relacions desiguals entre dones i 
homes. En tot aquest procés han tingut un paper clau algunes dones dels partits polítics i tècniques municipals que establint aliances de gènere introdueixen les polítiques d’igualtat 
en les diferents agendes i busquen recursos per la seva implementació. 
 
A més, a partir dels anys setanta, les comunitats acadèmiques, han començat a incorporar els estudis de gènere en els plans d’estudi i centres d’investigació i, per tant, 
contribueixen a la formació de professionals i a l’impuls en la investigació dels estudis feministes i de gènere que tenen un paper cabdal en la pràctica i desenvolupament de les 
polítiques públiques.  
 
Per la seva banda, els mitjans de comunicació, juguen un paper important a l’hora de sensibilitzar i fer visible les desigualtats de gènere, envers l’opinió pública, encara que 
també assenyalen els avenços assolits entorn la igualtat entre homes i dones i, d’aquesta manera, converteix la igualtat de gènere en una prioritat política. 
 

1.1 Marc legal 
 
Les polítiques públiques d’igualtat han viscut un procés d’implementació a tots els nivells de l’Administració. En els darrers trenta anys, aquestes polítiques han passat de ser 
inexistents a introduir-se mitjançant diferents models de planificació a totes les administracions públiques, tant central, com autonòmica o local. Actualment disposem d’un marc legal 
en els diferents nivells institucionals que fonamenten la implementació de les polítiques d’igualtat. 
 
 

A) El marc normatiu en l’àmbit nacional 
 
Constitució espanyola (1978) 
 
La Constitució espanyola recull com a drets i llibertats fonamentals vinculats al desenvolupament de la igualtat de gènere els següents: 
 
En el Títol I, capítol II, l’article 14: Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra 
condició o circumstància personal o social 
 
En el títol preliminar, l’article 9.2: Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin 
reals i efectives. 
 
Llei 27/2003, de 31 de juliol, Reguladora de l’Ordre de Protecció de les Víctimes de la Violència Domèstica 
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La Llei regula mesures de protecció per a les dones que pateixen agressions per part de la seva parella i, en general, per a les víctimes de violència en l’àmbit familiar. 
 
Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere 
 
La violència de gènere és enfocada per aquesta llei orgànica d’una manera integral i multidisciplinar. Es comença pel procés de socialització i educació per prevenir la seva aparició i 
educar les noves generacions en els valors de llibertat i igualtat entre ambdós sexes, però també emfatitza la protecció de les víctimes i reconeix nous drets, introdueix importants 
reformes en l’ordre civil i penal i crea els Jutjats de Violència sobre la Dona. L’àmbit de la Llei inclou tant els aspectes preventius, educatius, socials, assistencials i d’atenció posterior 
a les víctimes, com la normativa civil que incideix en l’àmbit familiar o de convivència (on principalment es produeixen les agressions) i la resposta penal davant d’aquests delictes.  
 
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes 
 
Sorgeix fruït de la necessitat d’establir accions normatives dirigides a combatre totes les formes de discriminació, directe i indirecte, per raó de sexe i a potenciar la igualtat real entre 
dones i homes. Les novetats d’aquesta llei són que reconeix que la igualtat formal no és suficient, l’accent en la prevenció de conductes discriminatòries i en fer polítiques actives per 
garantir el principi d’igualtat. Cal destacar que potencia accions en diversos àmbits: 
 

a) L’ordenació de les polítiques públiques sota el principi d’igualtat i la perspectiva de gènere. 

b) En l’àmbit administracions públiques. 

c) Contempla la regulació de l’accés als béns i serveis (la relació entre particulars) i mesures de promoció de la igualtat en les empreses privades com subvencions o en 
matèria de contractació i en referència als consells d’administració. 

d) Mesures per a potenciar el dret al treball i a la igualtat d’oportunitats, en l’accés, la formació i la promoció. S’inclou entre els drets la protecció en cas d’assetjament sexual 
i l’establiment de mesures per a potenciar la conciliació, el repartiment de les tasques domèstiques i laboral i per altra banda en el marc de les negociacions col�lectives 
adoptar mesures per a la igualtat. 

e) En la participació política, la modificació de la Llei Orgànica de Règim Electoral, cal una composició equilibrada de dones i homes en les candidatures a les eleccions, tant 
a nivell autonòmic, nacional i local. S’exigirà la paritat excepte pels municipis menors de 3000 habitants. 

f) També fa explícit en l’article 21 en relació a la col�laboració amb altres administracions públiques i en que les Entitats Locals integrin el dret d’igualtat en l’exercici de les 
seves competències. 

 
 

B) El marc normatiu en l’àmbit autonòmic 
 
Llei Orgànica 6/2006 de Reforma de l’Estatut d’Autonomia 
 
El nou Estatut regula els drets civils i socials, entre els quals els drets de les dones correspon a l’article 19. 
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Títol I. Drets, deures i principis rectors. Capítol I. Drets i Deures en l’àmbit civil i social.  
 
Article 13. Drets de les Dones.  
 
19.1. Totes les dones tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i 
de tota mena de discriminació.  
 
19.2. Les dones tenen dret a participar en condicions d’igualtat d’oportunitats amb els homes en tots els àmbits públics i privats 
 
D’acord amb l’article 41 de l’Estatut, situat dins l’apartat de “principis”, reconeix que els poders públics han de garantir la incorporació de la perspectiva de gènere. 
 
L’Estatut també incorpora la paritat en la composició i règim electoral del Parlament (article 56): 
 

Són electors i elegibles els ciutadans de Catalunya que estan en ple ús de llurs drets civils i polítics, d’acord amb la legislació electoral. La llei electoral de Catalunya ha 
d’establir criteris de paritat entre dones i homes per a l’elaboració de les llistes. 

 
Llei 5/2008 de 24 d’abril del Dret de les Dones a Eradicar la Violència Masclista 
 
Aquesta Llei recull les actuacions que els poders públics catalans han de dur a terme contra la violència masclista i la xarxa de serveis d’atenció i recuperació que garanteixin una 
intervenció integral contra totes les formes d'aquesta violència. A nivell conceptual, ha posat al centre les dones com a subjectes de dret i la consideració que la violència masclista 
com una greu vulneració dels seus drets humans i llibertats fonamentals, i reconeix la importància dels aspectes preventius i subratlla les mesures de sensibilització, prevenció i 
detecció precoç com a principis fonamentals en la seva eradicació.  
 
A nivell competencial correspon als municipis programar, prestar i gestionar els Serveis d'Informació i Atenció a les dones i efectuar la derivació als diferents serveis en els termes 
previstos en aquesta Llei. 
 
 

C) El marc normatiu en l’àmbit local 
 
A nivell local el marc normatiu de les polítiques de gènere el trobem en primer lloc en la Constitució espanyola i en els textos jurídics sectorials que s’han anat aprovant en els últims 
anys que incorporen mesures específiques per abordar la igualtat de gènere. 
 
Les competències de les Administracions Públiques locals s’estableixen en la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local en dos articles bàsics que delimiten la capacitat d’actuació dels 
ajuntaments: 
 

Article 25: "El municipi, per a gestió dels seus interessos en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestar tots els serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal".  
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Article 28: "Els municipis poden realitzar activitats complementàries de les pròpies o altres administracions públiques i, en particular, les relatives a l’educació, la cultura, la 
promoció de la dona, l’habitatge, la sanitat i la protecció del medi ambient".  

 
El protagonisme de l’Administració Local i sovint capdavanter en el desenvolupament de les polítiques de gènere es fonamenta en la seva proximitat amb la realitat social que li 
permet conèixer-la millor que les altres administracions i, per tant, disposa de més elements a l’hora d’establir unes actuacions que responguin a les necessitats de la població.  
 
La Carta Europea d’Autonomia Local reconeix aquesta nova posició dels governs locals (article 4.3) a través del principi de subsidiarietat: «l’exercici de les responsabilitats 
públiques, de manera general, ha d’incumbir preferentment a les autoritats més properes a la ciutadania» Així, estableix que els governs locals tenen el dret i la capacitat efectiva per 
ordenar i gestionar tots aquells assumptes públics que incumbeixen directament a la seva comunitat, amb l’objectiu de dispensar uns serveis de qualitat i beneficiar la ciutadania.  
 
No obstant, si que cal tenir en compte que existeix una normativa a nivell internacional, nacional i autonòmica que té una incidència en les competències dels ens locals, bàsicament 
pel principi de subsidiarietat i d’eficàcia i descentralització administrativa que caracteritza l’organització política del nostre territori. 
 
Llei 5/2008 de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Aquesta Llei recull les actuacions que els poders públics catalans han de dur a terme contra la 
violència masclista i la xarxa de serveis d’atenció i recuperació que garanteixin una intervenció integral contra totes les formes d'aquesta violència. A nivell conceptual, ha posat al 
centre les dones com a subjectes de dret i la consideració que la violència masclista com una greu vulneració dels seus drets humans i llibertats fonamentals, i reconeix la 
importància dels aspectes preventius i subratlla les mesures de sensibilització, prevenció i detecció precoç com a principis fonamentals en la seva eradicació.  
 
A nivell competencial correspon als municipis programar, prestar i gestionar els Serveis d'Informació i Atenció a les dones i efectuar la derivació als diferents serveis en els termes 
previstos en aquesta Llei. 
 
 

2. Principis i Metodologia 
 

2.1. Principis inspiradors 
 

A) El principi d’igualtat, una opció ideològica 
 
Darrera de qualsevol anàlisi, planificació, actuació o avaluació hi ha una manera de veure el món, de situar-s’hi i de plantejar-ne què s’ha de canviar i què s’ha de mantenir. Darrera 
de qualsevol persona, organització o institució hi ha una manera d’entendre el propi territori i d’estar a la vida. Aquestes maneres seran les que ens faran tenir o no present la 
perspectiva de gènere, és a dir, tenir en compte en l’anàlisi, la planificació, el disseny i l’execució de les actuacions les diferències socials i culturals dels homes i les dones en 
qualsevol àmbit.  
 
Per tant, en l’elaboració del Pla hem tingut present que els processos que ens permeten planificar i actuar tenen una importància cabdal, però no són neutres: sempre es deriven 
d’una manera determinada d’entendre la política i la vida. El Pla sorgeix, doncs, del reconeixement de l’existència de la desigualtat i la discriminació per raó de gènere, i del rebuig i la 
voluntat d’actuar per transformar aquesta realitat. 
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B) Construir una societat més justa i democràtica 
 
Les actuacions dels Ajuntaments per la igualtat de gènere al nostre país se situen en el context dels importants canvis polítics i socials viscuts en els darrers vint-i-cinc anys que, com 
en altres països europeus però amb retard, signifiquen un trencament progressiu de la mentalitat tradicional sobre el paper de les dones i els homes a la societat i en els espais 
públic i privat. El desenvolupament de polítiques de gènere suposa el planejament d’actuacions que permetin construir una societat més igualitària, justa i democràtica.  
 
 
En el present Pla d’Igualtat de Gènere integrem la diversitat i l’heterogeneïtat, perquè enriqueix la nostra societat, però, en cap cas, aquestes diferències poden esdevenir factors de 
desigualtat, de subordinació o de jerarquització de les persones. La igualtat de gènere que persegueix el Pla orienta els sistemes polítics, socials, econòmics i culturals sobre la base 
del principi d’igualtat entre dones i homes com un dels pilars bàsics de les societats democràtiques modernes. 
 

C) Treballar transversalment 
 
L’estratègia més recent de la política d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes a la Unió Europea es coneix com gender mainstreaming o trasversalitat de gènere, que implica 
incloure la perspectiva de gènere en totes les polítiques i actuacions, prèviament a la presa de decisions, així com en l’anàlisi, la planificació, l’aplicació metodològica i l’avaluació de 
totes les àrees d’intervenció: econòmiques, jurídiques, ambientals, culturals, etc. És a dir, en cadascun dels àmbits de les polítiques públiques.  
 
Així, la transversalitat de gènere suposa un canvi de paradigma polític: de les polítiques de la dona a les polítiques de gènere. Des d’aquest nou paradigma es promou que, a banda 
de desenvolupar accions específiques per a les dones, es tinguin presents les necessitats de les dones i els homes des de totes les àrees municipals.  
 
El Pla ha estat fruit d’un espai de reflexió, discussió i disseny, compartit per les diferents àrees de l'Ajuntament, procés que ha afavorit l’assimilació dels principis fonamentals de la 
igualtat entre homes i dones i ha facilitat la incorporació de la perspectiva de gènere dintre de totes les àrees municipals. 
 

D) Revisar constructivament el model actual d’actuació municipal 
 
Cal tenir present, que la desigualtat de gènere ha marcat les estructures socials, econòmiques i polítiques, i que el model patriarcal ha esta la base de la construcció de les identitats 
individuals i les col�lectives.  
 
Les estructures socials i polítiques han seguit el model establert i no han tingut en compte altres identitats, valors o cultures que es trobaven al marge dels marcs normatius i que 
alhora s’han utilitzat per retroalimentar la justificació de la seva pròpia desigualtat.  
 
Actualment, gràcies a la democratització i l’extensió d’un nou paradigma de justícia social, les agendes polítiques han incorporat el principi d’igualtat i per tant es fa possible el 
integrar les diferències dintre d’un nou model polític de justícia més global.  
 
És per aquesta raó, que des de les administracions públiques hem d’assumir les mancances derivades del model del que provenim, i repensar les polítiques que desenvolupem per 
tal d’incorporar les mesures correctores oportunes per no continuar avalant aquesta desigualtat ni fomentant discriminacions, tant directes com indirectes.  
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Les polítiques públiques doncs, han d’anar encaminades a l’assoliment de la justícia de gènere, a través de la redistribució, el reconeixement i la representació. Els governs locals, 
han d’incloure el gènere com a eix transversal en les seves actuacions, i observar i avaluar l’impacte de les actuacions que desenvolupen amb una visió integral que inclogui la 
igualtat entre homes i dones.  
 
Així doncs, el repte actual dels Ajuntaments, passa per reconèixer d’on venim, amb els dèficits derivats dels models heretats, però també les potencialitats de canvi a nivell polític i 
social. Ens trobem en un moment idoni per a la consecució d’una nova societat, on totes les identitats tinguin cabuda i es reconegui i posi en valor el que abans es trobava 
invisibilitzat i alhora obri horitzons per nous models de societats.  
 
 

2.2 Metodologia de treball 
 
Per tal de desenvolupar el Pla d’Igualtat de Gènere que teniu entre les mans, l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló ha comptat amb el suport de l'Oficina de Promoció de les 
Polítiques d'Igualtat Dona-Home, amb qui s’ha treballat estretament per fer néixer una eina que permeti assolir nous reptes en la igualtat de gènere al municipi. 
 
Per tal de materialitzar aquest treball, l'Ajuntament ha creat una Comissió formada per personal tècnic de totes les Regidories i per dones de l’Associació de dones i el Consell 
municipal de dones.  
 
Així doncs, realitzar el Pla d'Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló no tant sols ha consistit en posar d’acord un grup de persones sobre objectius, resultats 
i accions a emprendre, sinó també en perfilar un discurs polític basat en la justícia social i la democràcia plena. Aquesta càrrega ideològica ha afegit una gran complexitat al treball de 
la Comissió, però també ha donat un gran sentit al procés d’elaboració del Pla i al seu resultat final. 
 
En aquest sentit, l’elaboració del Pla ha estat un procés que ha implicat decisions a diferents nivells: 
 

• visió estratègica, 

• adquisició de compromisos polítics, 

• lideratge de la regidoria específica de gènere, 

• compromís públic davant la ciutadania, 

• assignació de mitjans econòmics i recursos humans necessaris, 

• creació d’estructures i formes de treballar que potenciïn la transversalitat i la horitzontalitat. 
 
Veurem reflectits aquests diferents nivells de decisió al llarg dels següents apartats del Pla: 
 

• Condicions prèvies, que estableixen els reptes del propi Ajuntament per tal de tirar endavant el Pla. 
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• Objectiu general del Pla, que defineix cap a on es dirigeix l'Ajuntament en l’àmbit de les polítiques de gènere i explica la importància del Pla per a la societat, en termes de 
beneficis a més llarg termini. 

• Línies Estratègiques, que marquen les grans àrees d’actuació en l’àmbit del gènere, i que venen definides pel Pla d’Igualtat de Gènere de la Diputació de Barcelona. 

• Marc conceptual, que aporta els elements de reflexió sobre cadascuna de les línies, els quals ajuden a entendre les desigualtats de gènere existents i justifiquen la 
necessitat d’intervenció. 

• Diagnosi prèvia, que recull de forma sintètica la informació més significativa de la “Diagnosi de Gènere i Igualtat d'Oportunitats”. 

• Objectius específics del Pla, per cada línia estratègica, que defineixen els compromisos que adquireix l'Ajuntament i les fites que vol assolir en cadascun dels àmbits de 
treball, en coherència amb les prioritats i l’objectiu general; són, doncs, les finalitats a perseguir durant l’execució del Pla d’Igualtat de Gènere, i són susceptibles de 
continuar un cop finalitzat el mateix. 

• Resultats previstos, lligats als objectius a assolir al llarg del Pla d’Igualtat de Gènere, són realitats que es preveuen assolir a través d’un conjunt d’actuacions 
desenvolupades al llarg d’un període de temps establert prèviament i sota l’aplicació d’uns recursos previstos. 

• Indicadors sobre els resultats del Pla d’Igualtat de Gènere, com una eina per a mesurar el grau d’assoliment dels objectius a aconseguir. Els indicadors previstos en aquest 
Pla són instruments de mesura que ens permeten expressar quantitativament els resultats esperats i, alhora, serveixen de guia per a avaluar la qualitat o l’adequació del 
desenvolupament pràctic del Pla d’Igualtat de Gènere. Aquesta és una proposta inicial que inclou el nom de l’indicador i l’aspecte a valorar; caldrà, però, desenvolupar-la 
més amb una descripció dels aspectes necessaris per la seva aplicació. 

• Accions, ordenades per línies estratègiques que, a nivell operatiu, s’han planificat al llarg de l’execució del Pla d’Igualtat de Gènere per tal d’assolir els objectius proposats. 
Recullen les àrees municipals que hi intervenen tot reflectint el treball transversal necessari per al seu desenvolupament (tant per aquelles que s’han vingut desenvolupant 
fins ara com per a les accions de futur). 

• Temporització del Pla d’Igualtat de Gènere, prevista per al període 2010-2014. 

• Quadre-resum del Pla d’Igualtat de Gènere on, línia per línia, es dóna una visió de conjunt sobre quins elements conté el Pla, les prioritats establertes i l’assignació de 
recursos previstos per tal d’executar les accions. 

 
 

3. Condicions prèvies i Objectiu general  
 

3.1 Condicions prèvies 
 
El Pla d'Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló té dues característiques pròpies i significatives.  
 
En primer lloc, posa l’accent en l’impuls i el compromís polític envers les polítiques de gènere. Dissenyar aquest Pla ja ha suposat una important implicació política i tècnica, però cal 
que aquest compromís institucional continuï avançant en la priorització d’aquestes polítiques com a un dels eixos vertebradors de la política municipal; en l’estimació i aplicació de 



 

 13
� 

recursos econòmics, infraestructurals i humans; en la formació en gènere de l’equip de govern i del personal municipal, que necessita d’eines pràctiques i específiques pel 
desenvolupament d’actuacions amb perspectiva de gènere; i en una estructura organitzativa que faciliti el treball transversal. 
 
En segon lloc, el Pla d'Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló recull la necessitat d’afavorir la construcció social de nous models de masculinitat que 
entenguin les relacions des de paràmetres d’igualtat i que se sumin a l’esforç de millorar democràticament la nostra societat des de la corresponsabilitat i la lluita contra la 
discriminació de les dones.  
 
La inclusió d’aquest objectiu és reflex del camí recorregut per part d’una àrea municipal que porta varis anys treballant amb solidesa per la igualtat de gènere i que ha volgut “anar 
més enllà”, debatent i trencant l’a priori que les polítiques d’igualtat no sols són polítiques per a les dones, sinó que afecten la totalitat de la societat.  
 
El Pla d'Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló és, doncs, una bona eina per aprofundir i avançar en la tasca que l'Ajuntament ja ve desenvolupant en favor 
de la igualtat de gènere, però també, per corresponsabilitzar el conjunt municipal en aquesta tasca, impregnant en major mesura la resta d’àrees municipals, assegurant una major 
transversalitat de les actuacions i, en definitiva, afavorint que es desplegui amb un major impuls polític la bona tasca duta fins el moment.  
 
Serà el compromís polític per fer veritables polítiques d’igualtat transversals i no sectorialitzades el que permetrà creure en el Pla d'Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Cervelló, 
assumir-lo i aplicar-lo amb coherència, tant a nivell de lideratge com de la implicació de tota l’organització municipal. 
 
Un compromís, un lideratge i una implicació municipals que tindran un impacte en la població de Santa Coloma de Cervelló en la mesura que contribueixin a trencar amb la cultura 
existent respecte als rols de gènere, a visualitzar i abordar adequadament realitats tant terribles com la violència de gènere, així com a minvar la reproducció del model patriarcal i les 
resistències a un nou model de relacions personals, comunitàries i socials, basat en l’equitat. 
 
 

3.2. Objectiu general del Pla 
 
Impulsar, des de l’Ajuntament, la incorporació de la perspectiva de gènere a tots els àmbits socials, econòmics, polítics i culturals del municipi de Santa Coloma de Cervelló, per tal 
d’aconseguir la igualtat real i efectiva entre dones i homes, tot afavorint l’apoderament de les dones i la seva veritable ciutadania, així com la implicació dels homes en la definició de 
nous models de masculinitat i en la lluita per a la igualtat. 
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4. Breu contextualització sociodemogràfica del municipi 
 
Santa Coloma de Cervelló, situada a la comarca del Baix Llobregat, neix per la repoblació del marge dret del riu Llobregat en el darrer quart del segle IX. En un principi, el poble es 
caracteritza per una vida fonamentalment rural. El gran canvi sociodemogràfic comença a finals del segle XIX, amb la construcció de la fàbrica tèxtil i la colònia pels treballadors i 
treballadores en els terrenys anomenats Can Soler de la Torre, que fins llavors pertanyien al municipi de Sant Boi del Llobregat. Es produeix un gran increment de la població, que en 
aquella època es situa al voltant dels 1300 habitants. Al llarg del segle XX aniran obrint-se camí nous sectors industrials com el metal�lúrgic, el químic i la construcció. Encara que 
actualment, les principals activitats econòmiques del municipi estan relacionades amb el sector dels serveis. En aquests moments es pot observar també un important creixement del 
comerç. 
 
En els darrers anys el municipi ha experimentat importants canvis. D’una banda, cal destacar el fort creixement de la població, que des de l’any 1996 fins a l’actualitat s’ha duplicat. 
Segons dades del padró del 2010 Santa Coloma compta amb una població de 7788 persones. També cal tenir en compte que durant els darrers anys es va registrar a tot el Baix 
Llobregat el pas progressiu d’un gràfic de piràmide demogràfica de base estreta cap una piràmide amb una base més ampla amb més capacitat de reemplaçament. Això mostra 
l’ampliació de la població jove i la la disminució dels grups d’edat relatius a les franges més envellides de la població. En concret el poble de Santa Coloma de Cervelló és un dels 
municipis del Baix Llobregat amb el nombre més alt de nenes i nens i una taxa de natalitat a l’alça. Les dades indiquen que des de l’any 1996 al 2008 els naixements en el municipi 
s’han quadruplicat.  
 
Cal tenir present que aquest increment de la població ha estat conseqüència de la construcció de les noves urbanitzacions a l’entorn del casc antic, i a la zona de Font Vella. Així 
actualment Santa Coloma, està dividit en 5 nuclis urbans amb característiques molt diverses: Casc Antic, Colònia Güell, Cesalpina, Pla de les Vinyes i Sant Roc. (per ordre cronològic 
de creació) 
 

Gràfic 1: Piràmide de població de Santa Coloma de Cervelló (Hermes, 2009) 
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Gràfic 2: Naixements /defuncions nombres absoluts. (elaboració pròpia a partir de dades d’Hermes 2009) 
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Gràfic 3: Persones nascudes vives segons sexe (Idescat 2008) 
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4.1 Composició i dinàmica de la població 
 
Tot i que les poblacions masculina i femenina del municipi se situen sempre al voltant del 50%, actualment la població de Santa Coloma de Cervelló compta amb una lleugera 
majoria de dones. Segons las dades d’Hermes 2009 al municipi hi viuen 3900 dones i 3844 homes. 
 

Gràfic 4: Evolució de la població de Santa Coloma de Cervelló (elaboració pròpia a partir de dades d’Hermes 2009) 
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Pel que fa a la distribució de la població per edat, hi ha una forta acumulació de persones en edat de treballar i una clara tendència cap a la feminització de la vellesa. (Gràfic.5). 
Les dades assenyalen la presència d’un nombrós grup de dones de més de 70 anys que viuen al municipi. A més en el grup de població d’edat superior als 85 anys, el 80% són 
dones. Una de les dades que més crida l’atenció és que el municipi conta amb 3 dones centenàries.  
 
Cal destacar també que a Santa Coloma, com a la majoria de municipis, la viduïtat és una situació eminentment femenina, ja que els homes tenen menys esperança de vida. Les 
dades assenyalen que les llars unipersonals, han crescut en el darrers anys degut a l’envelliment de la població. (Gràfic 6)  
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Gràfic 5: Distribució de la població de Santa Coloma de Cervelló per grup d’edat i sexe (elaboració pròpia a partir de dades d’Hermes 2009) 
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Gràfic 6: Composició de les llars unipersonals de Santa Coloma de Cervelló. (elaboració pròpia a partir de dades d’Hermes 2009) 
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Observant aquestes dades es fa recomanable realitzar un treball empíric amb l’objectiu d’establir les diferents problemàtiques i les diverses experiències de les dones grans que 
viuen al municipi de Santa Coloma de Cervelló. Malgrat la inexistència de dades concretes, és important tenir present les dificultats de mobilitat, tant dins com fora de la llar, a l’hora 
de poder desenvolupar certes tasques quotidianes, com ara la neteja, fer les compres, pujar i baixar escales. Sovint, una de les problemàtiques més greus és la impossibilitat 
d’accedir a alguns serveis sanitaris a causa de les dificultats de desplaçament als centres d’atenció primària.  
 
Cal tenir present també el factor de la solitud, de precarietat econòmica i en definitiva, la situació de desemparament en la qual es poden trobar algunes d’aquestes dones. Així 
aquestes anàlisis son necessàries per seguir treballant per desenvolupar actuacions dirigides a mantenir el benestar de la població gran, mitjançant l’augment dels recursos 
sociosanitaris, de suport a la gent gran i a les dones i famílies responsables de la cura de persones grans. 
 
Si observem la distribució de la població per nuclis urbans (Taula 7), podem destacar que mentre al Pla de les Vinyes i al Casc Antic, el volum de població ha anat creixent en el 
darrers anys, en la colònia Güell ha disminuït. Degut a la construcció de nou blocs d’edificis i a la progressiva instal�lació de moltes parelles joves amb criatures, la població del Pla 
de les Vinyes entre el 1996 i el 2004 s’ha incrementat un 441%. Anàlogament ha crescut la població del Casc Antic que segueix sent la zona més poblada del municipi, on es 
concentra més de la meitat de la població En canvi a la Colònia Güell la població ha anat disminuint. I actualment és la zona menys poblada de Santa Coloma de Cervelló, 
representant l’any 2004 un 11% de la població total del municipi. 
 
Taula 7: Evolució de la població en el període 1996- 2004 (elaboració pròpia a partir de la Base de dades inframunicipal de l’Estadística de Població de 1996, de la Base de dades de 

municipis i comarques i del Padró d’Habitants de Santa Coloma de Cervelló de 2004) 
 

Evolució de la població (1996-2004) 
 1996 2004 Variació 
 nº % nº % nº % 
Casc Antic 2.076 61,8 3.585 51,2 1.509 72,7 
Colònia Güell 793 23,6 772 11,0 -21 -2,6 
Pla de les Vinyes 489 14,6 2.649 37,8 2.160 441,7 
SANTA COLOMA 3.358 100 7.006 100 3.648 108,6 

 
Les dades desagregades per sexe i edat (Gràfic 9) mostren que a la Colònia Güell hi ha una major concentració de dones grans, de 80 anys i més. En canvi, al Casc Antic i al Pla de 
les Vinyes s’ha experimentat un fort augment de les dones joves entre els 30 i 45 anys, amb responsabilitats de cura. En aquestes zones també es detecta un augment del nombre 
de nenes i nens. Així, es poden detectar l’existència de dinàmiques poblacionals inverses depenent de la zona del municipi en la qual ens situem. Mentre que a la Colònia Güell la 
tendència és a l’envelliment; al Pla de les Vinyes la població està formada principalment per una població jove i es detecta una alta natalitat. 
 
Aquestes dades s’han de tenir presents a l’hora de valorar i dissenyar les mesures i les accions d’aquest Pla d’Igualtat Així, si a la Colònia cal potenciar els programes i adequar els 
recursos destinats a la gent gran tenint en compte les circumstàncies específiques de les dones d’aquest col�lectiu. Al Pla de les Vinyes cal tenir present les necessitats de les 
persones amb responsabilitats de cura de filles o fills, tenint en compte que són les dones les que continuen assumint, majoritàriament, les tasques de cura i de manteniment de llar.  
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Gràfic 8: Distribució de la població de Santa Coloma de Cervelló per nucli urbá i sexe (elaboració pròpia segons les dades del Padró municipal 2010). 
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Gràfic 9: Distribució de la població de Santa Coloma de Cervelló per nucli urbá i sexe i edat (elaboració pròpia segons les dades del Padró municipal (2010) 
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Pel que fa a les característiques de les llars, cada cop menys es pot parlar d’un únic model de família. Malgrat que les dades estadístiques sobre les tipologies de llars al municipi 
de Santa Coloma es remunten a l’any 2001, aquestes apunten a algunes tendències. Les llars formades per parelles casades i amb descendència es mantenen com la tipologia 
predominant de l’organització familiar (1397 llars), mentre que les parelles de fet encara constitueixen una opció minoritària (198 llars). 
 
Un dels canvis més rellevants que cal destacar és l’increment progressiu de les llars monoparentals, es a dir, nuclis formats per mares o pares i les seves filles i fills. Al municipi la 
gran majoria de les famílies amb una sola persona que n’és responsable, ho són a càrrec de dones: el 80% d’aquestes llars són encapçalades per mares amb 1 ó 2 filles o fills (107 
d’un total de 130 llars monoparentals).  
 
Si tenim en compte que entre les famílies monoparentals, la majoria són dones en edats compreses entre els 30 i els 50 anys, s’està contemplant un altre element de risc que afecta 
a la independència econòmica i autonomia de les dones. Les diverses opcions de la maternitat en solitari segueixen incomodant i despertant estereotips sexistes i estigmatitzadors 
que dificulten que hi hagi un veritable reconeixement de les famílies de mares soles, i també de les seves necessitats i problemàtiques.  
 
Sovint, no s’ofereixen a aquestes famílies el suport públic, econòmic, social i assistencial que la seva situació mereixeria. Així, esdevé una tasca primordial per a l’administració 
treballar per aconseguir l’adequació de les seves polítiques i els seus recursos a aquesta realitat cada cop més present en la nostra societat. I per això es necessari aprofundir en el 
seu coneixement. Això pot ajudar a entendre millor les diverses dificultats que es plantegen en cada situació. Així com les formes més adequades d’abordar-les.  

 
 
 

Gràfic 10: Nuclis de matrimonis per edat i sexe (elaboració pròpia segons les dades Idescat,2008) 
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Gràfic 11: Nuclis de parelles de fet per edat i sexe (elaboració pròpia segons les dades Idescat,2008) 
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Gràfic 12: Nuclis monoparentals i monomarentals (elaboració pròpia segons les dades del IDESCAT (2001). 
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Per últim, la població amb nacionalitat estrangera representa un 3,6 % del total de la població de Santa Coloma de Cervelló. Tot i representar un percentatge molt baix, entre l’any 
1996 i el 2004 la població amb nacionalitat estrangera es va duplicar. Aquesta població es troba distribuïda de forma bastant homogènia arreu del territori. Si bé es cert que en el 
Casc Antic el percentatge és lleugerament superior.  
 
Tot i que l’experiència migratòria s’ha associat tradicionalment amb el sexe masculí, la participació de les dones en aquest fenomen ha augmentat paulatinament i amb 
característiques pròpies. De fet, en el municipi les dones són majoria en aquest grup de població. Així, podria resultar interessant dur a terme iniciatives dirigides a conèixer i fer 
visibles els seus interessos, desitjos i necessitats. 
 
Pel que fa a la distribució per edat, hi ha una forta acumulació de persones en edat de treballar dels 25 als 39 anys i de nenes i nens en edat escolar. Al contrari la població en edat 
avançada es escassa tot i que és majorment femenina.  
 

Gràfic 13: Població amb nacionalitat estrangera (elaboració pròpia segons les dades d’Hermes 2009) 
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Gràfic 14: Evolució del pes de la població estrangera en els períodes de 1996 al 2004.A partir de la Base de dades inframunicipals de l’Estadística de Població de 1996 i de la Base 
de dades de municipis i comarques (INE) i del Padró d’Habitants de Santa Coloma de Cervelló. 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
DEL PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE 

 



 

 

LÍNIA 1-IMPULSAR POLÍTIQUES DE GÈNERE AL MUNICIPI DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 
 

A. Marc conceptual 
 
 
Les polítiques públiques d’igualtat de gènere tenen com a finalitat transformar les condicions que fan possible l’existència de desigualtats entre dones homes en els diferents àmbits 
de la vida personal, social, política, econòmica i cultural. La visibilitat del principi d’igualtat de gènere en les polítiques públiques s’inicia fa relativament pocs anys, amb la introducció 
de les demandes dels moviments feministes a les agendes polítiques i amb el compromís dels ajuntaments democràtics. 
 
L’administració local ha tingut un paper clau a l’hora de generar una opinió pública sensibilitzada amb els problemes de gènere i en desenvolupar serveis i programes amb l’objectiu 
d’abordar els efectes de les relacions desiguals entre dones i homes. Es creen els primers serveis d’assessoria jurídica i suport psicològic per a dones que pateixen violència. 
S’elaboren polítiques específiques que van dirigides a necessitats concretes de les dones relacionades amb temàtiques referents a la salut, la participació, la formació, etc. A partir 
dels anys noranta, les administracions públiques fan un pas endavant en el compromís cap a la igualtat de gènere entenent que la problemàtica de la desigualtat té una base 
estructural i, per tant, no només requereix accions concretes fruit de les problemàtiques del moment. Es creen òrgans polítics específics, com són les Regidories de la dona o 
d’igualtat, que seran les responsables institucionals d’impulsar els plans municipals d’igualtat. 
 
Els Plans municipals d’Igualtat són un conjunt d’intencions, decisions, objectius i mesures adoptades pels poders públics per tal d’aconseguir la igualtat de gènere en el seu territori. 
Els Plans tenen l’objectiu de situar la igualtat de dones i homes en un nivell estratègic que combina les accions específiques adreçades a les dones amb la incorporació de la 
perspectiva de gènere en les diferents àrees o departaments de l’ajuntament. Aquesta transversalitat de gènere suposa un canvi de paradigma polític: de les polítiques de la dona a 
les polítiques de gènere, que busquen que les diferents polítiques municipals adreçades a la ciutadania tinguin present no només les necessitats dels homes sinó també les de les 
dones. 
 
D’altra banda, la Llei d’Igualtat 3/2007 representa un pas decisiu cap a la responsabilitat de les institucions publiques i privades amb la igualtat real de dones i homes. La Llei obre un 
nou camí perquè des del món empresarial s’elaborin plans d’igualtat que permetin visualitzar les desigualtats de gènere i aplicar mesures per eliminar-les. Per la seva banda, les 
institucions públiques han d’assumir un doble compromís: 
 

• Sensibilitzar i fomentar que les empreses del territori elaborin i apliquin aquests plans d’igualtat de gènere que promou la Llei. 

• Posar les bases per corregir les desigualtats existents en l’interior de la pròpia organització, desenvolupant mesures i/o plans d’igualtat interns que permetin assolir la 
igualtat entre el seu personal i que estiguin en consonància amb la projecció exterior de les polítiques municipals en matèria d’igualtat. 

 
Aquesta línia estratègica planteja algunes d’aquestes mesures internes i proposa eines per a la implementació del Pla d’Igualtat de Gènere, entre les que destaquen: 
 

• L’ús del llenguatge no sexista en l’àmbit administratiu i el seu foment en la totalitat de les relacions socials i culturals. 

• La formació dels i les professionals municipals per a l’adquisició de certes competències conceptuals i instrumentals sobre gènere i igualtat. 

• L’aplicació de metodologies que permetin l’avaluació de l’impacte de gènere en qualsevol proposta política. 
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• El lideratge de persones expertes en gènere. 
 
 

B. Descripció de la situació del municipi 
 
Estructura i organització municipal 
 
La presència de les dones en ells llocs de decisió i responsabilitat política del municipi ha anat canviant amb els anys. Segons les dades referents a la composició de l’Equip de 
Govern, al maig del 2010, les dones representaven un 30% del personal polític de l’Ajuntament de Santa Coloma De Cervelló. Així hi ha 3 dones i 6 homes: l’Alcalde, 3 dels 4 Tinents 
d’Alcalde i 2 regidors. Les dones que formen part de l’Equip de Govern tenen responsabilitats politiques relacionades amb el Medi ambient, la Solidaritat i la Cooperació”, així com les 
“Polítiques d’igualtat, el Turisme i el Patrimoni” i la Regidoria de “Gent Gran i Promoció econòmica”. Aquesta última també sustenta el càrrec de segona Tinent d’alcalde. 
 
 

Taula 1: Presència de dones i homes en l’equip de Govern de Santa Coloma de Cervelló 

CÀRREC/ REGIDORIA Dones Homes 
Alcalde / Hisenda, Via pública, Comunicació  X 

1er Tinent d’alcalde/ Regidor d’urbanisme, cultura i Atenció Ciutadana  X 

2on Tinent d’alcalde / Promoció Econòmica i Gent Gran X  

3er Tinent d’alcalde / Esports, Seguretat Ciutadana  X 

4rt Tinent d’alcalde / Educació, Recursos Humans, Participació Ciutadana  X 

Regidora de Polítiques d’Igualtat, Turisme i Patrimoni X  

Regidora de Medi ambient, Solidaritat i Cooperació X  

Regidor de Serveis Socials i Salut pública  X 

Regidor de joventut i Agricultura  X 

TOTAL EQUIP DE GOVERN 3 (33,3%) 6 (66.6%) 

 
L’actual govern municipal és fruit d’una moció de censura presentada al desembre del 2009, que comença a governar de ple amb a l’inici de 2011. L’anterior govern estava format 
per 4 dones i 3 homes. En la primera part de la legislatura hi va haver 2 alcaldesses que exerciren el govern per torns tal com es contemplava en el seu pacte. De totes maneres cap 
de les alcaldesses no va presidir mai el Consell de les Dones tal com es preceptiu i habitual. Tampoc es va introduir cap canvi en les instàncies i documentació municipal que 
seguien estant dirigides a: Excel�lentíssim Sr Alcalde, segurament per raons econòmiques. Podem deduir, per tant, que encara fa falta molta formació per a tothom en temes de 
gènere. 
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Les dades sobre el govern actual evidencien la infrarepresentació de les dones en els càrrecs de responsabilitat política municipal. Símptoma de les dificultats amb què es troben a 
l’hora de participar en la vida política. Cal tenir en compte que els àmbits de representació política, al llarg de la història, han estat exclusivament masculins i s’han caracteritzat per 
una forma de fer política pensada per, i dirigida a homes. Les dones que arriben a tenir responsabilitats en l’àmbit polític han hagut de fer front, per una banda als estereotips i 
micromasclismes fortament arrelats en la política institucional; per altra banda també han hagut de compatibilitzar les seves responsabilitats públiques amb les responsabilitats de 
cura i les tasques de manteniment de la llar, càrrega sustentada fonamentalment, i de forma gairebé exclusiva, per les dones. Fonts municipals assenyalen que continuen existint 
estereotips i prejudicis sexistes sobre la participació de les dones en els organismes de responsabilitat política, que es veuen reflectits en la invisibilització i la infravaloració de les 
aportacions de les dones. Així, és necessari treballar no només per garantir una participació equilibrada entre dones i homes en els organismes públics. Sinó també per garantir la 
igualtat d’oportunitats en l’accés als càrrecs de responsabilitat i de presa de decisions. Per això és necessari introduir mesures de conciliació i transformar les maneres de fer política, 
per incorporar les necessitats, interessos i visió política de les dones. En el moment de plantejar les polítiques transversals de gènere alguns se senten com si se’ls volgués 
desplaçar de la seva centralitat política, no entenen que el projecte és compartir en igualtat de condicions. 
 
 
Polítiques d’igualtat de gènere desenvolupades en el municipi 
 
Les polítiques d'igualtat de gènere desenvolupades en el municipi de Santa Coloma de Cervelló s'han emmarcat tradicionalment dins l'àmbit d’actuació de la Regidoria de Serveis 
Social. És des d’aquest àmbit que es van engegar els primers recursos d’orientació jurídica per a les dones, així com diverses iniciatives dirigides a donar suport als col�lectius de 
dones del municipi. Destaca en aquest sentit l''habilitació d'un Casal de les Dones, la creació d’un Consell municipal de Dones i una primera aproximació a un Pla d’Igualtat. 
 
Els governs locals també desenvoluparan diverses activitats dirigides a la sensibilització de la ciutadania i aprofitaran les celebracions de diades internacionals vinculades als 
moviments de dones per a posar sobre la taula aquelles qüestions que fins al moment restaven invisibilitzades. És així que Santa Coloma de Cervelló comença a participar de forma 
activa en l’organització d’actes al voltant del 8 de març, dia internacional de les dones i el 25 de novembre, dia internacional de la lluita vers la violència de gènere.  
 
No es fins el 2010 que l’Ajuntament crea la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, separada de Serveis Socials, amb l’objectiu de dotar el municipi d’una estructura amb competències 
especifiques que asseguri la continuïtat i la consolidació de les polítiques d’Igualtat de gènere. Aquesta Regidoria compta actualment amb una partida pressupostaria pròpia i amb la 
contractació temporal d’una tècnica experta en politiques de gènere. Per manca de recursos a causa de la crisi no s’ha pogut consolidar aquesta figura. 
 
Segons la informació facilitada per l’Ajuntament, les primeres actuacions de la Regidoria de Polítiques d’igualtat s’han centrat en l’organització de la “Setmana de les dones” per 
commemorar el 8 de març com ja es feia des de fa 16 anys. Aquest any, la Setmana s’ha dedicat a visibilitzar els sabers de les dones. A més de l’organització de xerrades, cinema, 
homenatge a les mestres, s’han inaugurat tres exposicions. Una titulada els “Feminismes de Feminal”, cedida per l’Institut Català de les Dones; una altra, titulada “Dones creadores 
de Santa Coloma”, organitzada per les Dones pels 4 cantons, amb l’objectiu de recollir les aportacions de les dones del municipi en àrees artístiques; i finalment, l’exposició titulada 
“Les Dones i l’escola”, que va anar acompanyada de la realització d'un espectacle de marionetes a càrrec de les dones de la Comissió de Coeducació del Consell de dones. Tenien 
per objectiu reflexionar sobre coeducació i corresponsabilitat. En el marc d’aquesta setmana de lluita, destaca també la moció de la Regidoria de Polítiques d’igualtat per l'adhesió del 
consistori al manifest “Més de 100 anys de lluita de les dones per la igualtat”, elaborat per aquesta Regidoria.  
 
En el més d’abril, s’ha començat a tractar el tema d’urbanisme des d’una perspectiva de gènere. Amb l’objectiu de fomentar la participació activa de les dones en la construcció dels 
espais públics, es va realitzar un taller titulat “L’experiència de les dones en l’entorn quotidià”. Aquest estava organitzat per l’ICD amb la col�laboració del Consell Municipal de Dones.  
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Actualment, l’èmfasi se situa en la necessitat d’introduir la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques i accions de l’Administració Local de manera transversal. És per 
aquest motiu que des de la Regidoria de Polítiques d’igualtat s’ha impulsat l’elaboració d’aquest Pla d’Igualtat. 
 
 
Tranversalitat de gènere i mecanismes d'avaluació de l’impacte de gènere de les polítiques municipals 
 
Pel que fa a la implementació del principi de la transversalitat de gènere, com eix fonamental que haurà de guiar, a partir d’ara, totes les polítiques dutes a terme des de l’àmbit 
municipal, s’han pogut detectar algunes dificultats. Per una banda la manca de costum a treballar en equip i de manera interdepartamental, es veu agreujada per les resistències que 
persisteixen a l’hora de treballar en assumptes de gènere. Ambdues qüestions suposen un fort obstacle a l’hora d’aplicar la perspectiva de gènere d’una forma transversal i fan 
palesa la necessitat de facilitar al personal polític i tècnic de l’Administració una formació especifica sobre el disseny i la implementació de polítiques publiques amb perspectiva de 
gènere i la seva aplicació en l’àrea d’interès que escaigui.  
 
D’altra banda, si bé es disposa d’algunes dades municipals segregades per sexe, encara hi ha algunes mancances relatives tant a l’obtenció com a l’anàlisi d’aquestes dades des 
d’una perspectiva de gènere. En aquest sentit es recomanable, potenciar l’ús d’instruments i eines tècniques que facilitin la visibilització de la situació de les dones del municipi. Per 
això és imprescindible que totes les dades quantitatives, en les quals sigui possible, siguin desagregades per sexe. És indispensable també introduir nous indicadors, elaborats des 
d’una perspectiva de gènere; així com aplicar instruments i eines d’anàlisi que possibilitin la lectura d’aquestes dades d’una forma no esbiaixada. Finalment, amb l’objectiu de poder 
valorar l’impacte de gènere de les actuacions municipals, cal elaborar indicadors d’avaluació adequats. 
 
 

C. Objectius generals de la Línia 1 
 
1. Potenciar la integració de la perspectiva de gènere en tots els àmbits, departaments i fases de l’acció del govern municipal.  
 
2. Adequar l’organització i la cultura del treball municipal al principi d’igualtat efectiva entre dones i homes. 
 
3. Incorporar l’ús d’eines i tècniques adients per integrar la variable de gènere en totes les polítiques, fer-ne un seguiment i avaluar-les des de la perspectiva de gènere. 
 
4. Integrar la participació de la ciutadania en general i en particular del moviment associatiu de les dones i els grups de dones per al disseny, el seguiment i l’avaluació de les 
polítiques de gènere. 
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OBJECTIU GENERAL 1 
 

OBJECTIU ESPECÍFIC 1.1 
 

Adjudicació de recursos pressupostaris per tal de garantir la implementació d'aquest Pla d’Igualtat de gènere 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 1 / OBJECTIU GENERAL: 1 OBJECTIU ESPECÍFIC: 1.1 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Manteniment i consolidació de la partida pressupostària de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat. 
� Programació de les accions d’aquest Pla que es duran a terme anualment. 
� Garantir la implicació de totes les Regidories que intervenen en la implementació de les accions escollides. 
 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Alcaldia, Polítiques d'Igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Totes les Regidories 

RESULTATS PREVISTOS 
• . 
 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Recursos econòmics destinats a la implementació del Pla d’Igualtat de gènere. 
⇒ Nombre de Regidories implicades en el finançament del Pla d’Igualtat de gènere. 
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Objectiu específic 1. 2 
 
Dotar el municipi d’una figura experta amb l’encàrrec específic d’impulsar i vetllar per la implementació d’aquest Pla i de les polítiques d’igualtat de gènere en el municipi 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 1 / OBJECTIU GENERAL: 1 OBJECTIU ESPECÍFIC: 1.2 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Dotar el municipi d’una figura de referència amb dedicació específica per a la implementació d’aquest Pla d’Igualtat, mitjançant un nou pla ocupacional. 
� Contemplar en els pressupostos de 2011 i següents la contractació d’una persona tècnica d’igualtat. 
� Dotar la tècnica d’igualtat de les eines i la formació necessària per a realitzar aquesta tasca. 
 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Alcaldia, Polítiques d’Igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Totes les Regidories, Consell de Dones, Dones pels 4 cantons 

RESULTATS PREVISTOS 
• . 
 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Recursos destinats a la creació de la plaça/lloc de treball. 
⇒ Recursos destinats a facilitar la tasca d’aquesta figura professional. 
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OBJECTIU ESPECÍFIC 1.3 
 

Enfortir la intervenció i la coordinació interdepartamental per abordar problemes específics que deriven de les desigualtats de gènere 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 1 / OBJECTIU GENERAL: 1 OBJECTIU ESPECÍFIC: 1.3 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Consolidació i formalització d’una Comissió Interdepartamental per la implementació d’aquest Pla d’Igualtat. 
� Designació de les persones responsables, politics i tècnics, de cada regidoria i/o area, que formaran part de la Comissió. 
� Realització de dues sessions anuals de programació i avaluació de les actuacions contemplades en aquest Pla. 
� Formació de grups de treball específics en funció dels àmbits d’implementació prioritzats anualment. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d'igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Educació, Serveis socials, Sanitat, Joventut, Gent gran, Esports, Cultura, Urbanisme 

RESULTATS PREVISTOS 
• Garantir la implicació de tots els departaments en la implementació de la perspectiva gènere, mitjançant la seva participació i col�laboració en la Comissió de treball i en les tasques que des d’aquesta es 

considerin necessaris. 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Nombre de persones designades per formar part de la Comissió. 
⇒ Càrrecs de les persones participants. 
⇒ Nombre de departaments implicats. 
⇒ Assistència a les sessions de treball de la Comissió. 
⇒ Nombre i continguts de les accions programades per la Comissió. 
⇒ Nombre i continguts dels grups de treballs creats. 
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Objectiu específic 1. 4 
 

Facilitar al personal tècnic i/o polític de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló una formació teòrica i tècnica per a la incorporació de la perspectiva de gènere en el 
seu àmbit d’actuació 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 1 / OBJECTIU GENERAL: 1 OBJECTIU ESPECÍFIC: 1.4 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Programació d’accions formatives en politiques de gènere dirigides a les i els membres de la Comissió interdepartamental. 
� Formar a tot el personal del consistori implicat en la implementació de les actuacions d’aquest Pla. 
� Organitzar accions formatives específiques pels diferents àmbits d’actuació municipal: policia, serveis socials, educació, sanitat i urbanisme. 
� Buscar i facilitar informació al personal tècnic i polític sobre l’oferta formativa en politiques de gènere al llarg de l’any. 
� Crear un banc d’experiències i bones pràctiques ja realitzades a altres municipis i facilitar-ne la difusió. 
� Garantir que les iniciatives i accions que s’implementin des de les diferents àrees comptin amb un assessorament especialitzat en qüestions de gènere. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’Igualtat, Recursos Humans 

PARTICIPACIÓ 

Totes les Regidories 

RESULTATS PREVISTOS 
• Millorar els coneixements del personal municipal sobre les polítiques d’igualtat de gènere. 
• Augmentar la implicació de tots els departaments per la implementació de la perspectiva de gènere en les seves línies d’actuació. 
• Fomentar la recerca dirigida a l’estudi de bones pràctiques municipals per a la igualtat efectiva entre dones i homes. 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Nombre i continguts dels cursos realitzats. 
⇒ Nombre d’hores de formació rebudes per les i els membres de la Comissió. 
⇒ Nombre d’hores de formació rebudes per l’equip de govern i pel personal municipal. 
⇒ Nombre i grau de satisfacció de les persones assistents a la formació. 
⇒ Creació del Banc de bones pràctiques; Formes i llocs de difusió. 
⇒ Nombre d’iniciatives amb perspectiva de gènere desenvolupes i departaments implicats. 
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OBJECTIU GENERAL 2 
 

Objectiu específic 2.1 
 

Desenvolupar una política de recursos humans que promogui i apliqui el principi d’igualtat efectiva entre dones i homes 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 1 / OBJECTIU GENERAL: 2 OBJECTIU ESPECÍFIC: 2.1 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Elaborar un Pla d’Igualtat intern, sol�licitant les subvencions tant de la Diputació de Barcelona com del Departament de Treball de la Generalitat. 
� Elaborar un Protocol de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe. 
� Introduir mesures d’acció positiva en la selecció, contractació i promoció del personal, particularment en les categories i/o professions on les dones estiguin subrepresentades. 
� Treballar perquè la Generalitat incorpori una dona en la policia municipal de Santa Coloma de Cervelló. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d'igualtat, Recursos Humans 

PARTICIPACIÓ 

Totes les Regidories 

RESULTATS PREVISTOS 
• Pla d’Igualtat intern i Protocol de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe. 
• Accés als recursos i subvencions d’altres administracions (Generalitat de Catalunya). 
• Contractacions amb criteri d’equitat de gènere. 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Recursos dirigits a l’elaboració del Pla d’Igualtat intern. 
⇒ Recursos dirigits a l’elaboració del Protocol de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe. 
⇒ Nombre i tipologia de mesures introduïdes en la selecció, contractació i promoció del personal, amb criteri d’equitat de gènere. 
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Objectiu específic 2.2 
 

Promoure la presència equilibrada de les dones en els organismes de govern municipal i en els diferents àmbits de presa de decisions del consistori 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 1 / OBJECTIU GENERAL: 2 OBJECTIU ESPECÍFIC: 2.2 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Realitzar un estudi amb l’objectiu de detectar els obstacles que es troben les dones amb responsabilitats polítiques (horaris de les reunions, estereotips o prejudicis de gènere). 
� Facilitar l’accés de les dones regidores que ho sol�liciten a formació dirigida a enfortir-les i dotar-les de més recursos per a l’exercici de la seva tasca política, dins un àmbit fortament masculinitzat. 
� Programar una acció especifica de formació i reflexió adreçada als regidors i regidores dirigida a visibilitzar la importància de la participació de les dones en la presa de decisions del consistori. 
� Garantir la posada en marxa de mecanismes de conciliació que facilitin la participació de les dones amb responsabilitats polítiques en el municipi, en condicions d’igualtat. 
� Canviar l’horari de les reunions, que actualment comencen a les 20h o més tard. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Alcaldia, Polítiques d’Igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Participació i totes les altres Regidories 

RESULTATS PREVISTOS 
• Vetllar per la presència equilibrada de les dones en els llocs de responsabilitat política del municipi. 
• Augmentar la participació i representació de les dones en els diferents àmbits de presa de decisions del consistori. 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Recursos dirigits a l’elaboració de l’estudi de les dificultats que es troben les dones a l’hora de formar part dels organismes municipals. 
⇒ Nombre i continguts de les accions formatives dirigides a les dones regidores del municipi. 
⇒ Grau de satisfacció de les persones assistents a la formació. 
⇒ Nombre i tipologies dels mecanismes de conciliació introduïdes. 
⇒ Horaris de les reunions polítiques. 

 
 
 
 
 
 
 



LÍNIA 1-IMPULSAR POLÍTIQUES DE GÈNERE AL MUNICIPI DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 

 35
� 

Objectiu específic 2.3 
 

Fomentar un ús no sexista i no androcèntric del llenguatge escrit, oral i visual en les comunicacions internes i externes del consistori i en els mitjans de comunicació 
local 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 1 / OBJECTIU GENERAL: 2 OBJECTIU ESPECÍFIC: 2.3 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Realitzar una Jornada formativa i de sensibilització sobre l’ús no sexista del llenguatge, dirigida a tots i totes les treballadores del consistori. 
� Difondre materials per a l’ús no sexista del llenguatge en les comunicacions internes i externes del consistori i en el mitjans de comunicació local. 
� Revisar i corregir la documentació generada per l’ajuntament (formularis, publicacions, cartells, web, etc.). 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’Igualtat, Comunicació 

PARTICIPACIÓ 

Totes les Regidories 

RESULTATS PREVISTOS 
• . 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Recursos destinats a l’organització de la Jornada sobre l’ús no sexista del llenguatge. 
⇒ Nombre de persones participants a la Jornada i departaments implicats. 
⇒ Característiques de les persones participants (edat, sexe, càrrec, etc.). 
⇒ Grau de satisfacció de les persones assistents a la Jornada. 
⇒ Formes i llocs de difusió dels materials per a un ús no sexista del llenguatge. 
⇒ Nombre d’incorreccions en comunicacions per departaments i mesures adoptades. 
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OBJECTIU GENERAL 3 
 

Objectiu específic 3.1 
 

Obtenir informació i dades que permetin conèixer de manera diferenciada la realitat de les dones i els homes que viuen al municipi, com també les seves formes de vida i 
les prioritats, necessitats i expectatives; tenir en compte aquesta informació per al disseny, el seguiment i l’avaluació de les polítiques de gènere 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 1 / OBJECTIU GENERAL: 3 OBJECTIU ESPECÍFIC: 3.1 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Programar accions formatives dirigides al personal tècnic del municipi que incloguin: 
- l’elaboració i l’anàlisi de dades desagregats per sexe, 
- l’elaboració i l’anàlisi de nous indicadors des de la perspectiva de gènere, 
- eines i tècniques d’avaluació de l’impacte de gènere de les actuacions municipals. 

� Aplicar un sistema d’indicadors segregats per sexe i edat elaborats des d’una perspectiva de gènere a tots els estudis, enquestes, memòries o estadístiques elaborades en les distintes àrees d’intervenció municipal. 
� Realització d’enquestes, recerques o altres investigacions que proporcionin informació diferenciada sobre la realitat de les dones i els homes de Santa Coloma de Cervelló, tenint en compte la diversitat i especificitat dels diferents 

col�lectius. Algunes de les possibles temàtiques a treballar són els usos dels temps, la tipologia de les llars familiars, les necessitats i interessos de les dones segons les diferents etapes del cicle vital, entre d’altres. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’Igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Totes les Regidories 

RESULTATS PREVISTOS 
• Dotar al personal tècnic d’eines i tècniques adients per tal d’integrar la perspectiva de gènere en totes les polítiques, fer-ne un seguiment i avaluar-les des d’una perspectiva de gènere. 
• Millora del coneixement de la realitat social en els diferents àmbits d’intervenció municipal. 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Nombre d’hores de formació rebudes per personal tècnic del municipi. 
⇒ Característiques de les persones participants a la formació (edat, sexe, càrrec, etc.). 
⇒ Utilització d’indicadors quantitatius i qualitatius de gènere en la recollida, difusió i elaboració de la informació. Departaments. 
⇒ Nombre i continguts d’enquestes, recerques o altres investigacions amb indicadors segregats per sexe i de gènere. 
⇒ Mesures dirigides a fer front a les necessitats detectades per aquestes estudis. 
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OBJECTIU GENERAL 4 
 

Objectiu 4.1 
 

Elaborar MÈTODES, TÈCNIQUES I EINES per integrar la perspectiva de les dones de Santa Coloma de Cervelló 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 1 / OBJECTIU GENERAL: 4 OBJECTIU ESPECÍFIC: 4.1 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Potenciar els mecanismes de coordinació entre la Comissió interdepartamental del Pla d’Igualtat i el Consell municipal de les dones (CMD). 
� Redactar un reglament de participació al CMD. 
� Difondre informació sobre l’existència i les funcions del CMD. 
� Programar accions formatives dirigides al CMD per tal de potenciar la seva incidència política. 
� Crear una publicació del Consell de les dones que serveixi com a instrument de seguiment de les polítiques de gènere implementades al municipi. 
� Garantir que en tots els processos participatius es tingui en compte l’heterogeneïtat de les dones i la importància de que aquesta quedi reflectida en els resultats d’aquests processos. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’Igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Comunicació, Participació Ciutadana 

RESULTATS PREVISTOS 
• Reforçar el CMD, donant-li més visibilitat i representació. 
• Establir relació entre la comissió interdepartamental i CMD. 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Nombre de dones que formen part del Consell de dones (edat, procedència, tipologia de llar, professió etc.). 
⇒ Formes i llocs de difusió dirigits a potenciar la visibilitat del CMD. 
⇒ Nombre i continguts de les accions formatives dirigides a les dones del CMD. 
⇒ Nombre d’actuacions que hagin comptat amb la presencia d’associacions o grups de dones, en el seu disseny, seguiment i avaluació. 
⇒ Nombre de dones que hi han participat: edat, nucli urbá, tipologia de llar, professió etc. 

 
 
 



 

 

LÍNIA 2-LLUITAR CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
 

A. Marc conceptual 
 
La violència de gènere és la manifestació més contundent de les relacions de desigualtat entre dones i homes, suposa un greu atemptat contra la dignitat de les dones i impedeix la 
seva consideració com a persones de ple dret. 
 
El fenomen de la violència de gènere emergeix com a problemàtica social en les darreres dècades del segle XX. La normalització històrica de la problemàtica es va trencar gràcies a 
la denúncia protagonitzada pel moviment feminista i al paper posterior que han tingut els mitjans de comunicació en la seva visualització i en la creació d’opinió pública al respecte. 
Això ha facilitat l’entrada de la violència de gènere a les agendes polítiques. 
 
L’any 1993, en el marc de la Declaració sobre l’Eliminació de la Violència contra la Dona, de les Nacions Unides es consensua la definició de la violència de gènere com “tot acte de 
violència basat en la pertinença al sexe femení que tingui o pugui tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic per a les dones, així com les amenaces d’aquests 
actes, la coacció i la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com a la privada”. La IV Conferència Mundial de la Dona, celebrada a Beijing, l’any 1995, 
reconeix que “a totes les societats, en menor o major mesura, hi ha dones i nenes subjectes a maltractaments físics, psíquics i sexuals sense distinció de nivell d’interessos, classe o 
cultura”. 
 
La Llei catalana del dret de les dones a eradicar la violència masclista utilitza l’expressió de 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 llei aborda totes les formes d’exercir la violència masclista: violència física, violència psicològica, violència sexual i abusos sexuals a dones i menors, i 
violència econòmica.  
 
També situa els àmbits en què es pot produir aquesta violència: en l’àmbit de la parella, en l’àmbit familiar, en l’àmbit laboral, i en l’àmbit social o comunitari -agressions sexuals, 
assetjament sexual, tràfic i explotació sexual de dones i nenes, matrimonis forçats, violència derivada de conflictes armats, i violència contra els drets sexuals i reproductius de les 
dones. 
 
Així doncs, la violència de gènere és un problema social i estructural que requereix un tractament per part dels governs i la resta d’agents socials que han de promoure una política 
activa i transversal, que doni una resposta integral. Això implica el desenvolupament de models d’intervenció que incloguin des de la detecció, la sensibilització i la prevenció de la 
problemàtica fins a l’atenció i la recuperació de les dones. Sense oblidar la necessitat de formació dels professionals. Des de l’àmbit local és imprescindible impulsar marcs d’actuació 
que permetin optimitzar recursos, així com sumar i coordinar esforços i intervencions.  
 
És important no desvincular l’abordatge de la violència de gènere del desenvolupament de les polítiques d’igualtat. Per això, els plans d’igualtat de gènere, així com els centres 
d’informació, atenció i recursos per a dones, esdevenen instruments per excel�lència des dels quals abordar, de forma transversal, totes les problemàtiques relacionades amb les 
desigualtats que pateixen les dones, incloent, evidentment, la violència de gènere. 
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B. Descripció de la situació del municipi 
 
Incidència de la violència masclista a Santa Coloma de Cervelló 
 
Des d’una perspectiva quantitativa, les dades sobre situacions de violència de gènere al municipi, són les facilitades per la Policia Local i els Serveis Socials.  
 
Segons dades de la Policia Local, des de l’any 2006 fins a l’actualitat han hagut d’intervenir en 10 situacions de violència de gènere, 3 de les quals han derivat en detenció policial. El 
nombre de casos s’ha anat mantenint estable, encara que al 2009 es detecta una lleugera disminució: 3 casos en el 2006; 3 casos en el 2007; 3 casos en el 2008; un cas en el 2009. 
No hi ha encara dades exactes del 2010. En referència a la seva distribució pels diferents nuclis urbans del municipi, no s’evidencien diferències significatives: 5 casos s’han produït 
en el Casc Antic, 4 a Cesalpina i un a Can Via, 0 a la colònia Güell. 
 
Des de Serveis Socials, entre el 2009 i el 2010, s’han detectat 5 casos (amb seguiment judicial) de violència de gènere en l’àmbit de la parella, 3 dels quals es van derivar al Centre 
d’Intervenció especialitzada (CIE) de Sant Feliu de Llobregat. Cal destacar però, que des d’aquest àmbit es sospita de l’existència de més casos. Són aquells en els que les dones no 
recorren als tribunals. Sobretot destaquen aquelles situacions en els que la violència de gènere no implica lesions físiques, sinó que es relaciona amb la violència psicològica i/o la 
dependència econòmica. En aquests casos la derivació a serveis especialitzats d’atenció a les dones resulta molt dificultosa, donat que la majoria exigeix l’existència de denúncia. A 
més a més la detecció de casos de violència, així com la possibilitat de denunciar de les dones, són especialment reduïdes en els casos de dones amb poca xarxa social, o de dones 
que viuen en cases aïllades fora dels nucli s urbans.  
 
A nivell comarcal, les dades relatives a l’any 2009 de l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, assenyalen que els partits judicials del Baix Llobregat van rebre un total 
de 1.995 denúncies per situacions de violència de gènere.  
 
Santa Coloma de Cervelló pertany al partit judicial de Sant Boi de Llobregat, el qual ha anat incrementant el numero de denúncies any rere any. Així, el 2007 va rebre 202 denúncies, 
mentre que l’any 2008 en va rebre 267 i en el 2009 consten 290.(Taula 1). Respecte a les ordres de protecció incoades, a diferència de les denúncies rebudes, el seu nombre a 
disminuït. Així, mentre que l’any 2008 es van incoar 111 ordres de protecció en el 2009 només 59 ordres. (Taula 2). Ara bé, d’aquestes xifres comptabilitzades no podem esbrinar 
quines pertanyen específicament al municipi de Santa Coloma de Cervelló. 
 

Taula 1 Denúncies rebudes als partits judicials del Baix Llobregat 

Denúncies rebudes als partits judicials del Baix Llobregat 

 2007 2008 2009 

Martorell 431 439 417 
Sant Boi de Llobregat 202 267 290 
Sant Feliu de Llobregat 126 326 169 
Cornellà de Llobregat 355 302 273 
Gavà 480 546 507 
Esplugues de Llobregat 170 139 102 
El Prat de Llobregat 204 224 237 

Baix Llobregat 1.968 2.243 1.995 
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Taula 2: Ordres de protecció incoades als partits judicials del Baix Llobregat 

Ordres de protecció incoades als partits judicials del Baix Llobregat 

 2007 2008 2009 

Martorell 86 99 88 
Sant Boi de Llobregat 68 111 59 
Sant Feliu de Llobregat 130 110 79 
Cornellà de Llobregat 99 85 85 
Gavà 176 227 204 
Esplugues de Llobregat 47 41 60 
El Prat de Llobregat 28 67 19 

Baix Llobregat 634 740 594 
 
Cal tenir present que per valorar la incidència de la violència masclista en un territori, el nombre de denuncies als Jutjats de Violència, als mossos d’esquadra o als serveis socials 
resulta del tot insuficient. Vàries juristes i advocades especialitzades en la matèria assenyalen que el percentatge de dones que fan visible aquesta situació a través de la denúncia 
penal representen un percentatge molt petit del total de dones que, es sospita, continuen patint la violència masclista. La majoria de les dones opta per no denunciar.  
 
Així, des del Pla es recomana obrir una línia de recerca sobre la violència de gènere al municipi; Recerca que hauria de ser no només quantitativa, per descobrir la seva incidència a 
Santa Coloma de Cervelló, sinó també qualitativa, per conèixer les experiències de les dones que sobreviuen a la violència masclista en les seves diferents manifestacions i les 
seves necessitats. Per tal de facilitar aquesta tasca, es necessari unificar els criteris i les eines de recollida de dades, garantint la confidencialitat amb la que s’ha de tractar aquesta 
informació.  
 
A més a més es necessari tenir en compte les problemàtiques amb les que es troben tant la policia local com els serveis socials a l’hora de fer front a les situacions de violència. El 
Cap de Policia Local explicitava les dificultats amb les que es troben els membres del seu cos, a l’hora de diferenciar entre situacions de conflictivitat matrimonial i situacions de 
violència en l’àmbit de la parella. Aquest és un dels principals motius que fan que les intervencions policials només es realitzin en els casos en els que hi ha evidència de violència 
física. En la resta dels casos, per realitzar la intervenció, s’espera la comunicació d’una ordre judicial. Encara que han presentat diverses instàncies dirigides a millorar la coordinació 
amb els jutjats de referència, aquestes no han rebut resposta i continua existint un desconeixement per part d’aquest cos sobre les ordres de protecció vigents en el municipi. Axó 
dificulta fer-ne un seguiment efectiu.  
 
Per la seva banda, les treballadores de Serveis Socials, plantegen les dificultats que deriven de la manca de serveis específics propis, factor que complica tant la detecció de casos, 
com el seguiment i l’acompanyament que poden proporcionar a les dones i a les seves filles i fills. 
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Serveis i recursos municipals dirigits a les dones que han patit o pateixen violència de gènere  
 
El municipi de Santa Coloma de Cervelló no disposa de cap servei o recurs específic propi, dirigit a l’atenció de les dones que pateixen o han patit violència de gènere en el àmbit 
familiar. El Serveis Socials ofereixen un primer assessorament i en cas de ser necessari, realitza la seva derivació als recursos més adients a cada situació. El seu punt de referència 
es el CIE de Sant Feliu de Llobregat, un servei especialitzat que ofereix una atenció integral al procés de recuperació de les dones que han estat o estan en situació de violència 
masclista i a les seves filles i fills.  
 
D’altra banda, el municipi te un Conveni amb una Casa d’acollida situada en la Comarca, amb l’objectiu de donar resposta a aquelles situacions en les que les dones i les seves filles 
o fills es veuen obligades a abandonar la llar familiar. 
 
Puntualment existeix també un servei d’assessoria jurídica gratuïta ofert per professionals de la Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat. Aquest servei, tot i no ser 
específic, pot ser de gran utilitat per a totes aquelles dones que decideixen trencar amb la situació de violència i necessiten informació i orientació de caràcter legal.  
 
Per últim, cal destacar que al municipi no existeix cap Circuit o Protocol de prevenció i actuació contra la violència de gènere. La coordinació entre els Serveis Socials i la Policia 
Local se realitza de forma telefònica. I com ja s’ha esmentat anteriorment, no existeix coordinació entre aquests i el Jutjat de Sant Boi de Llobregat.  
 
Amb l’objectiu de garantir l’efectivitat de les intervencions en l’abordatge de la violència masclista, es recomana establir un marc de referència conceptual, tècnic i metodològic que 
possibiliti la coordinació entre els diferents agents socials implicats, així com la delimitació dels àmbits d’actuació.  
 
A més a més, és necessària la implicació de les administracions locals a l’hora de potenciar les prestacions i recursos disponibles per a les dones en situació de violència masclista, 
per tal de continuar amb la seves trajectòries vital, fora del cercle de violència. 
 
 

C. Objectius generals de la Línia 2 
 
1. Realitzar accions dirigides a millorar els coneixements sobre la violència de gènere en les seves diferents manifestacions, amb una incidència especial en la identificació dels 
mites, les creences i els estereotips col�lectius i individuals. 
 
2. Millorar i ampliar els serveis d’atenció, assistència, protecció i recuperació a les dones sobreviscudes a la violència masclista i al seus fills i filles.  
 
3. Promoure estratègies de sensibilització social per a la prevenció de la violència masclista, tenint en compte la diversitat i especificitat dels diferents col�lectius de dones i les 
diferents formes de manifestacions d’aquesta violència. 
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OBJECTIU GENERAL 1 
 

Objectiu específic 1.1 
 

Facilitar l’accés de totes les persones interessades als materials bibliogràfics i estudis especialitzats sobre la violència de gènere 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 2 / OBJECTIU GENERAL: 1 OBJECTIU ESPECÍFIC: 1.1 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Ampliar el fons “Espai de la dona” de la Biblioteca municipal amb literatura especialitzada sobre la violència de gènere; Buscar recursos i subvencions per la dotació d’aquest fons específic. Dedicar un 
percentatge (25%) de l’aportació de l’Ajuntament per la compra de nous exemplars a la dotació d’aquest fons específic durans els anys de vigència del pla. 

� Dinamitzar el fons entre les i els professionals i la ciutadania, organitzant activitats (presentació llibres, tertúlies) per aprofundir en el coneixement de la temàtica. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’igualtat, Biblioteca 

PARTICIPACIÓ 

Atenció ciutadana, Serveis socials, Educació, Joventut, Seguretat ciutadana 

RESULTATS PREVISTOS 
• Posar a l’abast de la ciutadania i de les i els professionals del municipi eines d’informació per a la prevenció, la detecció i la sensibilització sobre violència de gènere. 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Recursos destinats a l’ampliació del fons documental de l’Espai Dona de la Biblioteca. 
⇒ Grau d’utilització del servei de consulta dels fons bibliogràfic. 
⇒ Formes de difusió i dinamització del fons documental. 
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Objectiu específic 1.2 
 

Ampliar el coneixement sobre la incidència de la violència de gènere en el municipi de Santa Coloma de Cervelló, establint un model únic de recollida de dades útil pel 
coneixement de la realitat 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 2 / OBJECTIU GENERAL: 1 OBJECTIU ESPECÍFIC: 1.2 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Elaborar un model de recollida de dades sobre les situacions de violència de gènere en el municipi, unificant els criteris de recollida d’informació i garantint la confidencialitat amb la que s’ha de tractar aquesta 
informació.  

� Distribuir aquest model en les àrees on es pugui tenir coneixement de casos específics (Policia Local, Serveis socials, Sanitat, OAC, Joventut, entre altres).  
� Elaborar memòries anuals. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’Igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Policia Local, Serveis socials, Sanitat, OAC, Joventut 

RESULTATS PREVISTOS 
• Millorar el coneixement de la realitat sobre la violència al municipi. 
• Analitzar de les dades recollides per elaborar accions sobre la violència adients a la realitat del municipi. 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Recursos dirigits a l’elaboració i difusió del document entre les i els professionals implicats. 
⇒ Recursos dirigits a la sistematització de la informació recollida.  
⇒ Mesures engegades en funció dels resultats obtinguts. 
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Objectiu específic 1.3 
 

Promoure la formació i capacitació específica en matèria de violència de gènere de totes les persones implicades en la prevenció, atenció i recuperació de les dones que 
han patit o pateixen violència masclista 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 2 / OBJECTIU GENERAL: 1 OBJECTIU ESPECÍFIC: 1.3 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Realitzar accions formatives continuades dirigides a tots els i les professionals directament implicats en l’atenció a les dones que pateixen o han patit violència masclista (Serveis socials, àmbit sanitari, Policia 
Local, àmbit educatiu, entre altres). 

� Difondre material informatiu relatiu als recursos i serveis dirigits a l’atenció de les dones en situació de violència, entre els i les professionals. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Policia Local, Serveis socials, Sanitat, OAC, Joventut, Promoció econòmica, Educació 

RESULTATS PREVISTOS 
• Garantir que tots i totes les professionals implicades, coneguin els recursos i serveis disponibles, així com les persones referents de cadascun d’aquests.  
• Capacitar el personal d’atenció a les dones per a oferir una informació clara i comprensible sobre els drets, els serveis i els recursos disponibles i sobre les possibles vies de resolució de la situació de 

violència masclista. 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Nombre d’hores de formació rebudes pels diferents agents dels serveis municipals. 
⇒ Continguts dels cursos realitzats. 
⇒ Nombre de persones participants a la formació. 
⇒ Característiques de les persones participants (edat, sexe, càrrec, etc.). 
⇒ Formes i llocs de difusió de la documentació sobre els recursos i serveis dirigits a l’atenció de les dones en situació de violència. 
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OBJECTIU GENERAL 2 
 

Objectiu específic 2.1 
 

Crear serveis d’atenció integral a les dones que han patit o pateixen violència de gènere i als seus fills i filles 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 2 / OBJECTIU GENERAL: 2 OBJECTIU ESPECÍFIC: 2.1 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Creació d’un Servei específic d’atenció integral a dones en situació de violència de gènere (independent de serveis socials), que ofereixi informació, assessorament i acompanyament a les dones i els seus fills 
i filles així com tractament i suport a la seva recuperació  

� Garantir l’adequació, la confortabilitat i la confidencialitat dels espais d’atenció. 
� Evitar, quan escaigui, la coincidència del presumpte agressor i la dona atesa en el mateix espai físic. 
� Facilitar un espai separat i acompanyat, adequat per a menors. 
� Facilitar que l’espai no reveli per si mateix a terceres persones quin és el tipus d’atenció que es du a terme. 
� Dotar al servei de nova creació de figures professionals especialitzades (psicòloga, advocada, atenció a les filles i fills). 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’Igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Salut, Serveis Socials, Seguretat Ciutadana, Associació i Consell de dones 

RESULTATS PREVISTOS 
• . 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Recursos destinats a la creació del Servei específic d’atenció integral a dones en situació de violència de gènere. 
⇒ Recursos destinats al funcionament del Servei d’assessorament jurídic, psicològic i d’atenció als fills i filles. 
⇒ Nombre i característiques de les dones usuàries dels Serveis. (edat, ocupació, lloc de procedència, etc.). 
⇒ Grau de satisfacció de les dones del seu pas pel recurs. 
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Objectiu específic 2.2 
 

Establir un marc de referència conceptual tècnic i metodològic que possibiliti la coordinació dels diferents departaments, agents socials i serveis implicats, així cóm la 
delimitació dels seus àmbits d’actuació 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 2 / OBJECTIU GENERAL: 2 OBJECTIU ESPECÍFIC: 2.2 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Elaboració d’un Protocol dirigit a donar una atenció integral i de qualitat a les dones que pateixen o han patit violència masclista en l’àmbit de la parella, i a les seves filles i fills. Aquest Protocol haurà de 
garantir la coordinació entre els diferents agents implicats: l’àrea de polítiques d’igualtat de l’ajuntament; els serveis socials municipals i la policia local. Encara que també es recomanable que es tinguin presents 
els agents educatius i al personal mèdic i sanitari., especialment en la fase de la detecció. 

� Creació d’una Comissió de seguiment formada per representats de tots els àmbits municipals, per les associacions o grups de dones, i per representants dels serveis, de fora del municipi, al que són derivats 
les dones: l’àrea de polítiques igualtat, els serveis socials municipals, la l’àrea de joventut, els centres escolars; els centres sociosanitaris; l'OAC; el departament d’atenció a la víctima dels mossos d’esquadra; 
els jutjats i el consell de dones. 

� Formar un grup de treball per fer seguiment dels casos detectats al municipi. Aquest grup haurà de ser dinàmic i es formarà en cada cas només per les persones o àrees directament implicades. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Policia Local, Serveis socials, Sanitat, OAC, Joventut, Educació,Consell de dones 

RESULTATS PREVISTOS 
• . 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Recursos dirigits a l’elaboració del Protocol per fer front a les situacions de violència de gènere. 
⇒ Creació de la Comissió de seguiment i agents implicats. 
⇒ Nombre de reunions de la Comissió de seguiment. 
⇒ Creació de grups de treball i agents implicats. 
⇒ Mesures introduïdes arran dels resultats del seguiment. 
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Objectiu específic 2.3 
 

Impulsar el treball en equip, la cooperació i la vinculació a les diferents xarxes d’intervenció que ofereixen serveis a les dones que pateixen o han patit situacions de 
violència de gènere i als seus fills o filles 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 2 / OBJECTIU GENERAL: 2 OBJECTIU ESPECÍFIC: 2.3 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Realitzar una recerca sobre els serveis dirigits a l’atenció de les dones que pateixen o han patit situacions de violència de la Comarca.  
� Conèixer les entitats i associacions de dones existents a la Comarca i potenciar el treball en xarxa. 
� Programar trobades d’intercanvi d’experiències i coneixement mutu.  
� Donar suport a aquelles iniciatives que puguin contribuir a millorar l’atenció de les dones que pateixen o han patit situacions de violència. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’Igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Associacions de dones, Consell de dones 

RESULTATS PREVISTOS 

• Millorar el coneixement dels recursos específics existents i iniciar relacions de col�laboració. 
• Enfortir els vincles i la xarxa entre diferents entitats i grups de dones de la comarca. 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Nombre i continguts de les trobades organitzades amb les entitats i associacions de dones existents a la Comarca.  
⇒ Nombre de les entitats i de les persones participants a les trobades. 
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Objectiu específic 2.4 
 

Ampliar les estratègies d’informació que facilitin a les dones el coneixement dels serveis públics que estan al seu abast, tenint en compte la diversitat i especificitat dels 
diferents col�lectius 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 2 / OBJECTIU GENERAL: 2 OBJECTIU ESPECÍFIC: 2.4 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Elaborar una guia dels recursos específics sobre violència de gènere dirigida a totes les dones de Santa Coloma de Cervelló. 
� Realitzar un acció informativa adreçada al personal de l’Ajuntament sobre els continguts de la guia, per tal que puguin donar-li una difusió específica. 
� Divulgar la publicació de la Guia a través de diferents canals (xerrada presentació, web, repartiment als domicilis juntament amb l’agenda). 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Salut, Serveis Socials, Seguretat Ciutadana, Comunicació 

RESULTATS PREVISTOS 

• Difondre informació sobre els recursos i els serveis disponibles i de les persones de referència en cada àmbit d’intervenció. 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Recursos dirigits a l’elaboració de la Guia. 
⇒ Nombre de persones participants a la formació sobre els continguts de la Guia/Departaments. 
⇒ Nombre d’exemplars publicats.  
⇒ Formes i llocs de divulgació. 
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OBJECTIU GENERAL 3 
 

Objectiu específic 3.1 
 

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

LÍNIA ESTRATÈGICA: 2 / OBJECTIU GENERAL: 3 OBJECTIU ESPECÍFIC: 3.1 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Realitzar campanyes informatives sobre les diferents formes de violència de gènere, aprofitant la commemoració del 25 de novembre, organitzant actes, activitats, i altres iniciatives de divulgació i 
sensibilització adreçades a la població general, amb la implicació de totes les àrees de l’ajuntament. 

� Buscar, elaborar i divulgar materials dirigits a la prevenció de la violència de gènere, durant tot l’any.  
� Donar suport a les activitats organitzades per les associacions de dones del municipi. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Totes les Regidories, Associacions de dones, Consell de dones 

RESULTATS PREVISTOS 

• . 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Nombre, durada i contingut de les campanyes i accions realitzades al voltant del 25 de novembre i durant la resta de l’any. 
⇒ Població destinatària.  
⇒ Departaments municipals implicats.  
⇒ Nombre i característiques del les persones participants. 
⇒ Recursos destinats a donar suport a la realització de les activitats de les associacions de dones. 
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Objectiu específic 3.2 
 

Desenvolupar programes de prevenció adequats a grups específics 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 2 / OBJECTIU GENERAL: 3 OBJECTIU ESPECÍFIC: 3.2 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Establir coordinació amb les escoles per desenvolupar programes de prevenció de la violència de gènere adequats als diferents nivells d’edat (infantil, primària, i secundària). 
� Establir coordinació amb les AMPES per tal de desenvolupar activitats especifiques de prevenció. 
� Establir coordinació amb Can Carletes per tal de desenvolupar activitats especifiques de prevenció.  
� Fomentar la creació d’un grup d’homes amb l’objectiu de reflexionar sobre les noves masculinitats. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Educació, Polítiques d’Igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Llars, escoles, AMPES, Participació (PEC) 

RESULTATS PREVISTOS 

• . 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Nombre, durada i contingut de les accions preventives dirigides a la infància i adolescència.  
⇒ Nombre, durada i contingut de les accions preventives dirigides a la població jove.  
⇒ Nombre, durada i contingut de les accions preventives dirigides a la població masculina.  
⇒ Nombre i grau de satisfacció de les persones participants a les accions preventives. 

 
 
 



 

 

LÍNIA 3- PROMOURE LA PARTICIPACIÓ SOCIOPOLÍTICA DE LES DONES 
 

A. Marc conceptual 
 
“Participar” és formar part d’una activitat dirigida a influir directa o indirectament en l’entorn col�lectiu i en les polítiques públiques. Segons aquesta definició, les dones han participat 
des de sempre proporcionat cura i benestar, s’han implicat en les tasques col�lectives en els municipis, 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. 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 pertanyien, però aquesta participació ha tingut lloc dintre de 
marcs informals i s’ha desvaloritzat pel fet de tractar-se de qüestions “tradicionalment” femenines. És per aquesta raó que es fa necessària la diferenciació entre participació formal i 
informal. 
 
Pel que fa a la participació en la vida política, social, laboral i econòmica, en càrrecs de responsabilitat o en llocs de presa de decisions, les dones s’han vist excloses per la pròpia 
construcció de gènere. El patriarcat ha negat històricament la “ciutadania” a les dones, 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 a recursos econòmics entre sexes. A més, determinats factors psicosocials com l’empoderament, l’autoestima o la 
priorització de les necessitats alienes, condicionen la participació femenina, i la participació formal no inclou una representació equitativa d’homes i dones.  
 
Per altra banda, la falta de corresponsabilitat en les tasques de cura i reproductives, fa que les dones hagin d’afrontar una doble presència o doble jornada, i comptin amb menys 
temps lliure per a la participació formal, i amb més impediments a l’hora d’assumir responsabilitats fora de l’àmbit familiar i domèstic. 
 
Les estratègies desenvolupades per potenciar la participació sociopolítica de les dones, s’han fet a través d’accions positives, de sensibilització, i a través del foment de la paritat, es 
a dir, fomentar la representació equilibrada d’homes i dones de forma que cap dels sexes tingui una presència major al 60% ni menor al 40%.  
 
La Llei Orgànica 3/2007 per a la Igualtat Efectiva entre Dones i Homes, modifica el Règim Electoral i obliga a que les candidatures siguin paritàries en els diferents nivells polítics. En 
el cas dels municipis però, només serà exigible abans de les eleccions del 2011 i per part d’ajuntaments amb més de 5000 habitants.  
 
Les dones representen un 50 % de la població, i la seva participació formal resulta imprescindible per construir una societat justa, equitativa i una ciutadania complerta; però l’anàlisi 
general de les dades, tant a nivell estatal com autonòmic, mostra que la presència política de les dones en els governs locals es redueix a mesura que s’ascendeix en l’escala dels 
llocs de responsabilitat, i el mateix succeeix en el mercat laboral o dintre d’organismes i entitats socials.  
 
Per una banda, els poders públics, tenen en aquest sentit, la responsabilitat d’impulsar la paritat, l’empoderament, el lideratge de les dones, i sensibilitzar el sector privat entorn la 
necessitat d’una presència equilibrada d’homes i dones en tots els àmbits laborals i de responsabilitat.  
 
Per altra banda, l’administració local té un paper fonamental a l’hora de promocionar la participació de les dones en les decisions col�lectives, però també en la necessitat de redefinir 
la participació des de la pròpia experiència femenina, donant reconeixement als sabers femenins i atenent a la visualització, el just reconeixement i la valoració de la participació de 
les dones dintre de marcs informals. 
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B. Descripció de la situació del municipi 
 
Participació de les dones en les associacions i entitats ciutadanes  
 
En el municipi de Santa Coloma de Cervelló hi ha aproximadament unes 45 associacions i 4 comissions destinades a la celebració d’una data puntual. Les dades ens assenyalen 
que les associacions més nombroses són de caire cultural (16 associacions, gairebé la meitat del total). D’altra banda la distribució territorial de les entitats del municipi és molt 
desigual. De les 49 entitats i associacions existents en el municipi, un 73% es troben ubicades a la zona del Casc Antic i un 20% a la Colònia Güell. En canvi, a la zona del Pla de les 
Vinyes pràcticament no existeixen associacions.  
 
Segons expliquen fonts de l’Ajuntament, les entitats del municipi, a excepció de les de caire esportiu, tenen com un dels principals reptes afavorir un relleu generacional, del qual, ara 
per ara, es troben mancades. En aquest sentit es detecta que les associacions, estan compostes en la seva majoria per poca gent jove.  
 
És difícil valorar la participació de les dones a nivell associatiu, donat que en l’Ajuntament no disposa de dades sistematitzades que ens permetin analitzar l’equitat de gènere en 
aquest àmbit; hem tingut accés, però, a la composició aproximada de les juntes directives d’algunes associacions i a la distribució de les tasques de responsabilitat: 
 

1. SOCIETAT RECREATIVA. La presideix una dona. Junta 2 dones 5 homes.  

2. ATENEU UNIÓ. Presideix un home. Són 6 homes i una dona, però la junta anterior eren tot dones. 

3. ASSOCIACIÓ VEÏNS CASC ANTIC. La presideix una dona. (És la informació de socis i sòcies que s’ha posat a la de Cesalpina) 

4. ASSOCIACIÓ PER A LA CONSERVACIÓ DE LA COLÒNIA. Presideix un home. Són tres dones i dos homes, estan en procés de canvi i properament seran segurament tot 
dones.  

5. ASSOCIACIÓ VEÏNS CESALPINA. Presideix un home, estan al 50% aproximadament. 

6. LA COLÒNIA MODERNISTA. Presideix un home. Junta d’homes, tret d’una dona. Fins fa ben poc la presidia una dona.  

7. JUGUEM TOTS. Són quasi totes dones joves, mares d’uns 30 a 35 anys. Cerquen fer activitats educatives per a nenes, nens i adolescents a la colònia Güell. 

8. ASSOCIACIÓ PER LA SOLIDARITAT. Tot dones. President un home. 

9. LA LLAUNA. Cooperativa de consum responsable. Són famílies joves i per tant està equilibrada dones-homes. 

10. AMICS DE LA MUNTANYA. El president és un home. La junta majoritàriament masculina. 

11. CLUB ESPORTIU EUSEBI GÜELL (FUTBOL). Presideix un home. Junta 4 homes 1 dona. 

12. CORAL COLUMBA. La dirigeix una dona i són bàsicament dones. 

13. DONES PELS 4 CANTONS és una associació de dones i naturalment és presidida per una dona. 
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Fa temps ja que les dones s’han integrat a les diferents associacions del municipi i diverses vegades les han presidides i tirat endavant. De les 12 entitats sobre les quals tenim 
informació (exceptuant l’associació de dones) en aquests moments només 4 són presidides per dones. Encara així, i amb les poques dades a les que s’ha tingut accés, es poden 
apuntar algunes tendències. 
 
Les dones de Santa Coloma participen majoritàriament en associacions o entitats de caire educatiu, cultural i solidari. També les AMPES i les Associacions de Gent Gran i 
l’associació de les puntaires són formades sobretot per dones. D’altra banda, segons la informació recollida, moltes d’elles fan servir xarxes relacionals més informals a l’hora de 
gestionar les seves necessitats, conflictes i interessos. 
 
Pel que fa a les Associacions del Veïnat, a primera vista es pot observar una clara mancança de visibilització de les dones. Aquestes continuen mantenint una nomenclatura que 
exclou les veïnes, totes elles s’anomenen “associacions de veïns”. En els darrers anys s’ha posat sobre la taula la importància de fer un ús no sexista del llenguatge; deixant de 
banda l’ús de l’universal masculí i fent servir noves fórmules de denominació inclusives vers les dones. 
 
Entitats de dones i activitats que realitzen 
 
Històricament, el Baix Llobregat ha estat una comarca molt prolífica en les lluites socials. S’han generat sòlides xarxes de cooperació i solidaritat, on les dones han jugat un paper 
protagonista. La participació de les obreres en les lluites obreres i en les lluites veïnals, no només va ser una participació molt activa, sinó que van saber aportar noves formes d’acció 
política, posant sobre la taula reivindicacions, que fins aleshores no s’havien tingut presents. És en aquells moments que comencen a sorgir gran part de les entitats i associacions de 
dones presents en la Comarca.  
 
A Santa Coloma de Cervelló hi ha una Associació de dones “Dones pels 4 Cantons”, que es va crear l’any 1999 amb l’objectiu “d’impulsar i defensar la igualtat de les dones a la 
nostra societat “. Aquesta entitat té un volum aproximat d’unes 150 sòcies que provenen dels 4 nuclis urbans del municipi: Sta. Coloma Casc Antic, Colònia Güell, Cesalpina i Sant 
Roc. Entre les activitats que organitzen, destaquen la Setmana de les Dones, en què es commemora el 8 de març i s’organitzen, conjuntament amb l’Ajuntament i el Consell de les 
Dones, diversos actes durant tota una setmana. Cal tenir en compte que en els últims anys s’ha preparat també el 25 de novembre, dia contra la violència de gènere, amb un acte 
central a l’Ajuntament en què s’intenta incorporar un màxim de gent i que hi col�laboren alumnat de secundària i també de primària. A més a més, realitzen activitats de caire lúdic i 
cultural, entre les quals trobem cinefòrums, conferències, tallers, obres de teatre, cafès literaris, exposicions, excursions. 
 
Una de les darreres iniciatives posada en marxa per l 'associació, és la creació d’un “Banc del temps”; un projecte dirigit a crear un espai ciutadà on les tasques, interessos i 
necessitats de la vida quotidiana no es paguen amb diners, sinó amb temps.. Aquesta iniciativa no només serveix a l’estalvi, sinó que sobretot potencia la convivència, la solidaritat, 
l’intercanvi de coneixements, i facilita la conciliació entre la vida familiar, la laboral i la personal. S’hi està apuntant força gent jove i això es considera un gran èxit de la proposta. 
 
A nivell institucional, un cop l’Associació “ Dones pels 4 cantons” ha estat ben consolidada; es va impulsar la creació del Consell Municipal de les Dones (2007), amb l’objectiu de 
tenir veu pròpia al Consistori. També s’ha participat activament en el Consell de les Dones del Baix Llobregat i en el II i III Congrés de Dones del Baix Llobregat espais de diàleg, 
reflexió i disseny de polítiques públiques dirigides a eliminar les desigualtats de gènere i aconseguir la plena ciutadania de les dones.  
 
Dintre del Consell Municipal de Dones funciona la Comissió de coeducació. Segons expliquen fonts de l’Ajuntament, aquesta Comissió, formada majoritàriament per dones joves 
(entre els 30 i 35 anys) i mares, treballa per impulsar la programació d’activitats coeducatives dins l’àmbit municipal.  
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Pel que fa referència als equipaments destinats a les associacions o grups de dones que viuen al municipi, cal destacar l’existència d’un “Casal de dones”. Aquest però es trobava en 
unes condicions de greu deteriorament, i actualment està en procés de rehabilitació. Un cop aquesta hagi finalitzat, s’ha projectat aprofitar-lo per a posar en marxa un CIRD, Centre 
d’Informació i Recursos per a les Dones.  
 
El taller participatiu que es va realitzar amb les dones, amb l’objectiu de copsar les seves inquietuds, va oferir algunes dades molt útils a l’hora de realitzar aquest breu diagnòstic. Tot 
i que el grau de satisfacció sobre els grups de dones existents al municipi i les seves activitats és molt elevat, també es detecten algunes mancances. Des de la Regidoria de 
Polítiques d'Igualtat es valora molt positivament el paper tant de la Dones pels 4 cantons com Consell Municipal de Dones i la Comissió de Coeducació, i d’altres grups de dones més 
informals que treballen en el municipi. Tot amb tot, es veu necessari potenciar els elements (tècnica regidoria, CIRD) que puguin ajudar a la seva dinamització i empoderament d’un 
nombre més gran i divers de dones. L’Associació Dones pels 4 Cantons denuncia la seva INVISIBILITAT ja que malgrat la feina continuada que fan, no apareixen en cap document. 
Aquesta invisibilització també és denunciada per la Regidoria de Polítiques d’Igualtat en relació a altres temes. 
 
Les Dones de l’Associació “Dones pels 4 Cantons” també posen sobre la taula el seu desig de cohesionar el Consell de Dones, potenciant l’associacionisme entre les dones més 
joves. Les dones joves, en canvi, posen l’accent en la necessitat de potenciar canals que facilitin la participació social i política de les dones amb totes aquelles qüestions que afecten 
el seu entorn. Més enllà de l’organització d’activitats de caire lúdic o cultural, aposten per accions transformadores que facilitin i millorin el seu dia a dia. En aquest sentit, proposen 
diversificar l’oferta d’activitats, incorporant les seves necessitats, interessos i desitjos 
 
 

C. Objectius generals de la Línia 3 
 
1. Ampliar la informació sobre la participació sociopolítica de les dones en el municipi. Tant la seva participació en associacions i entitats organitzades, com en xarxes i col�lectius 
organitzades al marge del reconeixement institucional. 
 
2. Desenvolupar estratègies per fomentar la participació de les dones en la gestió municipal, en els processos i instàncies de presa de decisions a tots els nivells i en tots els sectors. 
 
3. Estimular la creació i enfortiment de la xarxa associativa de dones en el municipi de Santa Coloma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LÍNIA 3- PROMOURE LA PARTICIPACIÓ SOCIOPOLÍTICA DE LES DONES 

 55
� 

OBJECTIU GENERAL 1 
 

Objectiu específic 1.1 
 

Realitzar un estudi sobre la participació sociopolítica de les dones en el municipi de Santa Coloma de Cervelló 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 3 / OBJECTIU GENERAL: 1 OBJECTIU ESPECÍFIC: 1.1 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Recollir informació sobre:  
- participació de les dones en les associacions i entitats locals, 
- participació de les dones en altres grups o xarxes al marge del reconeixement institucional, 
- participació de les dones en els mecanismes participatius o altres activitats que s’organitzen en el municipi, 
- presència de les dones en les llistes municipals electorals (2011). 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Cultura, Esports 

RESULTATS PREVISTOS 

• . 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Recursos dirigits a l’elaboració de l’estudi i a la recollida de la informació sobre la participació de les dones en el municipi. 
⇒ Resultats obtinguts de l’anàlisi sobre la participació de les dones en les associacions i entitats local: composició de les juntes directives, número de sòcies i socis, distribució de les tasques de 

responsabilitat.  
⇒ Avaluació dels biaixos de gènere que mantenen i reprodueixen dins les organitzacions locals. 
⇒ Grups de dones que tenen alguna activitat en el municipi de Santa Coloma de Cervelló: Variables de segregació: activitats realitzades, trams d’edat significatius, nucli urbá.  
⇒ Nombre de dones i homes en les llistes municipals electorals. 
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Objectiu específic 1.2 

 
Visibilitzar el paper de les dones en la participació sociopolítica del municipi 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 3 / OBJECTIU GENERAL: 1 OBJECTIU ESPECÍFIC: 1.2 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Visibilitzar el paper de l’associació “dones pels 4 cantons”, mitjançant la publicació de totes les activitats i iniciatives que realitzen en el municipi. 
� Treballar amb les associacions per canviar la nomenclatura d’aquelles entitats que utilitzen l’universal masculí en la seva denominació. Substituir-los per fórmules inclusives. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Cultura, Esports 

RESULTATS PREVISTOS 

• . 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Recursos dirigits a dar visibilitat al treball realitzat per les associacions de dones. 
⇒ Nombre, formes i llocs de difusió de les publicacions.  
⇒ Nombre d’entitats que utilitzen l’universal masculí en la seva denominació. 
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Objectiu específic 1.3 

 
Fomentar que en els òrgans de direcció de les associacions i organitzacions professionals, empresarials, d’economia social, sindicals i polítiques, culturals i de tota 

índole, existeixi una presència equilibrada de dones 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 3 / OBJECTIU GENERAL: 1 OBJECTIU ESPECÍFIC: 1.3 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Incloure a les bases de convocatòries per atorgar subvencions (convenis o contractes), clàusules que afavoreixin la participació de les dones als òrgans directius de les entitats i/o organitzacions empresarials.  
� Introduir la variable de la valoració de la igualtat de gènere, com a criteri favorable a la concessió d’ajuts. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Totes les Regidories que atorguin subvencions o ajuts contractes 

RESULTATS PREVISTOS 

• Les entitats i organitzacions que rebin diners del consistori inclouran la perspectiva de gènere i la participació de les dones en els seus òrgans de decisió. 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Nombre i tipologia de les subvencions (convenis o contractes) concedides.  
⇒ Relació entre el nombre total de dones i el nombre total de homes que formen part dels òrgans de decisió de les organitzacions destinatàries de la ajut. 
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OBJECTIU GENERAL 2 
 

Objectiu específic 2.1 
 

Promoure la participació del moviment associatiu de les dones i els grups de dones a tots els processos i mecanismes consultius de l’administració per tal d’incorporar 
les seves necessitats i interessos 

 
LÍNIA ESTRATÈGICA: 3 / OBJECTIU GENERAL: 2 OBJECTIU ESPECÍFIC: 2.1 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Fomentar la participació del Consell de Dones en tots els processos i mecanismes consultius del municipi. 
� Donar suport a la creació de grups de treball especialitzat del CMD, en funció dels interessos i les demandes de les dones.  
� Elaborar i facilitar formació a les dones del Consell de Dones, en funció dels seus interessos i demandes.  
� Programar jornades específiques adreçades al Consell Municipal de Dones amb l’objectiu de potenciar la seva incidència política. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Consell d’Entitats 

RESULTATS PREVISTOS 

• Implementar processos estables i continuats de participació de les dones del municipi en les polítiques locals. 
• Potenciar la participació i l’obertura del CMD als col�lectius de dones actualment no representats (joves, grans, dones amb discapacitats, etc.). 
• Potenciar la tasca del CMD. 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Nombre i tipologia de recursos dirigits a fomentar la participació del Consell de Dones en tots els processos i mecanismes consultius del municipi..  
⇒ Nombre de taules constituïdes en col�laboració amb el CMD. 
⇒ Nombre de dones que formen part de CMD (trams d’edat significatius, nucli urbá, activitat de l’associació o del grup). 
⇒ Nombre i tipologia de les accions formatives dirigides al CMD. 
⇒ Nombre i grau de satisfacció de les dones participants. 
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OBJECTIU GENERAL 3 
 

Objectiu específic 3.1 
 

Dinamitzar el teixit associatiu femení, donar-hi suport i establir mesures que fomentin les associacions i/grups de dones representants de diferents col�lectius socials 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 3 / OBJECTIU GENERAL: 3 OBJECTIU ESPECÍFIC: 3.1 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Donar suport a les associacions de dones mitjançant subvencions.  
� Assessorar-les en l’organització i realització de les seves activitats i donar-hi difusió. 
� Treballar per la visibilització del “Casal de les Dones”, un cop finalitzada la seva rehabilitació.  
� Potenciar la creació de grups de dones, tenint present l’heterogeneïtat dels seus interessos i necessitats.  

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Consell de Dones 

RESULTATS PREVISTOS 

• . 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Formes de col�laboració i suport amb les entitats o grups de dones del municipi. 
⇒ Recursos dirigits a rehabilitar l’espai posat a l’abast de les associacions de dones.  
⇒ Nombre i tipologia de les activitats organitzades per l’ajuntament, dirigides a potenciar la xarxa associativa de dones del municipi. 
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Objectiu específic 3.2 
 

Diversificar l’oferta d’activitats per a les dones del municipi i fomentar espais de trobada propis que facilitin l’intercanvi d’experiències 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 3 / OBJECTIU GENERAL: 3 OBJECTIU ESPECÍFIC: 3.2 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Diversificar l’oferta de tallers i cursos tenint present l’heterogeneïtat de les dones.  
� Garantir la difusió i l’accessibilitat d’aquestes activitats a totes les dones, independentment del seu barri de residència.  
� Generar una oferta continuada durant tot l’any i amb horaris compatibles amb les necessitats de les dones que tenen responsabilitats de cura. 
� Posar en marxa el Centre d’Informació i Recursos per les Dones.  

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Dones 4 cantons i Consell de Dones 

RESULTATS PREVISTOS 

• . 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Nombre i tipologia de tallers o cursos organitzats anualment en el municipi. 
⇒ Nombre i característiques de les dones participants. Variables de segregació: trams d’edat significatius, barri de procedència.  
⇒ Grau de satisfacció de les dones participant.  
⇒ Recursos dirigits a enfortir i visibilitzar el treball dels grups de dones i els seus espais de trobada. 

 
 
 
 
 



 

 

LÍNIA 4- REPARTIMENT DE TREBALLS I USOS DEL TEMPS 
 

A. Marc conceptual 
 
En les últimes dècades la incorporació de les dones al mercat de treball ha posat en evidència les mancances de la relació que s’estableix entre mercat de treball i activitat 
productiva. La desvinculació clàssica de les tasques vinculades al desenvolupament econòmic i els treballs de l’esfera reproductiva, familiar-domèstica i de cura de la llar i de les 
persones a establert desigualtats de gènere significatives que afecten la vida en l’esfera pública i privada de les dones. Aquesta línia estratègica vol reflexionar sobre aquesta divisió 
sexual del treball que s’expressa, principalment, en dos fenòmens:  
 

• La presència/absència en el mercat laboral: entrades i sortides de les dones en el mercat de treball generalment relacionades amb el cicle vital (casament, embaràs, criança 
de fills i filles) i amb les polítiques empresarials que s’activen en circumstàncies determinades (per ex. no contractar dones en edat fèrtil o l’acomiadament quan es troben en 
estat de gestació). 

• La doble presència: presència d’una dona al lloc de treball en el qual realitza la tasca d’assalariada mentre ocupa també la major part del treball reproductiu. 

• Ambdós fenòmens tenen una sèrie de conseqüències per les dones: 
 

- Dificultats per a incorporar-se o reincorporar-se al mercat de treball. 

- Reducció de les possibilitats de reciclatge professional o de promoció laboral. 

- Major presència de dones en treballs productius que són una extensió dels rols culturalment assignats i, generalment, menys valorats i pitjor remunerats (treballs 
relacionats amb la cura i l’atenció a les persones). 

- Manca de dones en aquelles professions i càrrecs que requereixen una dedicació molt alta. 

- Contractació temporal o a temps parcial. 

- Reducció del temps de lleure i temps per a sí mateixes que repercuteix en el desenvolupament vital de les dones. 
 
D’altra banda, quan parlem d’usos del temps ens referim també als lligams en l’organització de la vida del treball reproductiu, el treball productiu, el temps relacional, personal i d’oci; 
uns temps que condicionen inevitablement els altres. La majoria de vegades, el temps de lleure, d’oci i de participació social està pensat i estructurat en funció del treball productiu, 
és a dir, en relació al temps masculí, i gairebé mai es tenen en compte els horaris del treball reproductiu. Per això, les polítiques del temps han de fer emergir el temps personal de 
les dones i construir societats on aquestes puguin gaudir en igualtat de condicions. En aquest sentit, la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps de la Diputació de 
Barcelona està portant a terme un treball per identificar, generar i difondre instruments conceptuals, polítics i operatius que facilitin als governs locals una millor gestió de les 
polítiques del temps. 
 
Totes aquestes problemàtiques han portat a parlar de la necessitat de conciliar la vida personal, familiar i professional. Però, diversos anàlisis ja han mostrat que la majoria 
d’aquestes polítiques de conciliació han contribuït a afermar les dones en el rol de mares i esposes, i no han estat adreçades a fomentar la responsabilitat dels homes en les tasques 
domèstiques i en les tasques de cura. Per això, cal promoure mesures adreçades a fomentar la corresponsabilitat, no només dins de l’estructura familiar, sinó també la 
corresponsabilitat pública i social, que promogui estratègies i mesures que transformin les formes de producció actuals i aportin noves formes d’entendre la ciutadania.  



LÍNIA 4- REPARTIMENT DE TREBALLS I USOS DEL TEMPS 

 62
� 

 
Així doncs, en aquest capítol, es proposen objectius per corregir algunes tendències del món laboral a dalt esmentades que afecten especialment a les dones però, també, es 
proposen actuacions per afavorir el temps social de les dones i fomentar la seva participació en condicions d’igualtat. 
 
 

B. Descripció de la situació del municipi 
 
En aquest apartat analitzarem les característiques de la participació de la població de Santa Coloma de Cervelló a l’àmbit del mercat laboral formal, així com els usos dels temps, 
parant especial atenció a la repartició de les responsabilitats derivades de les tasques de cura de les persones i de manteniment de la llar.  
 
Les dades concretes de les que disposem a l’hora d’analitzar la situació laboral de les dones i dels homes que viuen al municipi, són fonamentalment quantitatives. Això suposa una 
limitació a l’hora de fer un anàlisi acurada d’aquesta qüestió. És recomanable en aquest sentit, potenciar, recerques de caire qualitatiu, amb l’objectiu d’ampliar el coneixement sobre 
les desigualtats de gènere existents en aquest àmbit..  
 
 
Mercat laboral: activitat, inactivitat i d’ocupació  
 
Les dades sobre la participació de la població femenina i masculina de Santa Coloma de Cervelló al mercat de treball, mostren algunes diferencies significatives. Per una banda, les 
dades de l’any 2009 sobre la població activa, assenyalen que la quantitat d’homes que es declaren disposats a treballar en el mercat formal o que ja estan treballant, és superiors a 
les dones en totes les franges d’edat.(Gràfic 1).  
 
Aquesta situació ja quedava reflectida en les dades del 2001 sobre la distribució per sexe de la població ocupada, inactiva i desocupada del municipi. Aquestes registraven una clara 
concentració de la població masculina entre la població ocupada: l’82%. D’altra banda, apareix una taxa d’inactivitat de la població femenina d’un 30,60 % enfront del 12 % de la 
masculina, amb un biaix de gènere que es manifesta de forma més aguda en la franja d’edat entre els 25 i els 54 anys.  
 
Si s’analitzen les dades sobre les causes d’inactivitat, crida l’atenció que les persones que declaren no formar part de la població activa degut a que són les principals responsables 
de les “feines de la llar”, són fonamentalment dones. En aquest sentit, és significatiu que aquestes dades facin referència a les dones a partir dels 30 anys, edat en la que 
majoritàriament es comencen a tenir responsabilitats familiars. 
 
 Això posa sobre la taula les dificultats de les dones per conciliar la vida laboral amb la vida familiar, així com que continuen sent elles les que abandonen el mercat de treball, i es 
responsabilitzen de les tasques de cura i manteniment de la llar. 
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Gràfic 1: Població activa segons edat i sexe (2009) 
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Sectors d’activitat i tipus de contractació 
 
La major part de població ocupada de Santa Coloma de Cervelló, s’aglutina en els sectors dels serveis, seguit per l’industrial i la construcció.  
 
Pel que fa a la distribució per sexe, les dades assenyalen que mentre el sector de la construcció està fortament masculinitzat., hi ha una prevalença de dones en el sector del serveis, 
on es concentra el 78% del total de dones ocupades del municipi. Si bé hi ha un nombrós grup de dones que treballen en la industria manufacturera i en activitats comercials, la 
presencia de les dones destaca en l'’àmbit dels serveis sanitaris i educatius, així com en el servei domèstic. És a dir, en branques d’activitats considerades tradicionalment 
femenines.  
 
Pel que fa al tipus de contractació, tot i que no contem amb dades creuades amb als sectors d’activitats, podem observar que no hi ha gaires diferències entre homes i dones. Les 
dades de l’Observatori Comarcal de l’any 2009 (Gràfic 2), posen en evidencia que la major part de la població de Santa Coloma de Cervelló té contractes eventuals a les 
circumstàncies de producció (253 homes i 216 dones).  
 
La diferències més destacables les trobem en els contractes d’interinitat, on hi ha una clara prevalença de dones (89 dones i 11 homes); per contra, en els contractes d’obra i servei 
hi ha majoritàriament homes (201 homes i 49 dones). 
 
 
 
 
 
 

 HOMES DONES 
16-24 165 131 
25-39 1108 957 
40-54 811 654 
55-64 221 142 
Total 2305 1884 
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Gràfic 2: Tipus de Contracte. Santa Coloma de Cervelló 2009. (elaboració pròpia a partir de les dades de l’OC-BL) 
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Atur registrat en el municipi 
 
Tal com passa en el mercat de treball en general, la tendència dels darrers anys en el municipi de Santa Coloma, és l’augment de l''atur registrat, especialment entre la població 
masculina. En aquest sentit, las dades de març del 2010, revelen que de les 483 persones registrades a l’atur, hi ha 246 homes i 237 dones, és a dir hi ha una lleugera prevalença 
d’homes (un 50,9%).  
 
Tot i així, cal destacar que la taxa d’atur femenina continua estant per sobre de la masculina, amb 2,1 % punts percentuals més.  
 
Si bé la taxa d’atur masculí ha pujat fins a un 10,3%, les dades de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat registren una taxa d’atur femenina d’un 13%. (Taula 3).  
 
 
 
 
 
 

 Homes Dones Total 

10 Ordinari temps indefinit 34 23 57 

11 Foment de la contractació indefinida 14 15 29 

12 Indefinit minusvàlids 1 0 1 

40 Convertits en indefinits 37 37 74 

50 Obra o servei 204 49 253 

51 Eventuals circumstàncies producció 253 216 469 

52 Interinitat 11 89 100 

53 Temporals bonificats minusvàlids 0 2 2 

54 Inserció 0 0 0 

55 Relleu 3 1 4 

56 Jubilació parcial 3 3 6 

57 Substitució jubilació 64 anys 0 0 0 

58 Pràctiques 7 7 14 

59 Formació 2 0 2 

60 Altres 1 1 2 

TOTAL 570 443 1013 
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Taula 3: Atur març de 2010 (Font: OC-BL, a partir de dades del Departament de Treball i el Servicio Publico de Empleo Estatal. Les variacions intermensuals i interanuals no són 
variacions de la taxa d’atur sinó de la xifra absoluta). 

 
Atur registrat (n) Variació intermensual (%) Variació interanual (%) Taxa d'atur registrat (%)  

Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 
Santa Coloma de Cervelló  237 246 1,7 3,8 22,2 18,3 10,3 13,0 

 
Taula 4: Percentatge d’homes i dones registrades a l’atur en els anys 2006/2009 al municipi de Santa Coloma (elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat, 2009) 

 
 Homes Dones Total 

2010 50.9% 48.1% 483 
2009 
2008 
2007 
2006 

48,3% 
39,7% 
36,9% 
39,3% 

51,7% 
60,25% 

63% 
60,6% 

419 
239 
192 
201 

 
Recursos i polítiques municipals en l’àmbit econòmic i d’ocupació 
 
El municipi de Santa Coloma de Cervelló compta amb un Servei de Promoció local que treballa conjuntament amb el Servei d’Ocupació d’àmbit comarcal. 
 
El Servei municipal realitza principalment una tasca d’intermediació laboral entre les empreses i les persones, facilitant les eines útils per la seva incorporació professional: lliurament 
d’informació sobre les ofertes de treball, elaboració de currículum, orientació, entre d’altres.  
 
Tot i que actualment la responsable del Servei està treballant en la recollida d’informació sobre la participació de les dones en aquest recurs, al dia d’avui no es disposa de dades 
sistematitzades. Així la realització d’aquesta recerca quedarà introduïda entre les propostes d’accions d’aquest Pla d’igualtat, amb l’objectiu d’avaluar l’efectivitat del Servei i 
identificar possibles àmbits de desigualtat de gènere en el mercat laboral. 
 
Usos del temps i corresponsabilitat en les tasques de cura de les persones i de manteniment de la llar 
 
El municipi no disposa de dades sistematitzades que indiquin els usos dels temps de les persones que viuen a Santa Coloma. No es té, doncs, coneixement del temps que les dones 
i els homes inverteixen en les tasques de cura, de manteniment de la llar, encara que algunes de les dades analitzades fins ara i ens han donat algunes pistes sobre aquesta qüestió. 
A més a més, cal tenir en compte que existeix ja una amplia literatura que assenyala que acostumen a ser les dones les que dediquen la major part del seu temps a la realització de 
l’anomenat treball reproductiu -que comprèn tant les activitats domèstiques (neteja, ordre general, alimentació familiar, compres, gestions burocràtiques, etc.), com les tasques de 
cura i atenció a totes les persones que conviuen en la llar. 
 
Tampoc no es disposa de dades referents als usos del temps de la població dedicats a l’autoatenció, l’oci i/o la formació.  
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És per això, que es valora molt positivament la iniciativa de la Regidoria de Polítiques d’igualtat de realitzar, en el futur, un estudi específic sobre els usos dels temps, posant l’èmfasi 
en la repartició dels responsabilitats derivades de les tasques de cura de les persones i de manteniment de la llar.  
 
Durant la realització del taller de participació, les dones del municipi van proposar un seguit de mesures útils per millorar els temps i el dia a dia de les persones que viuen al municipi, 
especialment d’aquelles que realitzen les tasques de cura de les persones dependents. 
 
Pel que fa referència a la cobertura dels serveis de cura pels infants de 0 a 3 anys, tot i que la majoria de participants manifesten la seva satisfacció, algunes d’elles assenyalen la 
manca de places en el tram d’edat de 0 a 1 anys. En aquest sentit, valoren molt positivament el projecte de construir una nova llar municipal, i recomanen que aquesta qüestió sigui 
abordada de forma prioritària en l’actuació municipal.  
 
Les dones també assenyalen que s’hauria d’ampliar l’oferta d’activitats extraescolars i de lleure dirigida a les nenes i nenes de 3 a 12, ja que consideren que l’oferta actual és 
insuficient, tant pel que fa a l’horari com pel que fa a la diversitat. Per últim, manifesten les seves preocupacions respecte a la carència d’espais de trobada pel jovent a cadascun 
dels barris, especialment per les noies i els nois entre 12 i 16 anys. 
 
Respecte als recursos i equipaments per a l’atenció a la gent gran o a les persones amb discapacitats i malalties, trobem que entre les dones hi ha un consens generalitzat sobre la 
necessitat de potenciar-los. Així, proposen la implementació i el reforç d’una xarxa de serveis dirigits específicament a aquests sectors de la població. Entre les propostes sorgides en 
el taller cal destacar, la creació d’un centre de dia, l’habilitació de pisos assistits, la posada en marxa de serveis d’atenció domiciliaria per a les persones dependents i places en 
residències assistides del mateix municipi. 
 
Cal tenir en conte en aquest sentit, que les tasques de cura de les persones dependents recauen en la major part dels casos en les dones. L’ens municipal pot ser un gran aliat per 
tal de minimitzar la sobrecàrrega que suposa en el dia a dia de les persones cuidadores, optimitzant i gestionant els recursos de l’entorn. Així, tot considerant les limitacions 
econòmiques i competencials del municipi, en aquesta línia estratègica quedaran recollides totes aquestes qüestions. 
 
 

C. Objectius generals de la Línia 4 
 
1. Ampliar el coneixement de la situació de la població en el mercat de treball formal i fer visibles les desigualtats de gènere en aquest àmbit. 
 
2. Integrar la perspectiva de gènere en els serveis d’inserció, orientació i formació ocupacional, tenint en compte l’heterogeneïtat de les dones. 
 
3. Ampliar el coneixement de la situació de la població en relació als usos dels temps i a la corresponsabilitat en les tasques de cura; fer visibles les desigualtats de gènere en aquest 
àmbit. 
 
4. Promoure el reconeixement i la valoració de les tasques de cura i de manteniment de la llar. 
 
5. Ampliar i diversificar les mesures necessàries per fer front a la cura de les persones dependents. 
 
6. Introduir la perspectiva de gènere en la planificació cultural, esportiva i de lleure. 
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OBJECTIU GENERAL 1 
 

Objectiu específic 1.1 
 

Recollir i mantenir actualitzades les fonts estadístiques i les memòries del Servei local d’Ocupació amb indicadors desagregades per sexe 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 4 / OBJECTIU GENERAL: 1 OBJECTIU ESPECÍFIC: 1.1 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Elaborar una memòria anual per tal d’analitzar la participació de les dones en els serveis d’inserció i orientació ocupacional, avaluar la seva efectivitat i identificar possibles àmbits de millora.  

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Promoció econòmica 

PARTICIPACIÓ 

Serveis Socials, Polítiques d’igualtat 

RESULTATS PREVISTOS 

• Detectar les desigualtats de gènere en el mercat de treball formal i les necessitats de les dones. 
• Adoptar les mesures necessàries per fer front a les situacions de desigualtat per qüestions de gènere en el mercat de treball. 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Memòria anual sobre els Programes del SOL amb dades segregades per sexe. 
⇒ Percentatge d’homes i dones que fan ús del Servei. Variables de segregació: trams d’edat, nivell d’estudi, tipologia de llar.  
⇒ Anàlisi i avaluació de la cobertura dels llocs de treball mitjançant el SOL amb dades segregades per sexe. 
⇒ Percentatge de dones i homes per grups professionals i condicions laborals. 
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Objectiu específic 1.2 
 

Dur a terme processos participatius o altres iniciatives per tal d’ampliar el coneixement de les necessitats de les dones del municipi en relació al treball remunerat 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 4 / OBJECTIU GENERAL: 1 OBJECTIU ESPECÍFIC: 1.2 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Jornada de presentació de la memòria del Servei d’Ocupació Local (SOL) en relació a la ocupació femenina a Santa Coloma i de recollida de valoracions i informació de les dones que hi assisteixin.  

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Promoció econòmica, Polítiques d’igualtat 

PARTICIPACIÓ 

 

RESULTATS PREVISTOS 

• Fer difusió dels resultats obtinguts.  
• Recollir informació de caire qualitatiu sobre les necessitats especifiques de les dones en relació al treball de mercat. 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Recursos dirigits a la programació de la Jornada i a la difusió dels resultat obtinguts.  
⇒ Nombre de persones participants a la Jornada. Variable de segregació: sexe i trams d’edat significatius. 
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OBJECTIU GENERAL 2. 
 

Objectiu específic 2.1 
 

Desenvolupar programes de formació i inserció ocupacional per les dones, tenint en compte la seva heterogeneïtat 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 4 / OBJECTIU GENERAL: 2 OBJECTIU ESPECÍFIC: 2.1 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Participació de la persona tècnica responsable del SOL en jornades o formacions especifiques de promoció de l’ocupació i inserció laboral amb una perspectiva de gènere.  
� Iniciar coordinació amb el Programa del SOC per al foment de la igualtat d’oportunitats en el mercat de treball, amb l’objectiu d’introduir l’oferta de cursos de formació i recursos d’inserció professionals per a 

grups de dones, dins l’àmbit d’actuació del SOL de Santa Coloma.  

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Promoció econòmica 

PARTICIPACIÓ 

Polítiques d’Igualtat 

RESULTATS PREVISTOS 

• . 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Nombre i continguts de sessions de formació, a les que ha participat el personal tècnic del SOL. 
⇒ Recursos dirigits a la programació de cursos de formació, orientació i/o inserció específics per a dones. 
⇒ Nombre i continguts dels programes realitzats. Població destinatària.  
⇒ Nombre i característiques de les dones que hi han participat (trams d’edat significatius, nivell d’estudi, tipologia de llar). 
⇒ Grau de satisfacció de les dones participants. 
⇒ Avaluació dels resultats obtinguts, a través del seguiment de la situació laboral de les dones que han participat d’aquests programes. 
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Objectiu específic 2.2 
 

Crear espais de relació i coordinació amb el sector empresarial amb l’objectiu de fomentar la implementació de polítiques d’igualtat de gènere 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 4 / OBJECTIU GENERAL: 2 OBJECTIU ESPECÍFIC: 2.2 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Organitzar una sessió informativa i de sensibilització adreçada al sector empresarial de Santa Coloma, amb l’objectiu de fomentar la implementació de politiques d’Igualtat de gènere en les empreses.  

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’Igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Promoció econòmica 

RESULTATS PREVISTOS 

• . 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Recursos dirigits a la programació de la sessió de formació i sensibilització. 
⇒ Nombre d’organitzacions empresarials i sector d’activitat. 
⇒ Nombre de persones participants. Variables de segregació: sexe i càrrec dins de l’organització. 
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Objectiu específic 2.3 
 

Potenciar la difusió de la informació sobre els serveis disponibles en qüestiones laborals per a les dones 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 4 / OBJECTIU GENERAL: 2 OBJECTIU ESPECÍFIC: 2.3 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Elaborar un recull de recursos sobre qüestions laborals específics per a les dones (borsa de treball, programes d’orientació, ajuts per la creació d’empreses i l'autoocupació, etc.). 
� Donar-li difusió a través de diferents canals: 

- creació d’un link a la web municipal, 
- distribució d’un tríptic informatiu entre la ciutadania, 
- disposar d’una carpeta amb informació detallada al SOL i a l’OAC, 
- informació a tot el personal de l’ajuntament amb tasques d’atenció al públic. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’Igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Promoció econòmica 

RESULTATS PREVISTOS 

• . 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Recursos destinats a la recerca i a la sistematització del material informatiu. 
⇒ Nombre i tipologia dels materials informatius elaborats.  
⇒ Formes i llocs de difusió del material informatiu. 
⇒ Percepció de les i els professionals sobre les demandes i necessitats de les dones en l’àmbit laboral. 
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OBJECTIU GENERAL 3 
 

Objectiu específic 3. 1 
 

Recollir informació sobre els temps de treball de cura i els usos dels temps de lleure de la població 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 4 / OBJECTIU GENERAL: 3 OBJECTIU ESPECÍFIC: 3.1 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Realitzar un estudi sobre: 
- Temps de treball de cura: relació entre el temps mitjà de treballs de cura realitzat des de les llars per les dones en relació amb els dels homes. Variables de desagregació: procedència, trams 

d’edat significatius, estat civil, tipologia de llar: temps de cura directa en llars on hi viuen persones de 75 anys i mes, o nenes i nens de 10 anys i menys anys, temps d’ocupació en activitats de 
neteja i cuina, temps de cura de persones amb problemes de salut que viuen a la llar. 

- Usos dels temps de la població: temps d’activitats culturals i de lleure (Variables de desagregació:sexe, trams d’edat significatius, tipologia de llar, situació laboral), temps d’activitats socials, temps 
realització d’activitats esportives. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’Igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Participació, Cultura, Esports 

RESULTATS PREVISTOS 

• Mostrar la desigualtat entre dones i homes en relació amb la realització de treball de cura i de manteniment de les llars. 
• Tenir informació del temps de que disposa la població per les activitats culturals, socials, esportives i de lleure i observar les possibles diferencies entre dones i homes. 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Recursos dirigits a l’elaboració de l’estudi sobre els usos dels temps de la població.  
⇒ Avaluació dels resultats obtinguts des d’una perspectiva de gènere. 
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OBJECTIU GENERAL 4 
 

Objectiu específic 4.1 
 

Organitzar activitats i campanyes de sensibilització sobre la importància de les tasques de cura pel manteniment de la societat 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 4 / OBJECTIU GENERAL: 4 OBJECTIU ESPECÍFIC: 4.1 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Elaborar una exposició sot el nom de “Què passaria si ningú no s’ocupés de les tasques de cura i manteniment de la llar?” 
� Elaborar murals i cartells presentant els càlculs del costos de les tasques reproductives en relació al PIB.  
� Adhesió a la Vaga Mundial de Dones: proposta d’un dia de vaga de les persones que s’encarreguen de les tasques reproductives a Santa Coloma de Cervelló. 
� Organitzar actes de reconeixement/ homenatge a les persones que s’ocupen de les diferents tasques reproductives.  
� Realitzar tallers de cura i manteniment de la llar adreçats a homes i joves. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’Igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Comunicació 

RESULTATS PREVISTOS 

• Sensibilitzar la població sobre la importància de les tasques de cura pel manteniment de la societat. 
• Fer un reconeixement públic a les aportacions de les persones que s’ocupen de les diferents tasques reproductives.  
• Contribuir a la responsabilització per part dels homes de les tasques de cura i de manteniment de la llar. 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Nombre i tipologia de les accions i campanyes de sensibilització ciutadana realitzades..  
⇒ Nombre i tipologia de les accions de reconeixement/homenatge realitzades.. 
⇒ Persones destinatàries. Variables de segregació: sexe, edat, tipologia de llar.  
⇒ Tipus i nombre d’activitats dirigides a treballar la corresponsabilitat en les tasques de cura de les persones i el manteniment de la llar. 
⇒ Nombre de les homes participants. Variables de segregació: trams d’edat significatius, tipologia de llar. 
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OBJECTIU GENERAL 5 
 

Objectiu específic 5.1 
 

Adaptació i reorganització del serveis d’atenció a la infància, adolescència i jovent 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 4 / OBJECTIU GENERAL: 5 OBJECTIU ESPECÍFIC: 5.1 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Adaptar el Serveis per a la cura dels infants (de 0 a 3 anys): ampliació de les places en el tram d’edat de 0/1 anys, reducció dels preus dels serveis de cura dels infants de 0/3 anys, construcció de la nova llar municipal. 
� Adaptar els serveis per a la cura de nens i nenes (de 3 a 12 anys): la creació d’espais i activitats dirigits a les dones amb fills i filles entre 3 i 12 anys on poder compartir experiències i organitzar activitats conjuntament (espais 

familiars, ludoteques, entre d’altres), diversificar i ampliar l’oferta d’activitats per a nenes i nens entre 3 i 12 anys.  
� Adaptar els recursos i equipaments per a l’atenció al jovent (de 12 a 18 anys): construir un instituts de secundària i batxillerat al municipi, ampliar els equipaments i recursos destinats als i les joves entre 12 i 16/18 anys, ampliar i 

millorar la difusió de les activitats de Can Carletes, valorar la creació d’una Regidoria d’infància i adolescència per l’atenció de la població entre els 12 i 16 anys, que actualment no entren en la competència de la resta de Regidories. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Educació, Polítiques d’Igualtat 

PARTICIPACIÓ 

AMPES 

RESULTATS PREVISTOS 

• Sensibilitzar la població sobre la importància de les tasques de cura pel manteniment de la societat. 
• Fer un reconeixement públic a les aportacions de les persones que s’ocupen de les diferents tasques reproductives.  
• Contribuir a la responsabilització per part dels homes de les tasques de cura i de manteniment de la llar. 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Taxa de cobertura del primer cicle d’educació infantil (0/3 anys): proporció de nenes i nens escolaritzats en centres públic en relació amb el total de demandes. Variables de desagregació: tipologia de llar, 
situació laboral i procedència de la mare.  

⇒ Recursos dirigits a l’adequació dels serveis per a la cura de nenes i nens de 3 a 12 anys. 
⇒ Recursos dirigits a l’adequació dels equipament per l’atenció al jovent (de 12 a 18 anys). 
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Objectiu específic 5.2 
 

Adaptació i reorganització dels recursos i equipaments per a l’atenció a la gent gran o persones amb discapacitats i malalties 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 4 / OBJECTIU GENERAL: 5 OBJECTIU ESPECÍFIC: 5.2 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Creació de places de residencia amb preus accessibles i proporcionats respecte a les pensiones de la gent gran. 
� Ampliació i reforç dels serveis d’atenció domiciliaria per a persones dependents. 
� Creació d’un centre de dia.  
� Habilitació de pisos assistits.  

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Serveis Socials 

PARTICIPACIÓ 

Polítiques d’Igualtat, Gent gran, Salut 

RESULTATS PREVISTOS 

• . 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Cobertura de l’atenció residencial: nombre de places en centres residencials per a persones dependents de 65 anys i més en relació amb les demandes d’aquestes places. 
⇒ Cobertura de l’atenció domiciliaria:nombre de persones dependents que reben atenció en relació amb les demandes d’aquest serveis.  
⇒ Recursos destinats a la implementació del Centre de dia i a la habilitació de Pisos Assistits. 
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Objectiu específic 5.3 
 
Suport a les iniciatives ciutadanes dirigides a trobar noves formules d’intercanvi de temps i tasques, i que incloguin l’intercanvi o aprenentatge de tasques de cura de les 

persones i manteniment de la llar 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 4 / OBJECTIU GENERAL: 5 OBJECTIU ESPECÍFIC: 5.3 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Donar suport a la implementació del Projecte “Banc del temps de Santa Coloma de Cervelló”, impulsat per l’associació de dones pels 4 cantons:  
� Concessió a l’Associació “Dones pels 4 Cantons “d’ajuts econòmics i suport logístic  
� Col�laboració en la difusió del Projecte entre la ciutadania. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’Igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Associació de Dones pels 4 cantons i altres 

RESULTATS PREVISTOS 

• Crear una gran xarxa municipal de solidaritat i coneixements compartits. 
• Arribar a persones de totes les edats i condicions. 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Recursos destinats a la implementació del “Banc dels Temps de Santa Coloma de Cervelló. 
⇒ Formes i tipologia de difusió del Projecte entre la ciutadania.  
⇒ Nombre i grau satisfacció de persones usuàries del Programa. Variables de segregació: sexe, trams d’edat significatius, nucli urbá. 
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OBJECTIU GENERAL 6 
 

Objectiu específic 6.1 
 

Analitzar la participació de les dones de Santa Coloma de Cervelló a totes les activitats, que es realitzen al municipi 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 4 / OBJECTIU GENERAL: 6 OBJECTIU ESPECÍFIC: 6.1 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Recollir informació sobre la participació de les dones a totes les activitats, organitzades per l’ajuntament o amb el seu suport. 
� Elaborar i distribuir qüestionaris a totes les persones participants amb dades segregades per sexe i edat.  
� Analitzar les dades obtingudes, utilitzant indicadors elaborats des de la perspectiva de gènere, per tal d’identificar possibles àmbits de millora. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’Igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Totes les Regidories 

RESULTATS PREVISTOS 

• Valorar el grau de satisfacció de les dones participants a totes les activitats organitzades en el municipi.  
• Publicar una memòria en la que s’incorporin els resultats obtingut d’aquest anàlisi i fer-ne difusió. 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Nombre i característiques de les dones que participen de les diferents activitats. Variables de segregació: trams d’edat significatius, nucli urbá de procedència, tipologia de llar o grup social entre d’altres. 
⇒ Grau de satisfacció de les persones participants. Variables de segregació: sexe, trams d’edat significatius. 
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Objectiu específic 6.2 
 

Adequar l’oferta d’activitats culturals i de lleure als interessos i les necessitats de les dones 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 4 / OBJECTIU GENERAL: 6 OBJECTIU ESPECÍFIC: 6.2 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Diversificar l’oferta d’activitats culturals i esportives tenint present l’heterogeneïtat de les dones. 
� Realitzar les activitats de manera rotativa als diferents barris, per tal de possibilitar l’accessibilitat d’aquestes activitats a totes les dones, independentment del seu barri de residència.  
� Garantir la difusió de l’oferta d’activitats i de lleure a totes les dones, tenint en compta la seva heterogeneïtat, així com els diferents barris de residència. 
� Programar activitats en horaris i espais compatibles amb les necessitats de les persones amb responsabilitats de cura. 
� Garantir un servei de guarderia a totes les activitats culturals i de lleure, per tal de facilitar que les persones amb infants al seu càrrec en puguin gaudir. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Cultura, Esports, Polítiques d’Igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Consell de Dones 

RESULTATS PREVISTOS 

• Augment de la participació de les dones en les activitats culturals, esportives i de lleure i del seu grau de satisfacció.  
• Facilitar la participació de les dones amb fills i filles al seu càrrec a les activitats culturals, esportives i de lleure. 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Nombre, tipologia i horaris de les accions culturals, esportives i de lleure organitzades anualment. 
⇒ Participació de les dones en la planificació de les accions culturals, esportives i de lleure. Variables de segregació: trams d’edat significatius, nucli urbá de procedència, tipologia de llar, grup social etc. 
⇒ Recursos destinats a l’habilitació d’espais i serveis de guarderia. 
⇒ Relació entre el nombre d’activitats organitzades amb o sense els serveis i recursos de guarderia. 
⇒ Participació i grau de satisfacció de les dones usuàries dels serveis i recursos de guarderia. 

 
 
 
 



 

 

LÍNIA 5- FOMENTAR LA COEDUCACIÓ, LA FORMACIÓ I LA PRODUCCIÓ CULTURAL DE LES DONES 
 

A. Marc conceptual 
 
L’educació i la formació són essencials pel desenvolupament de les societats i constitueixen el sistema de transmissió de valors socials i culturals que conformen els patrons de 
comportaments i actuacions. El sistema patriarcal que conforma la societat actual té conductes desiguals envers les dones i els homes perpetuant discriminacions i subordinacions.  
 
Vivim un moment històric caracteritzat per la complexitat i pels processos constants de canvi davant dels quals, l’educació en el sentit més ampli del terme, no pot restar indiferent. 
Per això resulta fonamental comptar amb orientacions metodològiques, eines i recursos per poder fer front a les noves necessitats educatives de la ciutadania, de manera que es 
pugui assolir adequadament aquesta responsabilitat compartida sobre la base de la igualtat entre els gèneres i la interacció de les diferents maneres de fer i de viure al món.  
 
Des de l’any 1990, la legislació educativa (Ley Orgànica de Ordenación General del Sistema Educativo, LOGSE) afirma que s’ha d’evitar la discriminació per raó de sexe i oferir una 
educació igualitària. No obstant això, la igualtat continua sent una tasca pendent a les escoles. Es segueix fent ús d’estereotips o prejudicis que transmeten valors, normes i actituds 
encara allunyades de la igualtat. La coeducació, basada en la diversitat i els valors propis de les persones, i en l’acceptació dels altres com a subjectes de ple dret ha de permetre 
que els valors cultural i social es modifiquin i que les persones siguin capaces de crear una societat democràtica i justa. 
 
Cal tenir en compte, però, que la coeducació no és un model acceptat ni socialment estès, ja que el discurs pedagògic dominant, així com el model d’organització escolar, mantenen 
un caràcter eminentment androcèntric i es considera que ja s’ha assolit la igualtat entre els sexes amb actuacions com l’educació mixta o l’accés de dones a carreres 
masculinitzades, però això no és suficient. És necessari formular nous reptes per a la coeducació del segle XXI, així com un nou model escolar tot incorporant les noves necessitats i 
realitats socials. 
 
La formació és un dels elements crucials per la consecució d’uns valors socials i culturals idonis pel creixement integral de les persones. La formació capacita a les persones, els 
ofereix possibilitats d’elecció (laborals, personals, etc.), possibilitats de canvi i de transformació social. 
 
La participació de les dones en la cultura ha de ser un element primordial a l’hora de visibilitzar les seves aportacions i de treballar per la transformació del rol de “dones – passives- 
consumidores” al de dones – actives- creadores” de cultura. La presència de les dones enriqueix i diversifica el fet cultural (música, literatura, arts escèniques, cinema, pintura, 
escultura, arts, decoratives, etc.) amb la incorporació de noves idees i sensibilitats. La ciutadania de gènere passa també per la universalització de l’accés i l’ús estratègic de les 
tecnologies de la informació i la comunicació per part de les dones, perquè siguin protagonistes actives de les noves formes de construcció social. 
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B. Descripció de la situació del municipi 
 
Perfil educatiu de la població de Santa Coloma de Cervelló 
 
Les dades sobre el perfil educatiu de la població, tot i que no estan actualitzades, ens mostren un biaix de gènere que es manifesta en els nivells educatius més baixos. La població 
amb dificultats per llegir o escriure està clarament feminitzada: 152 dones del total de 224 persones. A l’hora d’analitzar aquestes dades, cal tenir present que l’analfabetisme és 
sobretot present entre les persones grans, que són prevalentment dones. Les dones grans que van participar al taller corroboren aquesta realitat, i mostren la seva preocupació per 
les dificultats que moltes d’aquestes dones tenen a l’hora d’accedir als serveis sanitaris, als espais de participació del municipi i, en general, a una més gran qualitat de vida. 
 
D’altra banda, la tendència actual a tota Catalunya, situa a les dones per damunt dels homes en els grups de població amb estudis universitaris i superiors. A més a més, la 
bibliografia especialitzada apunta que són elles les que acostumen a acabar els estudis amb millors resultats i en temps més breus. En el municipi de Santa Coloma de Cervelló, 
aquesta tendència es comença a intuir a partir de les dades del 2001. Aquestes registraven que les dones eren majoria en els graus de Batxillerat Superior i Diplomatura; i eren 
gairebé el mateix nombre que els homes en el grup de Llicenciatura i Doctorat.  
 
Tenint present els grans canvis poblacionals que ha viscut el municipi en la darrera dècada, seria recomanable recollir dades actualitzades sobre el perfil educatiu de la població de 
Santa Coloma. En aquest sentit, seria interessant també disposar d’informació desagregada per “Titulacions Superiors per Carrera”; indicador que ens permetria tenir informació, no 
només sobre la relació de dones i homes que acaben cada any els estudis superiors, sinó també sobre les diferents especialitat triades. 
 

 

 
Centres educatius del municipi 
 
El municipi de Santa Coloma de Cervelló compta amb 3 llars d’infants (dues públiques i 1 privada, en procés de desaparició) i amb 3 escoles d’educació infantil i primària. 
 
Les dues llars d’infants del municipi, “Sol-Solet” i “Rojas Feliu”, tenen respectivament una capacitat de 40 i 92 places, distribuïdes entre nadons i grup d’infants de 1 i 2 anys. 
Ambdues ofereixen un servei d’acollida en horaris de matí (de 8 a 9) i de tarda (de 17 a 18). 
 

Taula 1: Llars d’infants de Santa Coloma de Cervelló 

Llars d’infants Capacitat (nadons) Capacitat (nenes i nens d’1 any) Capacitat (nenes i nens de 2 anys) Total 
SOL SOLET 0 12 28 40 

ROJAS FELIU 8 29 55 92 
PETIT LLOR (privada) 8 26 40 74 

Total 16 67 123 206 
 
Pel que fa als centres d’educació infantil i primària les tres escoles públiques es situen en distintes zones del municipi, amb l’objectiu de distribuir equilibradament l’alumnat. Hi ha 
l’escola de la Colònia Güell, la del Pla de la Vinyes; i per últim l’escola Montpedrós, ubicada entre el nucli de Sant Roc i Cesalpina. 
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L’Escola Colònia Güell, amb una capacitat de 450 places, ofereix servei de menjador (cuina pròpia) i horari d’acollida als matins. A la tarda hi ha una oferta d’activitats extraescolars 
entre les quals trobem un esplai de tarda, jocs i sortides a la piscina. Segons la informació lliurada per l’ajuntament, la direcció i el professorat de l’escola es caracteritzen per ser 
majorment femení: la directora és una dona i les professores són totes dones, a excepció d’un professor de reforç i un professor de gimnàstica. El mateix passa amb l’AMPA, 
formada per 9 dones i 2 homes i presidida per una dona.  
 
L’Escola Montpedrós, amb una capacitat de 225 places, disposa de menjador (cuina pròpia) i ofereix acollida al matí i activitats extraescolars a la tarda. Entre elles, destaquen les 
activitats musicals, l’anglès, la pintura i la psicomotricitat. A més hi ha un de servei de transport gratuït per l’alumnat de Sant Roc, i de pagament pel de Cesalpina. Tant l’equip 
docent, com l’equip directiu i administratiu estan formats exclusivament per dones; A l'AMPA tampoc no hi ha cap home.  
 
Per últim, l’Escola del Pla de les Vinyes, de recent construcció (2006).Ofereix també 450 places. Disposa de menjador, cuina, gimnàs, amplia zona esportiva, aula de psicomotricitat, 
informàtica, anglès, musica, plàstica, biblioteca i aules de desdoblament. Ofereix acollida als matins i activitats extraescolars a la tarda. La directora és una dona i de les 24 `persones 
que conformen l’equip docent, només hi ha tres homes. Tal com passa en els altres centres escolars, la junta i la presidència de l’AMPA estan formades només per dones. 
 
El municipi no disposa de centres d’Educació Secundària. Per aquest motiu, els nens i nenes que acaben 6è, estan adscrits directament a l’institut de Sant Boi de Llobregat (“Rafael 
de Casanova”), tenint garantits els serveis de transport escolar i menjador. 
 
Segons la informació recollida en el taller de participació, les majoria de dones, es mostren satisfetes amb la cobertura dels serveis de cura pels infants de 0 a 3 anys de que disposa 
el municipi. Tot i així, algunes d’elles assenyalen la insuficiència de l’oferta de places en el tram d’edat de 0 a 1 anys, així com les dificultats econòmiques que tenen per mantenir 
aquest servei, ja que les mensualitats són considerades massa elevades.  
 
És necessari recordar en aquest punt que, el poble de Santa Coloma de Cervelló és un dels municipis del Baix Llobregat amb una de les taxes de natalitat més altes de la comarca. 
Segons dades de l’any 2009, en el municipi hi ha un total de 718 nenes i nens entre 0 i 4 anys i en els darrers 10 anys els naixements s’han quadruplicat.  
 
Respecte als centres d’educació infantil i primària, algunes dones posen sobre la taula la manca d’introducció de la coeducació en els projectes educatius i en l’oferta d’activitats 
extraescolars dels centres. Davant d’aquesta situació, suggereixen ampliar les possibilitats formatives del personal docent en el camp de la coeducació, així com poder comptar amb 
un fons especialitzats amb material didàctic coeducatiu. És per això que, en aquesta línia estratègica, la coeducació es plantejarà com a qüestió central treballar en totes les accions 
dirigides a la infantesa i l’adolescència del municipi.  
 
Val a dir, però, que la coeducació, va més enllà d’una escola basada en la igualtat formal. Així, s’hauria d’entendre com l’acció educadora que valora indistintament l’experiència i 
l’aportació social i cultural de les dones i els homes, reconeix i respecta la diferència sense silenciar-la ni jerarquitzar-la i tracta sense estereotips actituds i aptituds, per tal de 
construir una societat sense jerarquies culturals i socials entre homes i dones.  
 
També cal tenir present que l’educació va més enllà de la institució escolar. És la comunitat educativa en general, -institucions i entitats dedicades a l’educació, formació i lleure, i les 
famílies en particular- els àmbits dels què s’ha d’impulsar un canvi de valors que trenqui amb els estereotips sexistes. 
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Accions dirigides a la recuperació de la memòria històrica de les dones 
 
A Santa Coloma, les iniciatives dirigides a visibilitzar el paper i les aportacions de les dones al patrimoni històric i cultural del municipi, han estat impulsades principalment pel 
moviment associatiu de dones. En aquest sentit, cal destacar la realització de la “Passejada per la Colònia Güell amb ulls de dones”, una activitat organitzada per l’Associació de 
“Dones pels 4 cantons”, amb l’objectiu de recuperar la memòria de diferents generacions de dones “que anaven amunt i avall, atrafegades de casa a la fàbrica, com unes 
llançadores”.  
 
Una de les formes de visibiilització de la presència i del paper de les dones en la història del municipi, és a través de la nomenclatura dels carrers, places i edificis emblemàtics, 
símbol del reconeixement als i les protagonistes de la vida de la ciutat. Al municipi només trobem un edifici dedicat a la memòria d’una dona: una de les Biblioteques Municipals deu 
el seu nom a la il�lustradora infantil catalana Pilarín Bayès, gràcies a la voluntat popular de fer-li un homenatge. La resta de les denominacions són dedicades exclusivament a la 
memòria d’homes. Aquesta infrarepresentació de les dones en la imatge pública, serà una de les qüestions que s’abordaran en aquest Pla.  
 
De fet s’ha investigat sobre la vida de les dones obreres de la Colònia Güell i caldria fer el mateix amb les pageses, de llarga trajectòria en el municipi. En l’exposició del Centre 
d’Interpretació de la Colònia Güell, basada en la indústria tèxtil i el Modernisme _ més específicament l’església-cripta de Gaudí _ es pot veure en posició central un audiovisual que 
explica un dia d’una dona treballadora i la seva filla de 10 anys, que ja va a la fàbrica amb ella, cap al 1912 aproximadament. S’està preparant un taller i materials sobre “ Les veus de 
les àvies “ amb gravacions procedents d’investigació amb fonts orals. 
 
Algun dia no massa llunyà, des del Consell de les Dones, s’haurà d’instituir un premi a la recerca de les vides de les dones. De moment ja es fan treballs de recerca de batxillerat i 
universitat que persegueixen especialment la informació del treball global _ a casa i fora de casa _de les dones obreres, ja que en tractar-se d’una colònia la relació entre la fàbrica i 
la casa és molt evident. 
 
 

C. Objectius generals de la Línia 5 
 
1. Facilitar la formació i la difusió dels coneixements sobre coeducació entre totes les persones que intervenen en l’àmbit educatiu i en la ciutadania en general. 
 
2. Formular propostes per a la integració de la coeducació en tots els nivells educatius i en tots els currículums escolars així com als espais i centres de lleure. 
 
3. Impulsar la recuperació de la memòria històrica de les dones de Santa Coloma de Cervelló.  
 
4. Donar suport i divulgar la creació cultural i artística de les dones i aquella que fomenti una visió no sexista de la societat. 
 
5. Crear premis que donin suport al treball de recerca en història de les dones. 
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OBJECTIU GENERAL 1 
 

Objectiu específic 1.1 
 

Organitzar accions informatives i ampliar els fons documentals del municipi amb material referents a la coeducació 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 5 / OBJECTIU GENERAL: 1 OBJECTIU ESPECÍFIC: 1.1 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Ampliar el fons del “Espai de la Dona” de la Biblioteca amb material referent a la coeducació. 
� Dedicar un percentatge de l’aportació de l’Ajuntament per a la compra de nous exemplars, a la dotació d’aquest fons específic, durant els anys de vigència del pla.  
� Crear un fons bibliotecari d’Història i Treball de les Dones. 
� Buscar recursos i subvencions per la dotació d’aquests fons. 
� Organitzar activitats (presentació de llibres, tertúlies, passi de documentals) amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement d’aquesta temàtica. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’Igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Biblioteques municipals 

RESULTATS PREVISTOS 

• . 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Recursos destinats a l’ampliació del fons documental amb material didàctic coeducatiu. 
⇒ Grau d’utilització del servei de consulta del fons documental i perfil de les persones usuàries.  
⇒ Formes de difusió i dinamització del fons documental. 
⇒ Nombre, continguts i destinataris de les accions de sensibilització, formació o informació: nombre de participants, característiques de les persones participants (edat, sexe, grau formatiu), grau de satisfacció 

de les persones participants. 
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Objectiu específic 1.2 
 

Organitzar accions dirigides a sensibilitzar, informar i donar eines practiques sobre la coeducació a totes les persones que realitzen tasques educatives 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 5 / OBJECTIU GENERAL: 1 OBJECTIU ESPECÍFIC: 1.2 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Introduir la coeducació com eix transversal en el PEC (Pla educatiu de Ciutat) 
� Organitzar unes “Jornades Coeducatives” al municipi de Santa Coloma. Es tracta d’un cap de setmana d’activitats lúdiques i de reflexió adreçades a mestres, monitor/es, pares i mares, famílies, personal de 

l’ajuntament i població en general, amb els objectius de: 
- Recollir experiències i bones pràctiques coeducatives.  
- Recollir bibliografia especialitzada i materials didàctics coeducatius i incorporar-los al fons de nova creació.  
- Sensibilitzar totes les persones que realitzen tasques educatives. 
- Impulsar la creació d’un grup de treball en coeducació que participi en el PEC i en el Consell Escolar Municipal. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’Igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Educació, Serveis Socials, professorat, AMPES 

RESULTATS PREVISTOS 

• . 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Grau d’incorporació de la Coeducació en el PEC.  
⇒ Recursos destinats a l’organització de les “Jornades coeducatives de Santa Coloma de Cervelló”.  
⇒ Nombre, continguts i destinataris de les accions de sensibilització, informació o treball: nombre de participants, característiques de les persones participants (edat, sexe, perfil educatiu), grau de satisfacció 

de les persones participants.  
⇒ Espais de coordinació entre els grups de treballs, els Consells Escolars i els responsables del PEC: nombre de trobades i resultats d’aquestes trobades. 
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Objectiu específic 1.3 
 

Organitzar accions formatives per tal de fomentar pràctiques coeducatives i igualitàries 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 5 / OBJECTIU GENERAL: 1 OBJECTIU ESPECÍFIC: 1.3 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Programar accions formatives dirigides al professorat.  
� Programar accions formatives dirigides a les mares, pares, àvies i avis. 
� Programar accions formatives dirigides a les i els educadores dels espais de lleure i per la joventut. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Educació, Polítiques d’Igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Esport, Joventut, Professorat, AMPES 

RESULTATS PREVISTOS 

• . 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Nombre, continguts i destinataris de les accions formatives dirigides al professorat.  
⇒ Nombre de participants i característiques de les persones participants (edat, sexe, càrrecs i funcions en els centres d’educació). 
⇒ Percentatge de professores i professors que manifesten fer referència als sabers de les dones, que no desenvolupen continguts estereotipats o que visibiltzen el femení en el llenguatge (variables de 

segregació: nivell educatiu i titularitat del centre, assignatura impartida). 
⇒ Nombre i continguts de les accions formatives dirigides a les i els professionals dels espais de lleure i juvenils.  
⇒ Nombre, continguts i destinataris de les accions formatives dirigides a les famílies.  
⇒ Nombre i grau de satisfacció de les persones participants. (sexe, edat i tipologia de les relacions familiars). 
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OBJECTIU GENERAL 2 
 

Objectiu específic 2.1 
 

Establir mecanismes per revisar els continguts curriculars educatius, els llibres de text i els materials educatius a tots els nivells de l’ensenyament, amb l’objectiu 
d’oferir un educació lliure d’estereotips de gènere 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 5 / OBJECTIU GENERAL: 2 OBJECTIU ESPECÍFIC: 2.1 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Designar una figura professional, responsable de la coeducació en els centres educatius.  
� Dotar aquesta figura dels recursos, formació i suport necessari per desenvolupar la seva tasca. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’Igualtat, Educació 

PARTICIPACIÓ 

Joventut, Participació, Professorat, AMPES 

RESULTATS PREVISTOS 

• Revisió i correcció dels continguts i materials educatius a tots els centres educatius. 
• Obrir una línia de treball sobre la coeducació en el Consell Escolar. 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Quantitat i tipologia dels recursos dirigits a introduir la figura del Responsable de coeducació. 
⇒ Quantitat i tipologia de recursos dirigits a recolzar les tasques desenvolupades per el o la Responsable de coeducació. 
⇒ Canvis curriculars i en els materials educatius que han segut introduïts amb l’objectiu d’eradicar els estereotips de gènere als diferents nivells educatius. 
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Objectiu específic 2.2 
 

Promoure la realització d’accions de coeducació dirigides a la infància en els centres escolars, incorporant continguts i pràctiques educatives que donen lloc a actituds i 
valors favorables a l’equitat de gènere 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 5 / OBJECTIU GENERAL: 2 OBJECTIU ESPECÍFIC: 2.2 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Organitzar tallers i xerrades dirigides a treballar la coeducació i oferir-les a tots els centres escolars.  
� Programar activitats per a les escoles al voltant del 25 de novembre, dia internacional contra la violència de gènere i el 8 de març, dia internacional de les dones.  
� Coordinar-se amb els centres educatius, perquè facin de la coeducació l’eix central dels seus projectes educatius, durant un curs escolar.  
� Introduir la temàtica coeducativa com a criteri a tenir present a l’hora d’obtenir la subvenció dels projectes educatius dels centres. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’Igualtat, Educació 

PARTICIPACIÓ 

Atenció ciutadana, participació, professorat, AMPES 

RESULTATS PREVISTOS 

• . 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Nombre i tipus de mesures dirigides a incorporar la pràctica coeducativa als centres escolars.  
⇒ Nombre, continguts i destinataris de les accions de sensibilització i de les activitats coeducatives per a l’alumnat. 
⇒ Característiques de les persones participants (edat, sexe, grau formatiu). 
⇒ Grau d’incorporació de la coeducació en els projectes educatius dels centres escolars. 
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Objectiu específic 2.3 
 

Realitzar accions de coeducació dirigides a la infància, adolescència i joventut en els esplais i centres de lleure i activitats extraescolars 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 5 / OBJECTIU GENERAL: 2 OBJECTIU ESPECÍFIC: 2.3 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Organitzar tallers de coeducació a La Klau i a Can Carletes.  
� Programar activitats extraescolars que tinguin present la coeducació facilitar-les a les AMPES, encarregades de la contractació de les activitats extraescolars. 
� Inclusió de la variable coeducació com a aspecte favorable per a la concessió d’ajuts i subvencions a les AMPES per a la realització d’activitats extraescolars.  
� Treballar la coeducació en les entitats esportives.  
� Quan s’inauguri el SES (Sessió d’educació secundària) introduir la coeducació des dels seus inicis. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Educació, Joventut 

PARTICIPACIÓ 

Polítiques d’Igualtat 

RESULTATS PREVISTOS 

• . 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Nombre i tipus de mesures dirigides a incorporar la pràctica coeducativa als espais de lleure i juvenils.  
⇒ Recursos dirigits a facilitar i potenciar la tasca coeducativa del personal de la Klau i Can Carletes. 
⇒ Tipus i nombre d’activitats realitzades. 
⇒ Nombre de joves que han participat d’aquestes activitats. 
⇒ Grau de satisfacció de les persones participants. 
⇒ Nombre i tipus de mesures dirigides a incorporar la coeducació en les activitats extraescolars.  
⇒ Nombre i tipus de mesures dirigides a incorporar la coeducació en les activitats esportives. 
⇒ Grau d’incorporació de la coeducació en SES. 
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0BJECTIU GENERAL 3 
 

Objectiu específic 3.1 
 

Promoure politiques culturals que facin visibles les aportacions de les dones al patrimoni històric de Santa Coloma de Cervelló 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 5 / OBJECTIU GENERAL: 3 OBJECTIU ESPECÍFIC: 3.1 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Realitzar una publicació, en forma de fulletons, on es reculli l’experiència de les dones en la història del municipi, especialment de les dones treballadores.  
� Donar suport (subvencions, suport logístic i material) a entitats o persones que realitzin estudis o publicacions amb l’objectiu de recuperar la memòria històrica de les dones del Santa Coloma de Cervelló.  
� Crear un premi per a les escoles que organitzen activitats dirigides a rescatar la memòria històrica de les dones del municipi.  
� Dedicar la nomenclatura de l'Institut de Secundària que es preveu inaugurar, així com dels futurs carrers i equipaments municipals, a la memòria de les dones del municipi, tot recollint i visibilitzant les seves 

aportacions. 
� Divulgar l’oferta educativa del centre d’interpretació. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’Igualtat, Cultura 

PARTICIPACIÓ 

Urbanisme 

RESULTATS PREVISTOS 

• . 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Recursos dirigits a la recerca i la investigació amb perspectiva de gènere. 
⇒ Nombre i continguts dels estudis realitzats. 
⇒ Formes i llocs de difusió de la informació recollida. 
⇒ Nombre d’edificis públics o carrers dedicats a la memòria de les dones protagonistes de la historia del municipi. 

 
 
 
 
 



LÍNIA 5- FOMENTAR LA COEDUCACIÓ, LA FORMACIÓ I LA PRODUCCIÓ CULTURAL DE LES DONES 

 90
� 

OBJECTIU GENERAL 4 
 

Objectiu específic 4.1 
 

Incorporar la perspectiva de gènere en totes les iniciatives culturals i artístiques dins l’àmbit municipal 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 5 / OBJECTIU GENERAL: 4 OBJECTIU ESPECÍFIC: 4.1 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Organitzar un concurs de relats, de fotografia, de pintura, exposicions i mostres d’art que fomentin una visió no sexista i igualitària de la societat. 
� Programar activitats dirigides a visibilitzar i donar suport a la producció artística i cultural de les dones del municipi. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’Igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Cultura 

RESULTATS PREVISTOS 

• . 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Nombre d’activitats culturals i/o artístiques que tinguin com a objectiu fomentar una visió no sexista de la societat  
⇒ Nombre i característiques de les persones participants i visitants (sexe, trams d’edat significatius) 
⇒ Nombre, contingut i destinaries de les accions dirigides a fomentar la producció cultural i artística de les dones.  
⇒ Nombre d’exposicions d’obres d’autoria femenina (respecte al nombre d’obres d’autoria masculina). 

 
 
 



 

 

LÍNIA 6- INTRODUIR LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN EL DISSENY DE LA CIUTAT I DEL TERRITORI 
 

A. Marc conceptual 
 
Les ciutats i els espais de convivència han de ser llocs idonis i adients pel desenvolupament integral de les persones i, per això, han de tenir en compte les necessitats dels diferents 
col�lectius que els conformen. Així mateix, han de ser planificacions territorials respectuoses amb el medi ambient perquè són el mitjà on es desenvolupa una qualitat de vida idònia. 
 
Les dones no han estat ni són presents (o hi són de forma molt minoritària) en el disseny i planificació de les ciutats i els espais públics. Absents en els nivells de decisió i de 
formulació de polítiques sobre els recursos naturals, en la gestió, en la conservació, en la protecció i en la rehabilitació del medi ambient. El patriarcat es reprodueix així a l’espai físic, 
la identificació de les dicotomies i la consideració del seu efecte a l’urbanisme esdevé com un factor clau així, i segons els rols socials adquirits, les dones són usuàries de molts dels 
espais dissenyats per homes.  
 
Aquest model té conseqüències decisives en la vida de les dones. D’una banda, les dones, pels rols i activitats que tradicionalment desenvolupen i que estan molt lligades a les 
tasques familiars i domèstiques, fan un ús de l’espai urbà més intens i diferenciat del masculí (majors desplaçaments dins del municipi, major ús dels recursos i serveis de la ciutat, 
mobilitat amb càrregues - cotxets dels infants o cotxets de la compra-). Sens dubte, l’existència de barreres arquitectòniques, o la manca d’un transport públic eficient, són elements 
que dificulten la seva mobilitat i limiten la seva vida quotidiana.  
 
Tanmateix, la reducció i la desaparició d’espais comuns i la conseqüent pèrdua del teixit veïnal i social ha ocasionat canvis importants pel que fa a la percepció del carrer i per tant, 
de la ciutat: si abans es tractava d’un lloc de trobada i relació social, ara és un “lloc de ningú”, només per transitar. La percepció del carrer com lloc aliè i de trànsit, augmenta la 
sensació d’inseguretat, que en el cas de les dones té un pes especial perquè són les qui, amb major freqüència, pateixen situacions de violència. Aquesta percepció restringeix la 
llibertat de moviments de les dones i limita, per tant, les seves possibilitats d’ús i gaudi dels béns i serveis urbans, condicionant la seva participació en la vida urbana (tant en el seu 
disseny com en el seu gaudiment).  
 
Malgrat això, la projecció urbanística realitzada a partir de criteris de gènere està fent tot just els primers passos en un camí que és llarg i complex. Cada vegada es va imposant amb 
més força la consciència que aquest canvi de perspectiva és del tot necessari. S’han començat a prendre iniciatives de gran interès en aquest àmbit. Bona mostra d’això, ha estat la 
inclusió del foment de l’equitat de gènere en l’ús de l’espai públic i els equipaments entre les actuacions de rehabilitació integral de barris promogudes per la Llei 2/2004 de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixen d’atenció especial. 
 
L’ONU defineix el desenvolupament sostenible com “aquell que permet satisfer les necessitats de les generacions presents sense comprometre les de les generacions futures”. Per 
assolir-ho és necessària la consciència, individual i col�lectiva, del conjunt de les persones, homes i dones. És així com la planificació territorial serà la idònia per a tota la ciutadania.  
 
També en el camp professional i disciplinar, la necessitat d’incloure la perceptiva de gènere i de les dones en l’urbanisme s’ha anat obrint camí. Creix l’interès que hi dediquen la 
recerca i els temaris de les escoles i les facultats d’arquitectura, enginyeria, geografia i altres matèries connexes.  
 
És imprescindible la incorporació de la perspectiva de gènere en la planificació de les ciutats per tal de promoure serveis adients i pròxims, dotar suficientment d’infraestructures 
(escoles, llars d’infants, centres esportius, centres sanitaris...), vetllar per l’accessibilitat dels espais, controlar el creixement de suburbis, la degradació dels centres de les ciutats, 
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reorganitzar els temps i els treballs...Cal també intervenir per millorar els espais de convivència, construir habitatges per diferents tipus de persones i famílies, millorar els espais 
verds, controlar el soroll i la contaminació, millorar la mobilitat de la ciutat, millorar la seguretat i, en definitiva, fer de la ciutat un espai òptim per a la socialització de les persones. 
  
La clau rau en pensar la ciutat amb els diferents ulls de les persones que hi viuen: dones i homes de diferents edats, orígens, condicions, maneres de vida. A més, cal tenir en 
compte que les dones, per l’assignació de gènere, han desenvolupat tota una sèrie d’estratègies per optimitzar i gestionar els recursos de l’entorn. Cal, doncs, recuperar i aprofitar els 
sabers femenins en tant que signifiquen maneres de fer que contribueixen a la millora i conservació del medi ambient més proper i, per extensió, a la sostenibilitat del sistema. 
L’àmbit municipal és un espai clau per centrar estratègies mediambientals i modificar comportaments i actituds envers la natura que, a més, afecten la salut i la qualitat de vida de les 
persones. 
 
 

B. Descripció de la situació del municipi 
 
Adequació dels aspectes urbanístics i de mobilitat a les necessitats de la vida quotidiana de les dones 
 
El municipi de Santa Coloma de Cervelló compren actualment 5 nuclis urbans: Casc Antic, Colònia Güell, Cesalpina, Sant Roc i Pla de les Vinyes. Es tracta de zones molt diferents 
entre sí, tant per les característiques, com per l’ús veïnal. Així per exemple, la Colònia Güell es caracteritza per unes relacions veïnals molt fortes i un disseny urbanístic que facilita 
les tasques de cura de les persones dependents, però cada vegada té un accés més difícil als serveis perquè les administracions els volen concentrar en els llocs més poblats. El Pla 
de les Vinyes, en canvi, es considerat "una ciutat dormitori", no hi ha tanta vida de barri, els serveis són molt propers.  
 
El taller amb les dones realitzat per a l’elaboració d’aquest pla ha estat essencial a l’hora de detectar algunes de les dificultats amb les quals es troben les dones respecte al disseny 
urbanístic del municipi. Un dels aspectes més problemàtics que van identificar les dones és la manca d’espais infantils i d’espais lliures de trànsit, especialment a la zona del Pla de 
les Vinyes. Això, juntament amb les dificultats a l’hora de circular amb cotxets o cadires de rodes degut al mal estat d’algunes zones i al fet de que molts cops les voreres són massa 
estretes, fa més complex el desenvolupament de les tasques quotidianes relacionades amb la cura. És per això que consideren prioritari adequar tots els espais públics, així com 
l’accés a tots els edificis públics, a les necessitats de les persones dependents i amb mobilitat reduïda.  
 
Un altre aspecte problemàtic que va sortir al taller, va ser en referència als transports públics. Les dues estacions de FCG (Santa Coloma de Cervelló i Colònia Güell) disposen de 9 
trens/hora en hora punta, i 6 trens/hora en hora plana. Tot i així, el municipi pertany a la zona 2 corona del sistema tarifari integral. Això fa que els preus dels billetes cap a Barcelona 
siguin molts elevats i, en definitiva, que resulti més econòmic utilitzar vehicles privats per realitzar els desplaçaments familiars o, si més no, per arribar a una estació de Sant Boi que 
és primera corona i resulta un gran estalvi. 
 
Una altra de les qüestions que posen sobre la taula és la poca freqüència dels autobusos i la poca adequació dels seus recorreguts, a l’hora de cobrir les seves necessitats de 
desplaçament, especialment durant els caps de setmana. Així, les dues línies d’autobusos existents – la L76, que enllaça Santa Coloma de Cervelló (Urbanització de Cesalpina) amb 
Sant Boi de Llobregat (Ciutat Cooperativa) i la L61 que connecta amb Barcelona (Plaça Francesc Macià) i amb Sant Boi de Llobregat (Hospital Comarcal), són considerades 
insuficients. 
 
Cal tenir en compte, en aquest sentit, que els desplaçaments de les dones del municipi responen a un ventall més ampli de motivacions, que sovint va més enllà dels desplaçaments 
per treball i estudis. Així, cal fomentar el treball decidit entre l’administració i els agents implicats per potenciar el servei i l’abast del transport públic al municipi de Santa Coloma amb 
l’objectiu d’aproximar equipaments, serveis i comerços i facilitar el dia a dia de les persones que utilitzen aquest model de desplaçament (majoritàriament dones).  
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Per últim, en relació al disseny urbanístic i la sensació d’inseguretat, les dones assenyalen que hi ha algunes zones on no se senten segures: les zones de les estacions de FGC 
(Sta. Coloma i Colònia Güell) en horari nocturn, el Carrer Sant Jordi, l’accés a l’espai juvenil de Can Carletes i la Via Cornisa d’accés a la Colònia Güell. Les dones participants en el 
taller veuen necessari intervenir en aquests espais per tal de poder-s’hi sentir més còmodes i segures. Millorar la il�luminació i evitar l’existència de racons amb poca visibilitat, poden 
ser algunes mesures a prendre en aquesta direcció.  
 
 

C. Objectius generals de la Línia 6 
 
1. Dotar les i els professionals de Territori i Medi ambient, de recursos tècnics i teòrics per incorporar la perspectiva de gènere al plantejament i disseny de la ciutat. 
 
2. Adequar les infraestructures urbanístiques, equipaments municipals i espais públics a les necessitats de la vida quotidiana i a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 
 
3. Millorar la seguretat i la sensació de seguretat de les dones. 
 
4. Adequació dels recorreguts i horaris del transport públic als desplaçaments quotidians relacionats amb l’organització de la vida quotidiana, les necessitats domèstiques i el 
desenvolupament de l’autonomia personal. 
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OBJECTIU GENERAL 1 
 

Objectiu específic 1.1 
 

Organitzar sessions de formació i/o informació sobre urbanisme i gènere dirigits al personal tècnic i polític de l’Àrea d’Urbanisme 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 6 / OBJECTIU GENERAL: 1 OBJECTIU ESPECÍFIC: 1.1 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Facilitar l’accés del personal tècnic i polític de l’Àrea d’Urbanisme a sessions formatives dirigides a introduir la perspectiva de gènere en el disseny i l’organització de la ciutat i del territori.  
� Dotar l’Àrea d’Urbanisme de material bibliogràfic especialitzat en aquesta qüestió. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’Igualtat 

PARTICIPACIÓ 

Urbanisme, Recursos Humans, Medi Ambient 

RESULTATS PREVISTOS 

• Millorar l’accés de les i els professionals a les fonts d’informació i als recursos existents sobre urbanisme i gènere. 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Nombre i continguts de les sessions d’informació realitzades. 
⇒ Nombre i característiques de les persones participants (sexe, funcions i càrrecs dins de l’àmbit d’urbanisme). 
⇒ Grau de satisfacció de les persones participants. 
⇒ Recursos destinats a l’ampliació del fons documental. 
⇒ Formes de difusió i dinamització del fons documental. 
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OBJECTIU GENERAL 2 
 

Objectiu específic 2.1 
 

Conèixer quins són els problemes derivats de la planificació i el disseny urbà que les dones i els homes de Santa Coloma es troben en la seva vida quotidiana 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 6 / OBJECTIU GENERAL: 2 OBJECTIU ESPECÍFIC: 2.1 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Organitzar mecanismes de participació i consultius dirigits a la ciutadania del municipi a l’hora de dissenyar i implementar els projectes urbanístics municipals. Aquests mecanismes hauran de ser dissenyats, 
introduint indicadors elaborats des de la perspectiva de gènere; i vetllant per la participació equilibrada de les dones de diferents franges d’edat i de les distintes zones del municipi. 

� Oferir tallers a les dones dirigits a treballar la relació entre gènere i urbanisme, amb l’objectiu de dotar-les d’eines a l’hora de participar en el disseny de la ciutat. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Urbanisme, Participació 

PARTICIPACIÓ 

Polítiques d’Igualtat 

RESULTATS PREVISTOS 

• . 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Nombre i tipologia dels mecanismes participatius engegats.  
⇒ Nombre i característiques de les dones participants (trams d’edat significatius, nucli urbà de residència, tipologia de llar o grup social, situació laboral). 
⇒ Necessitats i problemàtiques detectades. 
⇒ Mesures dirigides a fer front a les necessitats i problemàtiques detectades. 
⇒ Mesures dirigides a facilitar la detecció per part de les pròpies dones, d’aquells aspectes de l’espai públic que dificulten la seva vida quotidiana. 
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Objectiu específic 2.2 
 

Facilitar, a través del mobiliari urbà i l’adequació dels espais 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 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 6 / OBJECTIU GENERAL: 2 OBJECTIU ESPECÍFIC: 2.2 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Habilitar zones verdes i espais de joc còmodes i segures a tots els barris. (el tècnic d’urbanisme de la sessió de treball no hi estava d’acord). 
� Dotar el municipi de zones lliures de trànsit.  
� Adequar totes les voreres i l’accés a tots als edificis públics per tal de facilitar la circulació amb cadires de rodes i cotxets infantils. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Urbanisme, Participació 

PARTICIPACIÓ 

Polítiques d’Igualtat 

RESULTATS PREVISTOS 

• . 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Grau d’execució de les adaptacions urbanístiques assenyalades. 
⇒ Nombre d’intervencions urbanístiques dirigides a facilitar la vida quotidiana de les persones amb tasques de cura i amb mobilitat reduïda. 
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OBJECTIU GENERAL 3 
 

Objectiu específic 3.1 
 

Intervenir sobre els espais identificats com a insegurs per les dones 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 6 / OBJECTIU GENERAL: 3 OBJECTIU ESPECÍFIC: 3.1 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Urbanitzar el Carrer Sant Jordi i accés a Can Carletes.  
� Fer el seguiment de l‘estat dels pactes del Pla d’entorn de la Colònia Güell. ` 
� Participar amb visió de gènere en la Comissió d’Urbanisme. 
� Millorar la il�luminació del Carrer Claudi Güell. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Urbanisme, Medi Ambient 

PARTICIPACIÓ 

Polítiques d’Igualtat 

RESULTATS PREVISTOS 

• . 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Nombre i tipologia d’accions dirigides a la neutralització dels llocs del municipi percebuts per a les dones com espais no segurs. 
⇒ Índex de seguretat percebuda per les dones a la ciutat de Santa Coloma de Cervelló.  
⇒ Grau d’execució de les adaptacions urbanístiques assenyalades. 
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OBJECTIU GENERAL 4 
 

Objectiu específic 4.1 
 

Conèixer i tenir en compte les necessitats de mobilitat i desplaçaments de les dones i homes del municipi 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 6 / OBJECTIU GENERAL: 4 OBJECTIU ESPECÍFIC: 4.1 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Realitzar un estudi amb dades desagregades per sexe sobre les necessitats de desplaçament de la ciutadania i l’ús dels transports públics.  
� Iniciar un procés participatiu amb les dones del municipi, per tal de detectar les dificultats amb les quals es troben de manera continuada.  
� Promocionar l’ús del transport públic. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d'Igualtat, Participació 

PARTICIPACIÓ 

Urbanisme, Medi Ambient 

RESULTATS PREVISTOS 

• . 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Recursos destinats a la realització de l ‘estudi de mobilitat.  
⇒ Model de desplaçament: Percentatge de persones que es desplacen habitualment: a peu, en bicicleta, transport públic, vehicle privat (com conductor/ora o acompanyant). Variables de segregació: sexe, 

trams d’edat significatius.  
⇒ Motius de desplaçaments: Percentatge de persones que realitzen habitualment desplaçaments per: treball, estudis, activitats relacionades amb la gestió de la llar i la cura de les persones. Variables: sexe, 

trams d’edat significatiu, situació laboral i model de desplaçament.  
⇒  Nombre i tipologia de mecanismes engegats per tal d’identificar les necessitat de les dones en relació al transport públic.  
⇒ Necessitats i problemàtiques detectades. 
⇒ Mesures dirigides a fer front a les necessitats i problemàtiques detectades. 

 
 
 
 
 



LÍNIA 6- INTRODUIR LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN EL DISSENY DE LA CIUTAT I DEL TERRITORI 

 99� 

Objectiu específic 4.2 
 

Adequar els transports públics amb l'objectiu d’aproximar equipaments, serveis i comerços i facilitar el dia a dia de les persones que utilitzen aquest serveis 
(majoritàriament dones) 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 6 / OBJECTIU GENERAL: 4 OBJECTIU ESPECÍFIC: 4.2 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Treballar amb les entitats competents i amb les del municipi per a la inclusió de Santa Coloma de Cervelló en la Zona 1 de FCG. 
� Treballar amb les autoritats competents per tal d’ampliar i diversificar els horaris i els recorreguts dels autobusos que donen servei a Santa Coloma de Cervelló.  
� Organitzar un servei de microbús que enllaci els diferents nuclis urbans del municipi. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Alcaldia, Polítiques d’Igualtat, Participació 

PARTICIPACIÓ 

Urbanisme, Medi Ambient 

RESULTATS PREVISTOS 

• . 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Mesures dirigides a potenciar el servei i l’abast del transport públic.  
⇒ Grau d’execució de les obres de millora assenyalades. 

 
 
 



 

 

LÍNIA 7- PROMOURE LA SALUT DE LES DONES 
 

A. Marc conceptual 
 
La salut no es sols l’absència de malaltia. Salut és també el benestar físic, mental i social dels éssers humans.  
 
En un intent de superar la perspectiva purament biologicista, on la salut diferencial de les dones ha estat sols associada a la salut sexual i reproductiva hem de contemplar que el 
benestar de les dones està determinat per factors socials, econòmics, polítics, laborals i culturals. La feminització de la pobresa també és un dels fenòmens als que assistim en 
l’àmbit global. Tot això, sovint, dificulta que les dones puguin gaudir d’una bona salut física i emocional.  
 
El dret a la salut és un dret de tots i totes. Perquè realment es faci efectiu s’han de reconèixer els diferents factors que influeixen en la salut dels homes i de les dones i no limitar-se a 
només donar rellevància a diferències de sexe per explicar les situacions de malaltia.  
 
En aquest sentit, ens fem ressò de les directrius establertes en la IV Conferència Mundial sobre les Dones, Pequín (1995), on es va atorgar gran importància al concepte de salut. 
Encara que ja des del 1986, la OMS, a la Carta d’Ottawa, ja incorpora un apartat per a la promoció de la salut de les dones.  
 
Cal vetllar per el desenvolupament integral de la salut i la millora del benestar de les dones, tenint en compte les diferències biològiques, així com els trastorns psicològics i d’altres 
malestars sovint associats al rol social de cura i a la sobrecàrrega de treball i responsabilitat que les dones assumeixen majoritàriament.  
 
Cal tenir en compte les diferents necessitats de les dones al llarg del cicle vital, que suposen atencions específiques. Així, les dones grans reclamen cures i atenció determinada per 
l’envelliment i factors psicològics i socials com la soledat, la pobresa... Les dones joves representen un col•lectiu especial en relació la prevenció de l’augment de la sida, els 
embarassos no desitjats... Les dones de mitjana edat, són les que representen el col�lectiu de risc majoritari de càncers diversos i d’atencions personalitzades per raons físiques. 
 
De la mateixa manera, cal fomentar actituds adreçades a augmentar el benestar de les dones com és la seva participació i presència en el món esportiu, així com la promoció 
d’hàbits saludables. 
 
L’objectiu de les polítiques de salut ha de ser millorar la salut tant dels homes com de les dones mitjançant la recerca, polítiques i programes de salut que incorporin la perspectiva de 
gènere. Les recerques, les intervencions, les reformes dels sistemes sanitaris i les polítiques i programes de salut han de considerar el gènere des del començament. 
 
Les polítiques de promoció de la salut han de ser sensibles a les diferències de gènere en els missatges de salut perquè siguin realment efectius. En raó d’això, és necessari establir 
una coordinació entre diversos àmbits com l’educatiu, sanitari i serveis socials, per així perfilar línies d’actuació encaminades a la prevenció que es complementin amb les actuacions 
sanitàries en l’àmbit municipal, per optimitzar recursos, sumar esforços i coordinar les intervencions. 
 
Els objectius a nivell municipal són promoure una millora en l’atenció de la salut de les dones al llarg del seu cicle vital., promoure la prevenció de conductes de risc i cercar espais 
formatius i de reflexió. Per altra banda també es fa necessari treballar en la recerca i formació en salut des de la perspectiva de gènere i al mateix temps definir les prioritats del 
sistema sanitari amb una metodologia participativa que inclogui les associacions i xarxes de dones i salut. 
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En definitiva, es tracta d’aconseguir donar una atenció integral encaminada a una millora en la salut i qualitat de vida de les dones. 
 
 

B. Descripció de la situació del municipi 
 
La salut des d’una perspectiva de gènere 
 
No hi ha dades sistematitzades sobre l’anàlisi de la realitat municipal per tal de detectar les tendències de gènere que es donen en l’àmbit de la salut; és a dir, quines malalties o 
trastorns afecten de forma diferenciada a homes i dones, quins recursos sanitaris hi ha al municipi i l’ús que en fan la població femenina i masculina de Santa Coloma de Cervelló. 
Tampoc hem pogut tenir cap entrevista amb els metges i metgesses de família, però sí que es va poder parlar amb la Llevadora i Ginecòloga del centre, i per tant, tot el que es digui 
fa referència a la informació rebuda d’aquestes dues professionals.  
 
Aquesta entrevista ha estat essencial a l’hora d’identificar algunes de les malalties detectades d’una manera més freqüent en les dones, encara que no siguin de la seva especialitat. 
Entre elles, destaquen els trastorns de l’alimentació (anorèxia, bulímia, obesitat); els trastorns múscul–esquelètics; els trastorns ansiós-depressius, associats a la salut reproductiva i 
postreproductiva.  
 
També detecten problemes d’alcoholisme, sempre més invisible en les dones, i de violència domèstica en casos que les dones no en parlen directament, però que es dedueixen de 
la situació familiar. 
 
Recursos d’atenció a la salut sexual i reproductiva de les dones (ASSIR) 
 
El CAP del municipi de Santa Coloma de Cervelló compta amb un Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de les dones, que inclou:  
 

1. Atenció específica al voltant de la menarquia  
2. Anticoncepció  
3. Interrupció voluntària embaràs  
4. Seguiment embaràs i part  
5. Postpart  
6. Revisions ginecològiques, (inclouen primers resultats de citologies i biòpsies)  
7. Menopausa i premenopausa  

 
La resta de recursos i serveis dirigits a l'atenció sexual i reproductiva de les dones es deriven a l'ASSIR de Sant Boi de Llobregat. 
 
L'equip mèdic i sanitari del Programa d’Atenció a les dones del municipi, està compost per una ginecòloga, 5 hores a la setmana, i una llevadora amb una dedicació de 21 hores 
setmanals. En aquestes 5 hores, la ginecòloga atén una mitjana de 13 usuàries, i a hores d’ara el temps d’espera per a una consulta ginecològica al municipi és de 2 ó més mesos, 
però, tot amb tot, hi ha un gran nombre de dones que prefereixen ser visitades en aquest servei. La llevadora destina 4 hores setmanals a la realització de tallers de pre i postpart, i la 
resta del temps, és per a l’atenció a les usuàries i per treball administratiu. Tot i així, reconeixen tenir algunes dificultats a l’hora de d’atendre les dones i realitzar el treball intern 
necessari per a donar una atenció de qualitat. Per una banda, no disposen d’un espai de treball prou adequat per al treball en equip, fent incomoda la coordinació. Aquesta es realitza 
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a través de comunicació telefònica o notes. Per l’altra, s’hauria d’ampliar el personal auxiliar per a la realització de determinades intervencions ginecològiques, les revisions i la 
col•locació de la DIU. 
 
Respecte al perfil de les dones usuàries, les professionals d’aquest servei detecten algunes mancances, especialment pel que fa a l’atenció de les dones joves i les dones que ja no 
estan en l’etapa reproductiva.  
 
En relació a les dones joves perceben que “se’ls hi escapen” per ser ateses en Caps d’altres municipis, especialment quan es tracta d’informació sobre anticonceptius (píndola 
postcoital) i IVE. Aquesta situació té més relació que Sta. Coloma de Cervelló és encara un poble petit i temen trobar-se amb familiars o veïnat i volen mantenir l’anonimat, que en la 
qualitat del servei. Així, per a treballar qüestions de salut sexual amb la població més joves, es coordinen amb el Punt d’informació juvenil. Uns dels eixos que veuen important 
abordar en el propers anys, és la qüestió dels embarassos adolescents.  
 
D’altra banda, les professional detecten la manca d’informació i de consciència en les dones majors de 65 anys. En aquests sentit, veuen imprescindible visibilitzar quines són les 
seves necessitats, i potenciar que aquestes dones facin ús del servei. En aquest sentit cal tenir en compte també que per a les revisions ginecològiques les dones volen una altra 
dona i que sigui de la seva absoluta confiança. En aquest sentit potser hi ha dones que van a una consulta privada, però deuen ser poques. 
 
També hi cap la possibilitat de fer una derivació cap a consultes externes del recentment inaugurat Hospital General de Sant Boi. 
 
Segons les professionals és necessari també que les dones disposin de recursos específics d’atenció psicològica, donat el nombre de demandes amb què es troben a la consulta 
mèdica. sovint tenen relació amb qüestions associades a dificultats o patologies sexuals (vaginisme, dismenorrea). en aquests casos tenen moltes dificultats per intervenir, tant per la 
manca de temps, com per la poca informació sobre els recursos existents.  
 
Per últim, cal destacar que tant la ginecòloga com la llevadora, estarien molt obertes a participar en jornades formatives i de treball en xarxa sobre l’abordatge de la intervenció 
sanitària des d’una perspectiva de gènere. No els consta haver realitzat cap activitat amb aquests continguts, ni a Santa Coloma ni a Sant Boi de Llobregat, centre del que depenen 
administrativament. 
 

Taula 1: Consultes i intervencions del Programa d’Atenció a les dones del Cap. 2009 

Interrupcions voluntàries embaràs 10 
Ús de la píndola postcoital 20 
Mètodes Anticonceptius definitius 2 
Mètodes Anticonceptius no definitius 
 

� Preservatius 
� Hormonals 
� DIU 
� Ogino 

262 
 

147 
82 
25 
8 
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C. Objectius generals de la Línia 7 
 
1. Desenvolupar activitats de prevenció i promoció de la salut integral de les dones. 
 
2. Enfortir i potenciar la informació i els recursos dirigits a les dones sobre la seva salut sexual i reproductiva. 
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OBJECTIU GENERAL1 
 

Objectiu específic 1.1 
 

Commemorar el dia Internacional de la Salut de les Dones, 28 de maig, tenint en compte la salut des d’una perspectiva integral i amb la realització d’accions preventives de sensibilització 
i informació cap a les dones i la salut 

 
LÍNIA ESTRATÈGICA: 7 / OBJECTIU GENERAL: 1 OBJECTIU ESPECÍFIC: 1.1 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Realitzar campanyes informatives dirigides a la ciutadania sobre les malalties que incideixen especialment en les dones per nombre, freqüència o gravetat.  
� Realitzar campanyes informatives dirigides a sensibilitzar la ciutadania sobre els riscos de salut derivats de les tasques de cura i manteniment de la llar, així com alguns consells per a la seva prevenció. 
� Oferir informació i assessorament sobre els trastorns de la conducta alimentària per adolescents, joves, dones adultes i famílies on hi ha casos d’aquests trastorns. Diferenciant el treball amb les famílies dirigits a dotar-les d’eines per 

a la comprensió i l’acompanyament a l’anorèxia i la bulímia; del treball amb joves i adolescents, centrat en treballar la imatge corporal.  
� Oferir informació i assessorament sobre trastorns de salut mental i conductes additives. 
� Informar, sensibilitzar i recercar els recursos de salut mental més propers al municipi.  
� Realitzar xerrades als casals de dones grans sobre la Cura de les Curadores per facilitar eines d’autocura.  
� Conscienciar les dones més grans sobre la necessitat de realitzar controls ginecològics. Facilitar-los la tasca. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’Igualtat, Salut, Joventut, Gent gran 

PARTICIPACIÓ 

Educació, Comunicació, Serveis socials, Atenció Ciutadana 

RESULTATS PREVISTOS 

• . 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Nombre i tipus d’accions realitzades per a la commemoració del 28 de maig, Dia Internacional de la Salut de les Dones. 
⇒ Nombre i característiques de les persones participants (sexe, trams d’edat significatius). 
⇒ Nombre i continguts de les campanyes informatives realitzades. 
⇒ Població destinatària d’aquestes campanyes (sexe, trams d’edat significatius, tipologia de llar, grup social, entre altres). 
⇒ Recursos destinats a oferir assessorament sobre els trastorns alimentaris, de salut mental i les conductes additives.  
⇒ Nombre i tipologia dels recursos dirigits a donar suport a les persones cuidadores. 
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Objectiu específic 1.2 
 

Millorar i garantir l’accés a serveis de bona qualitat de les dones amb dificultats per l’accés als recursos sanitaris o amb especificitat pròpies (dones que han patit o 
pateixen violències masclistes, dones amb discapacitats o amb mobilitat reduïda, dones grans) 

 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 7 / OBJECTIU GENERAL: 1 OBJECTIU ESPECÍFIC: 1.2 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Realitzar accions formatives especifiques dirigides al personal sanitari per l’atenció i detecció precoç de les situacions de violència masclista des de les consultes de medicina general. 
� Realitzar accions formatives sobre gerontologia.  
� Realitzar estudis sobre les necessitats de salut de les dones amb discapacitat o mobilitat reduïda. 
� Articular mesures de prevenció i assistència adequades a les necessitats de les dones grans. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’Igualtat, Salut, Serveis Socials 

PARTICIPACIÓ 

Gent Gran 

RESULTATS PREVISTOS 

• . 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Nombre i contingut de les accions formatives dirigides al personal sanitari. 
⇒ Nombre i característiques del personal sanitari que ha participat d’aquestes accions formatives (sexe, categoria laboral, etc.). 
⇒ Nombre i tipologia de les mesures dirigides a millorar l’atenció sanitària a les dones grans i a les dones amb discapacitat o mobilitat reduïda. 
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OBJECTIU GENERAL 2 
 

Objectiu específic 2.1 
 

Millorar els programes d’atenció a la salut sexual i reproductiva per a les dones, tenint en compte les diverses etapes del cicle vital 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA: 7 / OBJECTIU GENERAL: 2 OBJECTIU ESPECÍFIC: 2.1 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ 

� Posar en marxa programes dirigits a l’atenció de la salut de les dones majors de 65 anys. 
� Crear serveis d’atenció psicològica per a les dones.  
� Difondre informació entre les dones majors de 65 anys sobre la seva salut sexual i reproductiva.  
� Organitzar xerrades o tallers de sexualitat a partir dels 65 anys.  
� Dissenyar propostes especifiques per treballar la sexualitat femenina amb les joves (cinefòrum, teatre, gimcanes, maleta roja). 
�  Organitzar xerrades o tallers de sexualitat femenina des de d’una perspectiva de gènere adreçades a les dones adultes. 

ÀREES IMPLICADES 
COORDINACIÓ 

Polítiques d’Igualtat, Salut, Joventut, Gent Gran 

PARTICIPACIÓ 

Serveis socials 

RESULTATS PREVISTOS 

• . 

Temps d’execució Recursos/pressupost (€) 
2010 2011 2012 2013 2014 

TEMPORALITZACIÓ 
< 500 500-1000 1000-2000 >2000 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

⇒ Nombre i característiques dels programes d’atenció en l’àrea de la salut sexual i reproductiva per a les dones. 
⇒ Nombre i grau de satisfacció de les dones usuàries d’aquests serveis (trams d’edat significatius). 
⇒ Nombre i continguts de les activitats, tallers o xerrades realitzades. 
⇒ Nombre i característiques de les persones participants (trams d’edat significatius). 

 
 
 
 


