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1. Presentació
El reconeixement polític de les desigualtats existents entre dones i homes
com una realitat social sobre la qual cal que intervinguin els poders públics
és, sens dubte, una de les conquestes més importants assolides en el marc
dels estats democràtics. Actualment, l’eradicació de les desigualtats per raó
de gènere constitueix un compromís, una responsabilitat i, alhora, un gran
repte per a tots els actors socials i polítics presents a la nostra societat.
La Regidoria d’Igualtat treballa activament per eradicar les diferències per
qüestió de gènere. Les accions que es duen a terme van des de la prevenció
a l’atenció directa i especialitzada de primer nivell.
La Teixidora és el centre neuràlgic de la Regidoria, on es presten els
diferents serveis adreçats directament a les dones, si bé les accions de
sensibilització s’adrecen al conjunt de la ciutadania.
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2. Estructura, organització i mitjans
2.1 Competències i funcions
La finalitat de la llei 5/2008, és establir els mecanismes per contribuir a
l'eradicació de la violència masclista que pateixen les dones, i, reconèixer i
avançar en garanties respecte al dret bàsic de les dones a viure sense cap
manifestació d'aquesta violència.
D’acord a la llei 5/2008 els municipis tenen la competència per a crear,
programar, prestar i gestionar els serveis d’informació i atenció a les
dones, o altres serveis de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral,
col·laborar en la gestió de les prestacions econòmiques i les subvencions, i
finalment, complir altres funcions o competències així dictades en la llei.
En el capítol dos d’aquesta llei es defineixen les competències de les
administracions públiques, que es resumeixen en:
Les competències del govern constitueixen principalment en definir les
polítiques, ordenar les diverses actuacions en matèria de prevenció,
detecció, atenció, entre altres, atorgar les prestacions econòmiques, vetllar
per una bona coordinació, així com col·laborar i cooperar amb altres
comunitats autònomes.
L’Institut Català de les Dones (ICD), és l’instrument vertebrador de la lluita de
la violència masclista, a més de dur a terme les funcions pertinents a la
present llei.
Centre d’Estudis, Recerca i Capacitació sobre Violència Masclista intervé de
forma coordinada amb l’ICD, com a eina d’estudis i de recerca sobre la
violència masclista, i de formació i capacitació del personal professional
amb contacte amb aquest fenomen.
Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència
Masclista, depèn de l’ICD i exerceix com òrgan específic de coordinació
institucional per a impulsar, seguir, controlar i avaluar les actuacions en
l’abordatge de la violència masclista.
També poden prestar i gestionar els serveis de la competència de la
Generalitat d'acord amb els instruments i en els termes que estableix el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril. Els municipis han d'establir per
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reglament la distribució territorial, el règim de prestació, l'organització i la
dotació d'aquests serveis.
La llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, té per a
objectiu establir i regular els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el
dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits,
etapes i circumstàncies de la vida. I en l’article 6 d’aquesta llei especifica
les funcions de l’administració pública “corresponen als municipis i a les
altres entitats locals, en matèria de polítiques d’igualtat de gènere”, les
funcions resumides a continuació:
• Estudiar i detectar les mancances i les necessitats de les dones,
• Sensibilitzar la població sobre les causes de la violència masclista i, ,
impulsar actuacions i campanyes de prevenció i posar a disposició de la
població els serveis d’atenció necessaris
• Atendre, informar i orientar les dones sobre programes i recursos per a
facilitar l’exercici efectiu de llurs drets, i sensibilitzar homes i dones en
termes d’igualtat de drets i deures.
• Integrar la transversalitat de la perspectiva de gènere en les actuacions
polítiques.
• Apostar per la formació dels professionals que presten aquests serveis
• Elaborar, aprovar, executar i avaluar els plans d’igualtat de dones i
homes
• Dissenyar, aprovar, executar i avaluar els plans d’igualtat
• Impulsar l’ocupació femenina.
• Fomentar la presència de dones en els òrgans de participació
• Donar suport als grups feministes i a les entitats de defensa dels drets
de les dones,
• Adequar i mantenir estadístiques actualitzades que permetin un
coneixement de la situació diferencial de dones i homes en els diferents
àmbits d’intervenció local.
• Dissenyar i aplicar polítiques destinades a eradicar les desigualtats i les
explotacions de les dones
2. La Generalitat ha de complementar la suficiència financera dels municipis
amb relació a les funcions que aquesta llei els atribueix, sia amb la
transferència de fons d’altres administracions sia amb recursos propis,
sens perjudici que els municipis i les altres entitats locals consignin en llurs
pressupostos les dotacions necessàries per al finançament d’aquestes
funcions, mitjançant contractes programa a aquest efecte.
3. L’Administració de la Generalitat ha de facilitar programes de capacitació i
formació específica al personal tècnic i als membres electes dels ens
locals per a garantir que compleixen llurs funcions amb relació al que
estableix aquesta llei.”
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2.2 Seus, adreces i telèfons
Seu Central: La Teixidora- Cal Mané, Parc Municipal, s/n. Tel. 93 778 00 50
ext. 4 cird@olesam.cat
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3. Activitats realitzades
3.1 PUNT D’INFORMACIÓ LA TEIXIDORA-SIAD
3.1.1 Descripció
El Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) La Teixidora d’Olesa és un
servei obert i adreçat bàsicament a les dones. La Teixidora es crea al
novembre de 2008, amb el suport de l’Institut Català de les Dones.
Des del Servei es dóna resposta a les diferents demandes d’informació, es
potencien els processos d’autonomia de les dones i es contribueix a la
superació de totes les situacions de desigualtat de gènere, tant des d’una
vessant individual, com des d’una vessant més comunitària a través de la
participació de les dones.
La Teixidora es converteix en el centre neuràlgic de totes les accions en l’àmbit
d’igualtat que es realitzen des de l’Ajuntament, i és d’alguna manera un
termòmetre de la situació a Olesa, actuant com a observatori.
També des de la Teixidora s’atén i es dona suport a les entitats del municipi
que treballen en l’àmbit d’igualtat.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Treballar per la igualtat efectiva
d'oportunitats entre dones i homes,
així com afavorir la participació social,
la promoció i la visibilització de les
dones

Objectius Específics
• Difondre el SIAD i les activitats que es fan
• Conscienciar i difondre els valors de la igualtat de
gènere entre el conjunt de la ciutadania
• Crear espais de formació, reflexió i debat
• Fomentar la participació de les dones d’Olesa
• Reforçar del teixit associatiu
• Atendre les persones que s’adrecen al servei i
cercar les respostes necessàries i/o derivant-los als
recursos i serveis disponibles
• Detectar situacions de desigualtat de gènere
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Activitats desenvolupades
Data
Gener-desembre
2016

Activitat

Metodologia

Atenció directa

Espai obert a qualsevol ciutadà/na que
s’adreci, ja sigui per accedir a alguna de les
activitats
proposades,
als
serveis
especialitzats disponibles o per informar-se.

A qui va destinat
Tota la població, fent especial èmfasi, a les dones d’Olesa.
3.1.2 Resultats
Participants
Gènere
Home
0

TOTAL

Dona
101

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

N participants
Comparativa any anterior
Grau de satisfacció expressat pels participants

101
Augment
Alt

3.1.3 Costos
Punt d’Informació La
Teixidora-SIAD

Capítol I
12.071,99 €

Capítol II
8,56 €

Capítol IV
00,00 €

Capítol VI
00,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
12.080,56 €
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3.2 SERVEIS D’ASSESSORAMENT JURÍDIC I PSICOLÒGIC DEL
SIAD-CIRD
3.2.1 Descripció
SIAD, són les inicials de Servei d’Informació i Atenció a la Dona i CIRD són les
inicials de Centre d’Informació i Recursos per la Dona.
El servei es presta per professionals especialitzades en la violència de gènere i
pretén donar informació, orientació i assessorament a dones de la ciutat.
Amb la figura de la tècnica d’igualtat s’ha solidificat el servei de primera acollida
on, a través d’agenda o de derivació d’altres departaments municipals
(mediació, serveis socials, prioritàriament) la mateixa tècnica estableix una
primera entrevista amb la dona amb els següents objectius:
•
•
•

Informació general de les característiques del servei i adopció de
compromisos, consentiments, ...
Recopilació de dades personals genèriques i obertura de l’expedient.
Derivació al servei o serveis que puguin donar sortida a les demandes o
necessitats de la dona.

El mes de novembre de 2016 es va prorrogar un any el contracte del servei
psicològic a l’empresa ASISPA. I pel que fa el servei jurídic es va licitar i al juny
es va adjudicar a l’empresa Ortiz&Font, SCP.
Totes les professionals del servei (Tècnica d’Igualtat, Psicòloga i Advocada)
han participat directament en les reunions bimensuals de circuït de violència de
gènere del municipi, el qual es troba en revisió des del juny del 2016 amb el
suport de la Diputació de Barcelona.
El circuït de violència de gènere està format per diferents professionals de
l’Ajuntament (Serveis Socials, Policia Municipal i el Servei d’Ocupació), el CAP
Olesa, Mossos d’Esquadra i el SIE Sant Feliu. En ell es treballen els diferents
casos que es donen en el municipi, des d’una perspectiva multidisciplinar i
també s’aborda el funcionament del circuit de violència en si.
Es disposa d’un protocol de violència que recull les actuacions que cada
professionals assumeix en el circuït.
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Objectius generals i específics
Objectius Específics

Atendre les demandes i situacions que
afecten les dones d’Olesa, amb una
atenció especialitzada

• Informar i assessorar les dones des d’un punt de vista
jurídic.
• Informar i assessorar les dones des d’un punt
psicològic
• Crear espais compartits amb dones que viuen
situacions de conflicte
• Acompanyar els processos de recuperació de
situacions de malestar emocional

Treballar per millorar la situació de
dones afectades per violència masclista

• Tractament del casos de violència de manera
coordinada entre tots els serveis del circuit
• Derivar els casos als recursos necessaris disponibles
• Atendre de manera coordinada les dones, evitant
duplicitats
• Donar respostes efectives davant les situacions
conflictives

Activitats desenvolupades
Data

Activitat

Metodologia
Atenció
prèvia.

Gener-desembre

Setembre desembre

Bimensual
(Des del juliol:
actualització amb
suport DIBA)

Serveis
d’assessorament
jurídic i psicològic

Teràpia de grup

Reunió tècnica de
circuït de violència

personal

individualitzada,

amb

cita

Les demandes són diverses, des de petició
d’informació i assessorament general tant a
nivell jurídic com psicològic, com a situacions de
conflicte.
Dinàmiques participatives amb dones en situació
de feblesa emocional.
A partir de l’establiment d’un espai de confiança i
d’interrelació les participants treballen amb la
psicòloga sobre el conflicte emocional que les
afecta.
Gener-Maig: es tractaven casos. A partir a la
reunió de juliol on va començar el suport de la
DIBA s’ha començat la revisió del circuit i s’ha
creat la comissió de casos per treballar-los.
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Un cop al mes
(des d’ctubre)

Comissió casos

Prèviament els diferents professionals que
intervenen fan una relació dels casos en els que
intervinguin més de tres professionals o sigui un
cas d’alta complexitat. A partir d’aquí els casos
s’aborden des d’una perspectiva multidisciplinar.

A qui va destinat
Tota la població d’Olesa.

3.2.1 Resultats
Participants
Durant l’any 2016 s’han atès un total de 71dones de manera individualitzada i
a 7 dones en teràpia grupal segons el següent detall:
Serveis
Jurídic

Psicològic

N. dones ateses pel servei

17

12

N. atencions realitzades

46

N. dones participants en el grup de teràpia
N. dones en situació de violència masclista

6

152

TOTAL

T.igualtat

71

30

288

90

7

7

8

19

5

S’han passat al Circuït de violència un total de 19 casos.
A continuació s’adjunten uns gràfics tenint en compte les atencions realitzades,
i d’acord amb els resultats de les visites realitzades per totes les professionals
del SIAD i el perfil de les persones ateses.
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Àrees de consulta SIAD
0

Altres

0
22

Familia

Anàlisi del perfil de les usuàries: SIAD

19
Laboral

3

Salut

44
1

0
0

Menors atesos noies
Menors atesos nois
Dones Ateses
Homes Atesos

Violència

72
0
0

20

40

60

80

Tipologia de tramitació de l'atenció: SIAD
Altres
3

0
1

Correu electrònic
Telefònica

67

Presencial
0

50

100

Persones ateses per nivell d’estudis: SIAD
13

NO consta Dona
Altres
Universitaris…
FP/ Cicles…
Batxillerat…
ESO/Graduat…
Estudis…
Sense estudis…
0

0
0
0
0
0
0

7
20
4
10
13
4
5

10

15

20

Canals d'entrada: SIAD
No consta
Altres
Punts d'informació ciutadana
Servei d'Informació i Atenció a…
Serveis Socials
Serveis especialitzats
Salut
Jutjats
Cossos policials - policia local
Cossos policials - ME
Associacions / Entitats
Iniciativa pròpia
0

8
6
0
0
14

2
2
0
0
10

0
5

10

15

20

25

16

Propostes de derivació cap a altres serveis:
SIAD
Sense derivació

9
21

5

Serveis
assessorament - SIAD
Serveis Generalitat

4

Serveis locals i/o
comarcals
Altres

32

Persones ateses per estat civil: SIAD

No consta Dona
Vídua
Parella Dones ateses
Separada de dret
Separada de fet
Divorciada
Casada
Soltera
40

No consta

63

Espanyola
Dones
Comunitària
Dones
Extracomunit
ària Dones
Altres Dones

Més de 80

7 0

Persones ateses per edat: SIAD

De 66 a 80

2

40
35
30
25
20
15
10
5
0

De 46 a 65

Persones ateses per nacionalitat de
procedència: SIAD

De 30 a 45

30

De 19 a 29

20

De 13 a 18

10

De 0 a 12

0

Igualtat. Memòria 2016
17

Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts

Variació en l’atenció respecte any anterior
Nivell de satisfacció expressat

+ 24
Alt

3.2.2 Costos
Serveis
d’assessorament
jurídic i psicològic
del SIAD-CIRD

Capítol I

Capítol II

41.333,92 €

7.779,546€

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total
49.113,37 €
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3.3 CAFÈ TERTÚLIA. DONES QUE PARLEN DE DONES
3.3.1 Descripció
El Cafè tertúlia és un espai de debat, reflexió i aprenentatge, obert a les dones
d’Olesa, que cada primer dijous de mes es reuneixen per parlar sobre un tema
d’actualitat que es proposa, entorn a un cafè compartit.
L’espai s’enriqueix de les aportacions del conjunt de les dones participants, les
opinions i reflexions aportades tant per la conductora/dinamitzadora de l’espai
com per les participants no seria possible sense el clima de confiança establert
en el grup,que permet l’abordatge de temes que tenen a veure també amb la
condició de ser dona.
En algunes sessions es convida a diferents professionals per tal d’enriquir el
debat.
Objectius generals i específics
Objectius Generals
Crear un espai de trobada,debat i
reflexió amb dones d’Olesa

Objectius Específics
• Fomentar la participació i la cohesió de les dones
• Potenciar la interacció, reflexió i debat de les dones
• Detectar situacions de desigualtat i malestar
emocional
• Propiciar l’apoderament i el creixement personals de
les dones en l’àmbit quotidià

Activitats desenvolupades
Data

Primer dijous de
mes

Activitat

Cafè Tertúlia

Metodologia
A partir d’un tema concret es planteja el debat, sovint
amb suport audiovisual i entorn un cafè.
Enguany hi ha hagut 1 Café tertúlia especials a càrrec de
la Psicòloga de la Teixidora per commemorar el Dia
internacional de la Dona.

A qui va destinat
Totes les dones d’Olesa.
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3.3.2 Resultats

Participació
Assisteixen a cada Cafè Tertúlia una mitjana de 12 dones, les qual van variant i
al llarg de l’any es calcula que hi han pogut assistir entorn a 25 dones.
Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

N inscripcions: 35
N. assistència mitjana:
Nivell de satisfacció expressat pels participants

N. participants: 25
10
Molt alt

3.3.3 Costos

Cafè tertúlia

Capítol I
174,58 €

Capítol II
72,76 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
37,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
247,34 €
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3.4 TALLERS D’USUÀRIA BÀSICA EN TIC
3.4.1 Descripció
Aquests tallers es realitzen a la Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis a
demanda de la Regidoria d’Igualtat per poder assolir objectius marcats al Pla
Operatiu en relació a la incorporació de les dones en les noves tecnologies,
assegurant així la igualtat d’oportunitats
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Millorar la capacitació de les
dones

• Fomentar l’ús de les noves tecnologies entre la població
femenina.

Potenciar l’alfabetització digital

• Introduir conceptes bàsics d’informàtica com l’ús de
l’ordinador, recerca d’informació a Internet, crear i
gestionar un compte de correu electrònic; descarregar i
gestionar fotografies des de la pròpia càmera; aprendre a
utilitzar un processador de textos (Word) i d’altres utilitats
bàsiques per fer servir un ordinador pensant en el lleure.

Activitats desenvolupades
Calendari Activitat

Maig-juny

Octubrenovembre

Introducció a l’ús de l’ordinador per
buscar informació a Internet, crear un
compte de correu electrònic i enviar i
rebre missatges; descarregar i gestionar
fotografies des de la pròpia càmera;
aprendre a utilitzar un processador de
textos (Word) i d’altres utilitats bàsiques
per fer servir un ordinador pensant en el
lleure
Introducció a l’ús de l’ordinador per
buscar informació a Internet, crear un
compte de correu electrònic i enviar i
rebre missatges; descarregar i gestionar
fotografies des de la pròpia càmera;
aprendre a utilitzar un processador de
textos (Word) i d’altres utilitats bàsiques
per fer servir un ordinador pensant en el
lleure

Metodologia

Cada participant davant un ordinador,
segueix les instruccions prèvies donades
pel formador posant en pràctica allò que
s’explica

Cada participant davant un ordinador,
segueix les instruccions prèvies donades
pel formador posant en pràctica allò que
s’explica
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Durant l’any 2016 s’han fet dues edicions d’”usuària bàsica en TIC”. El primer
curs es va dividir en dos cursos: Tic I per a dones que partien de zero, i TIC II
per les dones que partien de certes nocions d’informàtica. Les dones que han
cursat els dos han obtingut un Certificat bàsic amb una formació total de 30
hores.
El segon curs només va ser de TIC II per donar l’opció a les dones que s’havien
quedat en llista d’espera a la primera edició
A qui va destinat
Les beneficiàries potencials del programa han estat dones majors d’entre 35 i
70 anys, valorant així l’alfabetització digital.
3.4.2 Resultats
Participants
Gènere
Home
0

TOTAL

Dona
19

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Grau d’assoliment dels objectius

Alt

Regularitat d’assistència
Grau de satisfacció (0-6)

Assistència mitjana 8
5.9

Totes les participants que van assistir al 90% de les classes van rebre el
diploma d’acreditació de les competències adquirides.
S’ha realitzat una enquesta de satisfacció per cadascun dels cursos.

3.4.3 Costos
Taller d’Usuari Bàsic
en TIC I i II

Capítol I
357,80 €

Capítol II
1.840,00 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
2.197,80 €

22

3.5 TALLER EXPLORANT LES MASCULINITATS
3.5.1 Descripció
El patriarcat, entès com el conjunt d’estructures i patrons socials que
naturalitzen que determinats aspectes associats a allò masculí són millors i
més valorats que la resta, determina als homes en la construcció de la seva
persona. Els configura, sense la seva capacitat de reflexió i decisió lliure i
conscient, tot un seguit de pràctiques socials, desitjos, necessitats, rols,
obligacions, etc. En aquest sentit, la interiorització d’aquests elements (amb els
mitjans de socialització) es produeix a partir de les masculinitats
hegemòniques: models de masculinitat que són valorats i reforçats pels
entorns socials i que, d’aquesta manera, formen part dels nostres referents
sobre com han de caminar a la vida.
Tot aquest procés de socialització cal fer-lo conscient i treballar-ho per a poder
transformar les relacions actuals i caminar cap a una societat més equitativa, el
camí a la igualtat és feina de totes i tots.
Objectius generals i específics

Objectius Generals

Objectius Específics

Promoure la reflexió sobre la
pròpia construcció de
la identitat com a home
Visibilitzar violències i
limitacions generades per
les masculinitats hegemòniques
i el patriarcat

•
•
•
•
•
•

Facilitar un recorregut personal per la història de la
masculinitat i la sexualitat de cadascú.
Visibilitzar la diversitat i les múltiples vivències de la
masculinitat en els homes.
Afavorir la conscientització del poder que es posseeix i
que s’exerceix.
Prendre consciència de les arrels de les violències
exercides com a homes, els seus efectes i conseqüències
Crear col·lectivament alternatives per viure la masculinitat
de forma saludable.

Activitats desenvolupades
Data

Activitat

21/10,28/10 i
4/11/2016

3 sessions del taller “explorant les
masculinitats”

Metodologia

A qui va destinat
A tots els homes d’Olesa majors de 18 anys
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3.5.2 Resultats
Participants
Gènere
Home
7

TOTAL

Dona
0

En quant als participants indirectes es va fer un cartell específic dels tallers de
tardor i una part dels participants del taller van fer una petita intervenció a la
ràdio municipal.
Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Grau d’assoliment dels objectius

Alt

Regularitat d’assistència
Grau de satisfacció (0-6)

Assistència mitjana 7
5.9

3.5.3 Costos
Taller “Explorant les
masculinitats”

Capítol I

Capítol II

174,58€

600,00€

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

Total
774,58€
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3.6 GRUP AUTOGESTIONAT DE DONES
3.6.1 Descripció
Arrel d’una petició d’espais per a poder trobar-se, fer manualitats i compartir el
coneixement d’un grup de dones que participen a vàries activitats de La
Teixidora, es va fer l’acord com a activitat pròpia amb funcionament autònom,
ja que són dones que vénen a títol individual.
Objectius generals i específics

Objectius Generals

Objectius Específics

Donar un espai per treballar
inquietuds grupals

• Facilitar espai per compartir coneixements i ser un espai de
trobada
• Donar suport a les activitats autogestionades de les dones

Activitats desenvolupades
Data

Metodologia

Activitat

Tots els
Elles mateixes es preparen les
dimarts i dijous activitats que volen fer: manualitats,
de 9.15costura, mitja...
12.15h

A qui va destinat
A tota la població.
3.6.2 Resultats
Participants

TOTAL

Gènere
Home
0

Dona
15
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Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Grau d’assoliment dels objectius

Alt

Regularitat d’assistència
Grau de satisfacció (0-6)

Assistència mitjana 12
6

3.6.3 Costos
Grup autogestionat de
dones

Capítol I
0.00

Capítol II
0.00

Capítol IV
0.00

Capítol VI
0.00

Capítol VII

Total

0.00

0.00
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3.7 TALLERS ALS INSTITUTS
3.7.1 Descripció
Les professionals del servei psicològic i del servei jurídic que treballen al SIAD,
a part de les atencions a les dones també realitzen tallers als instituts del
municipi.
Aquestes activitats s’ofereixen al Catàleg d’activitats que l’Ajuntament ofereix a
totes les escoles i instituts.
Cada professional ofereix una activitat, la professional del servei psicològic
ofereix “Violència i assetjament masclista”; i la professional del servei jurídic
ofereix “Precaució a les xarxes socials”. El taller de violència masclista ha sigut
el primer any que s’ha ofert als instituts, i la incorporació de la nova psicòloga al
novembre va dificultar la calendarització amb els centres educatiu. El taller de
les xarxes socials, al 2016 ha sigut la tercera edició.
Objectius generals i específics

Objectius Generals

Objectius Específics
•
•

Taller “Violència i assetjament
masclista”

•
•

Taller “Precaució a les xarxes
socials”

•
•

Sensibilitzar i prevenir la violència masclista a partir de
la presa de consciència de la desigualtat de gènere.
Trencar estereotips assignats al gènere i tòpics
referents a l’amor
Identificació de possibles comportaments abusius
Sensibilitzar sobre els riscos per als drets a la intimitat i
a la pròpia imatge en l’ús de les xarxes socials
Donar eines per a protegir-se a les xarxes socials
Sensibilitzar sobre les formes de violència masclista i
bullying a través de les xarxes socials

Activitats desenvolupades
Taller “Violència i assetjament masclista”
Nombre
d’actuacions
1

Nombre
escolars

de
1

centres Nombre d’alumnes
25
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Taller “Precaució a les xarxes socials”
Nombre
d’actuacions
7

Nombre
escolars

de

centres Nombre d’alumnes

3

183

A qui va destinat
Les dues activitats van adreçades a l’alumnat de l’E.S.O.
3.7.2 Resultats
Participants
Taller “Violència i assetjament masclista”
Aquest 2016 han participat en l’activitat 1 instituts dels 5 a qui s’adreça
l’activitat.
Taller “Precaució a les xarxes socials”
Aquest 2016 han participat en l’activitat 3 instituts dels 5 a qui s’adreça
l’activitat.
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Avaluació
Taller “Violència i assetjament masclista”

Valoració global del'activitat
Recomanaries aquesta activitat
Els alumnes s'han mostrat satisfets amb l'activitat
Els professionals han desenvolupat l'activitat…
El contingut s'ha ajustat al que figurava a la…
El material complementari ha estat l'adequat
L'activitat s'ha desenvolupat en l'horari previst
Les dates han estat les apropiades
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Indicadors

Resultats Obtinguts

N. centres que demanen activitat

1/5

N. centres repetidors respecte curs passat
N. centres que no l’han demanat i sí ho van fer el curs passat
Grau de satisfacció expressada pels centres (entre 0 i 6)

0
1
6

Taller “Precaució a les xarxes socials”

Valoració global del'activitat
Recomanaries aquesta activitat
Els alumnes s'han mostrat satisfets amb…
Els professionals han desenvolupat l'activitat…
El contingut s'ha ajustat al que figurava a la…
El material complementari ha estat l'adequat
L'activitat s'ha desenvolupat en l'horari previst
Les dates han estat les apropiades
0

1

2

3

4

5

6

7
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Indicadors

Resultats Obtinguts

N. centres que demanen activitat

3/5

N. centres repetidors respecte curs passat
N. centres que no l’han demanat i sí ho van fer el curs passat
Grau de satisfacció expressada pels centres (entre 0 i 6)

2
1
6

3.7.3 Costos
Grup autogestionat de
dones

Capítol I

Capítol II

Capítol IV

174,58€

864,38€

0.00

Capítol VI
0.00

Capítol VII
0.00

Total
1.038,96€
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3.8 IGUALTAT I SENSIBILITZACIÓ
3.8.1 Descripció
Des del departament d’igualtat s’ha participat en vàries activitats municipals,
posant la perspectiva de gènere en elles.
Cal recordar la igualtat és un eix transversal i per això cal tenir un espai en de
reflexió, participació o valoració en les activitats organitzades per l’Ajuntament.
Objectius generals i específics

Objectius Generals

Objectius Específics

Aportar perspectiva de gènere a
les activitats municipals

• Crear un espai de reflexió, participació i/o valoració a les
activitats municipals.
• Treballar des de l’eix de transversalitat

Activitats desenvolupades
Data

Activitat

23/04/2016

Activitat sobre l’amor romàntic a
partir de cançons i difusió de La
Teixidora i la línia 900 a la festa
municipal de Sant Jordi

02/10/2016

Col·laboració en la presentació de la
setmana de la lactància materna

Metodologia

A qui va destinat
A tota la població d’Olesa.

3.8.2 Resultats
Participants
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Són activitats obertes on és impossible tenir el nombre exacte de persones
participants
Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Grau d’assoliment dels objectius

Mig

Grau de satisfacció (0-6)

5

3.8.3 Costos
Igualtat i sensibilització

Capítol I
0.00

Capítol II
0.00

Capítol IV
0.00

Capítol VI
0.00

Capítol VII

Total

0.00

0.00
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3.9 TALLER JOVES I SEXUALITAT
3.9.1 Descripció
A partir de la participació del departament d’Igualtat a la Xarxa d’Infància i
Adolescència s’ha vist la necessitat de crear una base comuna sobre sexualitat
i joves, ja que cadascú treballava el tema des de la seva visó. Per tot això, s’ha
portat a terme un taller sobre sexualitat i joves, per a poder tenir una base
comuna i una òptica oberta a l’hora de treballar la sexualitat, les relacions
sexoafectives i la diversitat sexual a l’adolescència.
Aquest ha sigut un taller per a professions de diferents àmbits que treballen
amb adolescents.
Objectius generals i específics

Objectius Generals

Objectius Específics

Actualitzar conceptes sobre
sexualitat i joves

•

Aclarir conceptes bàsics sobre el gènere i sexualitat

•

Treballar les etapes del desenvolupament sexual

•

Treballar la diversitat i identitat sexual i de gènere

•

Crear estratègies i disseny d’activitats

•

Conèixer recursos pedagògics: anàlisi i propostes
educatives

Activitats desenvolupades
Data

Activitat

13/12 i
20/12/2016
10/01/2017

3 sessions participatives del taller

Metodologia

A qui va destinat
A tots els professionals que treballen amb adolescents

3.9.2 Resultats
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Participants
Gènere
Home
3

TOTAL

Dona
14

Tècnica Cabalbaix
2 infermeres programa “Salut i Escola”
5 educadors/es de SSB
1 educació especial CEIP Ferrà i Esteva
2 professors de les Escolàpies
1 Psicòloga escola Daina-Isard
2 integradores de SSB - IES
Tècnica d’igualtat
Tècnica de salut
Directora Centre Obert

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Grau d’assoliment dels objectius

Alt

Regularitat d’assistència
Grau de satisfacció (0-6)

Assistència mitjana 16
5.8

3.9.3 Costos
Taller
joves”

“Sexualitat

i

Capítol I
174,58€

Capítol II
1.500,00€

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

Total
1.674,58€
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3.10 CAMPANYA PER UNES FESTES NO SEXISTES
3.10.1 Descripció
Sota el lema “Ni actituds masclistes ni LGTBIfòbiques: NO és NO!” es va crear
un material (un roll-up i diversos cartells) per a posar a les festes que es fan al
municipi i així sensibilitzar a la població sobre la violència.
La prevenció de les violències masclistes i heteronormatives és imprescindible
per poder construir unes festes lliures de violències masclistes i una societat
justa i equitativa. En aquest sentit, la prevenció ha de potenciar l’eradicació del
sexisme i les relacions jeràrquiques i d’exercici d’autoritat que ha imposat el
patriarcat. Ha de transcendir la socialització de gènere rebuda i les estructures
patriarcals i ha de contribuir a la transformació de les relacions de gènere en el
nostre context. Les accions preventives van dirigides, doncs, a evitar o reduir la
magnitud d’aquest fenomen i a transformar les relacions entre gèneres.
Les violències heteronormatives i masclistes no són fets aïllats o puntuals, són
l’expressió d’una desigualtat estructural. Poden anar des d’una imatge (V.
Simbòlica/ambiental), des d’un comentari ofensiu o degradant (V. Verbal) o a
agressions sexuals (V.física). I s’exerceixen sobre una o varies persones per
motius d’identitat de gènere, d’aspecte físic i/o orientació afectiva-sexual
Objectius generals I específics

Objectius Generals

Objectius Específics

Sensibilitzar a la població respecte a la
violència

• Sensibilitzar sobre la violència que s’exerceix
a les festes
• Crear un missatge de rebuig a totes les
violències que es puguin exercir.

Donar una resposta a qualsevol
persona que pateixi violència durant les
festes

• Difondre la línea 900 per denunciar i demanar
suport davant de situacions de violència.
• Fer difusió del Servei d’Atenció a les Dones del
municipi
• Donar el missatge de “no estàs sola” i crear
complicitats en l’entorn
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Activitats desenvolupades
El material s’ha penjat a totes les festes que s’han organitzat al municipi a partir
del juny del 2016.

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Metodologia

9, 10,11/06

Festes de Santa Oliva

23, 24, 25, 26, 27/06 Festa Major

31/12

Festa de cap d’any

A qui va destinat
Tota la població.

3.10.2 Resultats
Participants
És molt difícil de comptabilitzar les persones que van veure el material a les
festes de Santa Oliva i a la Festa major. A la festa de cap d’any hi havia 1.400
participants
Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Mitjana del grau de satisfacció expressat pels participants

Alt

3.10.3 Costos
Dia internacional de
les dones

Capítol I

Capítol II

Capítol IV

296,73 €

125.24 €

0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
421,97€
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3.11 CAMPANYA a’DONAT
3.11.1 Descripció
Vint anys després de la Conferència Mundial sobre la Dona que es va fer a
Pequín el 1995, encara no hi ha cap país del món que hagi assolit la igualtat de
gènere.
Segons l’agència de les Nacions Unides per a la igualtat de gènere i
l’empoderament de les dones (UN Women) actualment hi ha menys d’una
vintena de dones que són caps de govern i la representació femenina als
parlaments només ha augmentat de l’11% al 22% en dues dècades (el
parlament amb una representació més alta de dones -63,8%- és el de Ruanda).
Aquesta falta de representació en els llocs de decisió política i la violència
contra les dones són un fenomen global; hi ha hagut progressos en àrees com
l’accés a l’educació o a la sanitat, però encara hi ha molta feina pendent en
l’àmbit de l’accés al treball, la igualtat de salaris, la lliure tria del seu futur o el
dret de les dones a controlar la seva sexualitat sense coercions.
Treballem per un canvi global, però defensem el municipalisme i l’acció local
com a motor de canvi, ja que l’ incidència a les persones és major.
Per això, aprofitant la commemoració del 8 de març, es va presentar aquesta
campanya específica que durarà tot l’any, que està oberta a tota la població i
que s’ha volgut vertebrar en quatre eixos per poder tenir més incidència i fer
una sensibilització més específica. Es té clar que les polítiques d’igualtat han
de ser transversals a tots els departaments i s’ha de seguir treballant perquè
aquestes polítiques d’igualtat no siguin un bolet, sinó que ja es donin per
sobreenteses.
Els eixos marcats en la campanya són:

Març-Maig

Juny-Agost

SetembreNovembre

Desembre-Febrer

EIX 1

EIX 2

EIX 3

EIX 4
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Objectius generals i específics
Objectius Generals
Treballar conjuntament l’abordatge
d’aquests eixos en el marc del
Pla Operatiu (2017-2019).

Objectius Específics
•
•
•
•
•

Reflexionar i conscienciar entorn els quatre eixos.
Donar a conèixer els recursos del municipi.
Explorar la informació local.
Visibilitzar i avaluar les polítiques d’igualtat de
gènere.
Detectar i actuar sobre mancances i limitacions.

Activitats desenvolupades
Els eixos han girat entorn els dies commemorats com a regidoria. A part de les
activitats específiques s’han fet diversos tallers participatius de cara a tota la
ciutadania.
Data

Activitat

Metodologia

08/02/2016

Taller participatiu per treballar el contingut i el
lema de la campanya

Activitats participatives en petit
grup i traslladar-les al gran grup

05/05/2016

Taller participatiu “Dones i Treball”. La primera
idea era fer un taller participatiu obert, però a
causa de la poca assistència es va traslladar al
següent Cafè Tertúlia.

Xerrada i activitats participatives a
càrrec de la Tècnica d’Igualtat

07/07/2016

Taller participatiu “Diversitat sexual”

Debat a partir de vídeos i textos a
càrrec de la Tècnica d’Igualtat

23/09/2016

Taula d’igualtat: participa en el pla local
d’igualtat

Obrir un espai a tota la població
per fer propostes per al nou pla
d’igualtat

A qui va destinat
Tota la població
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3.11.2 Resultats

Participants
Gènere
Home
2

TOTAL

Dona
35

En quant als participants indirectes cal dir que han sigut molts, ja que cada eix
de la campanya anava acompanyat d’una sèrie de cartells informant de les
activitats i amb alguna dada d’interès o definició que s’ha penjat a equipaments
públics i a plafons municipals.
A part hi ha hagut intervencions a la ràdio municipal i al butlletí el Nunci.
6 intervencions d’explicació I valoració de la campanya
7 cartells campanya
1 article al Nunci

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

N. participants:
Mitjana del grau de satisfacció expressat pels participants

37
Mig

3.11.3 Costos
Campanya aDONA’t

Capítol I
174,58€

Capítol II
3.364,23 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
3.538,81€
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Eix 1: món laboral
A part de les activitats entorn el dia internacional de la salut de les dones
(28/05) es va fer:
Data
0226/05/2016

Activitat

Metodologia

Exposició itinerant “Et correspon, ens correspon”
de Creu Roja.

Exposició itinerant per una
associació de veïns, mercat
municipal i centre cívic

Participants
Impossible calcular el nombre de persones que van veure l’exposició.
Eix 2: diversitat sexual
A part de les activitats entorn el dia internacional de l’orgull LGTBI (28/06) es va
fer:
Data
03/06/2016

Activitat

Metodologia
Hora del conte a la Biblioteca dins
del programa del Bibliolilà

Hora del conte: en Rubén té dues mares

Participants

TOTAL

Gènere
Home
10

Dona
12

Eix 3: violència masclista
A part de les activitats entorn el dia internacional de l’eradicació de la violència
vers les dones i les nenes (25/11) es va fer:
Data
19/10/2016

Activitat

Metodologia

Cantata de les veus d’Ariadna i enlairament de
globus per commemorar el Dia Internacional del
Càncer de Mama
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20/10/2016

Taller participatiu: com organitzem el 25N?

28/1030/11/2016

Exposició itinerant “Les imatges i les paraules
transmeten valors”

Exposició itinerant per mercat
municipal i centre cívic

Participants
Impossible calcular el nombre de persones que va veure l’exposició i va veure
les actuacions del 25N
Eix 4: valors i estereotips
Aquest ha sigut l’únic eix que no s’ha centrat en la commemoració de cap dia
internacional. Les activitats que s’han fet dins d’aquest eix són

Data

Activitat

Metodologia

14/12/2016

Taller de coeducació per a famílies a càrrec de
l’Associació Candela

Taller organitzat amb l’Escola de
Mares i Pares d’Olesa

17/12/2016

Taller organitzat amb el guia
Caminada urbana “On són els carrers amb nom de
d’excursions de l’Ajuntament i
dona?”
Col·lectiu punt 6
Cartell en paper i digital per les
xarxes socials

Material joguines no sexistes

Participants

TOTAL

Gènere
Home
6

Dona
25

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

N. participants:
Mitjana del grau de satisfacció expressat pels participants

37
Mig
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3.12 DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
3.12.1 Descripció
L’any 1977, les Nacions Unides van adoptar una resolució en la qual convidava
els països a dedicar un dia a la celebració dels drets de les dones i de la pau
internacional. El 8 de març va esdevenir la data escollida com a Dia
internacional de la dona a la gran majoria dels països.
Sobre el 8 de Març hi ha diverses versions. La més coneguda és la d’un incendi
ocorregut en una fàbrica tèxtil de Nova York el 1857, on haurien mort cremades
les obreres que feien una vaga. Segons la historiadora canadenca Renée Coté,
no hi ha proves documentals que un incendi d’aquestes característiques es
produís aquest any, ni que aquest fet fos el motiu per establir una jornada
internacional de les dones.
Des de l'època industrial, en què les dones s’incorporaven al món laboral, han
patit grans discriminacions respecte als homes. Tot i alguns avenços socials
que hi ha hagut en els últims anys, persisteixen obstacles per a una inserció en
el mercat de treball en condicions d'igualtat d'oportunitats. Aquesta
commemoració serveix per reivindicar els drets de les dones en tots els nivells
de la societat.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Visibilitzar l’emprenedoria de les
dones

• Difondre i sensibilitzar el paper rellevant que tenen
les dones a la nostra societat.
• Mostrar materials de sensibilització que identifiquin
les dificultats, obstacles i discriminacions que viuen
les dones per a accedir a responsabilitats directives
(sostre de vidre)

Reivindicar el protagonisme de les
dones

• Fomentar de l’emprenedoria i l’ocupabilitat de les
dones
• Reconèixer el talent femení
• Promoure la presencia de les dones en entitats,
empreses i institucions
• Crear espais de debat i reflexió
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Activitats desenvolupades
Data

Activitat

Metodologia

03/03/2016

Especial café tertúlia “Assetjament a les
dones” a càrrec de la Psicòloga de La
Teixidora

Xerrada dinamitzada a La
teixidora-Cal Mané

Acte

central del commemoració del
Dia Internacional de la Dona:
- Actuació de l’escola de música
- Presentació campaya igualtat
aDONA’t
- Lectura del manifest

08/03/2016

Activitat plantejada amb les
entitats i realitzada a l’Auditori.

Mirall endins. Contes per a adults

Contes amb música. Activitat
realitzada a la Biblioteca
municipal

12/03/2016

Quadrangular de Futbol Sala Femení per a la
Igualtat.

Promoció i visibilització de l’esport
femení, fet al Pavelló Sant Bernat

03-13/03/2016

Exposició “Jo també tinc veu, ho veus?”, de
Fundipau

Exposició muntada a la Casa de
Cultura

11 i 12/03/2016

Jornades Feministes del Col·lectiu Olesa
Feminista

Tallers, xerrades i activitats
infantils

10/03/2016

A qui va destinat
Tota la població, fent especial èmfasi, a les dones d’Olesa.

3.12.1 Resultats
Participants
Es calcula van assistir al conjunt d’aquestes activitats entre 500 i 700 persones,
cal tenir en compte les dificultats de comptabilitzar l’assistència a exposicions,
es fa una valoració aproximada.
Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

N. participants:
Mitjana del grau de satisfacció expressat pels participants

600 aprox
Mig
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3.12.2 Costos
Dia internacional de
les dones

Capítol I
1.167,43 €

Capítol II

Capítol IV

784,728€

0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
1.951,71€
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3.13 DIA INTERNACIONAL D’ACCIÓ PER A LA SALUT DE LES
DONES
3.13.1 Descripció
El Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones sorgeix a partir d'una
reunió de la Xarxa Mundial de Dones pels Drets Reproductius que va tenir lloc
l'any 1987 a Costa Rica.
La Xarxa de Salut de les Dones Llatinoamericanes i del Carib, va proposar el
28 de maig com una data per a la mobilització i la reivindicació, i on la salut de
les dones fos la protagonista.
Amb motiu d’aquest dia, i en coordinació amb el departament de salut i altres
entitats del municipi es fan activitats
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Promoure la salut i la qualitat de
vida de les dones

• Sensibilitzar respecte el paper que juga el gènere en la
salut
• Fomentar l’autoresponsabilitat
• Comprendre millor com s’expressa la salut i la malaltia
en les dones
• Promoure la pràctica habitual de l’esport de les dones

Activitats desenvolupades
Data

Activitat

Metodologia

19/05/2016

Taller experimental: ginecologia
natural a càrrec de Gemma
Guillamón

Taller obert al Parc Municipal
explorant alternatives

27/05/2016

Xerrada “Drets sexuals i
reproductius, Claus per la salut i la
igualtat de gènere” a càrrec de
Metges del Món

Xerrada dinamitzada a la Biblioteca
Municipal

15/05/2016

Caminada “Suma’t al rosa per lluitar
contra les malalties del càncer de
mama” de l’Associació Ariadna

Caminada urbana. Sortida i
finalització a Plaça Catalunya
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A qui va destinat
Tota la població, fent especial èmfasi en les dones d’Olesa.

3.13.2 Resultats
Participants
Activitat

Participants
11

Activitat del 19/05/2016 Taller experimental
Activitat del 27/05/2016 Xerrada drets sexuals i reproductius

8
500

Activitat del dia 15/05/2016

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Nivell de participació:

Alt respecte altres edicions

Nivell de satisfacció expressat pels participants

Mig-Alt

Les activitats organitzades amb entitats han aconseguit una participació àmplia
i diversa, contràriament al que ha succeït en les xerrades, on l’assistència ha
estat baixa.

3.13.3 Costos
Dia internacional per a
la salut de les dones

Capítol I
818,28 €

Capítol II
84,80 €

Capítol IV
0,00€

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
903,08 €
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3.14 DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTB
3.14.1 Descripció
El Dia Internacional del Orgullo LGBT (lesbiana, gay, bisexual i transsexual),
són una sèrie d’actes que cada any els col·lectius LGBT celebren de forma
pública para instar per més drets i per la igualtat. Es commemora el 28 de Juny,
data en que es celebren els disturbis d’Stonewall (Nova York, EE. UU.) de
1969, que marquen l’inici del moviment d’alliberació homosexual. La dignitat
intrínseca de cada esser humà no s’ha de veure afectada per la seva conducta
ni orientació sexual.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Treballar per la no discriminació per
orientació sexual o la identitat de
gènere

• Promoure la tolerància i la diversitat sexual
• Crear espais de debat i reflexió
• Sensibilitzar a la població per superar els prejudicis i
reduir la discriminació que pateix aquest col·lectiu

Activitats desenvolupades
Data
28/06/2016

Activitat
Espectacle de titelles per la
diversitat sexual “Paulina i
Artur” a càrrec de la Cia.
Pengim-Penjam

Metodologia
Espectacle de titelles, lectura
manifest LGTB i berenar per
als infants

A qui va destinat
Tota la població.

3.14.1 Resultats
Participants
TOTAL

80 aprx
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Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

N. participants:
Grau de satisfacció expressat

80
Mig-Alt

3.14.2 Costos
Dia internacional de
l’orgull LGTB

Capítol I
496,43 €

Capítol II
846,00 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
1.342,43 €
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3.15
OLESA DE MONTSERRAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE
GÈNERE
3.15.1 Descripció
El 25 de novembre va ser declarat dia internacional contra la violència de
gènere el juliol de 1981, en el context de la primera trobada feminista de
Llatinoamèrica i del Carib celebrat a Bogotà (Colòmbia). En aquesta trobada les
dones van denunciar la violència de gènere en l'àmbit domèstic i la violació i
l'assetjament sexual en l'àmbit dels governs, incloent-hi la tortura i els abusos
que patien moltes presoneres polítiques.
Es tracta d’un projecte per a la prevenció de violència de gènere que es porta a
terme des de l’any 2008 fomentant la realització d’activitats de sensibilització,
formatives i de rebuig a la violència de gènere.
Objectius generals i específics

Objectius Generals

Objectius Específics

Treballar per l’eradicació de la
violència de gènere

• Conscienciar la ciutadania sobre la situació
• Conduir a la reflexió sobre el què comporta la violència
• Informar i orientar a la població perquè utilitzi els mitjans
formals i no formals per rebutjar aquesta violència
• Conscienciar i difondre els valors de la igualtat de gènere
• Fer visible el problema de la violència masclista
• Trencar mites i estereotips
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Activitats desenvolupades
Data

25/11/2016

Novembr
e 2016

Metodologia

Activitat
Espectacles teatrals de quatre
càpsules a càrrec de les artistes de
Dona cançó.
Lectura del manifest institucional del
DIA INTERNACIONAL PER A
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
ENVERS LES DONES, a càrrec de
representants d'entitats i de
l'Ajuntament.

Campanya divulgativa de la línia 900
amb la col·laboració de l’Associació
de Botiguers i Comerciants d’Olesa

Amb la participació de les dues entitats
que treballen per la igualtat de gènere a
Olesa, es va crear un escenari on totes
les ciutadanes i ciutadans d’Olesa podien
visibilitzar el rebuig cap a la violència de
gènere.

Es torna a reprendre la Campanya de la
Línia 900 als comerços del municipi on, a
banda de deixar material divulgatiu, es
transmet informació i difusió del que es
treballa des d’Olesa per l’eradicació de la
violència de gènere amb l’objectiu de ferlos copartíceps.

A qui va destinat
Tota la població, fent especial èmfasi, a les dones d’Olesa

3.15.2 Resultats
Participants
TOTAL

60 aprx

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

N. participants:
Grau de satisfacció expressat

60
Mig-Alt

3.15.3 Costos
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Olesa de Montserrat
contra la violència de
gènere

Capítol I
845,58 €

Capítol II
1.142,00 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
1.987,58 €
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3.16

SUBVENCIONS A LES ENTITATS

3.16.1 Descripció
Presentació d’una línia de subvencions en l’àmbit d’igualtat, emmarcada dintre
del projecte global de l’Ajuntament: Convocatòria per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva corresponent a l’exercici
2016, annex VIII Subvencions específiques per a les entitats i associacions del
departament d’igualtat d’Olesa de Montserrat.
Dotació de la convocatòria per la línia d’igualtat: 7.800,00 €

Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

• Augmentar i/o mantenir les
activitats que es fan en el
municipi des del món associatiu

• Subvencionar projectes que s’ajustin a les
necessitats detectades pel departament
• Incentivar la innovació en les activitats que es
realitzen per part de les entitats
• Proporcionar suport econòmic a les entitats
d’igualtat per la realització de les activitats
• Sumar esforços amb les entitats per assolir objectius
compartits

Activitats desenvolupades
Data

Activitat

Gener-Març 2016

Preparació de les bases
específiques conjuntament a altres
departaments per a la seva
aprovació

Maig- Juliol 2016

Valoració dels projectes presentats,
requeriments, convocatòria de la
mesa i aprovació de les
subvencions atorgades i del
pagament del 75% de la subvenció
concedida

Novembre 2016

Valoració de les justificacions
presentades, requeriments i
aprovació del pagament del 25%
restant

Metodologia
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A qui va destinat
Entitats i associacions del departament d’igualtat d’Olesa de Montserrat

3.16.2 Resultats
Participants
Entitat

Puntuació
obtinguda

Associació Ariadna

Import
atorgat

72

2.995,00 €

TOTAL

2.995,00 €€

Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts

% d’entitats de l’àmbit que es presenten
Nombre d’entitats sol·licitant que no reben subvenció
% d’entitats que compleixen tots els requisits des de l’inici al final
Import concedit no justificat

50%
0
100%
0€

Valoració del projecte: només s’ha presentat un projecte i s’ha desenvolupat
correctament i s’ha justificat d’acord a les bases específiques.
Nom entitat

Nom del projecte

Associació Ariadna

Igualtat i salut de les dones

3.16.3 Costos
Subvencions es
entitats

Capítol I
2.564,34€

Capítol II
0,00 €

Capítol IV
2.995,00€

Capítol VI
0,00€

Capítol VII
0,00€

Total
5.559,34 €
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4. Atenció ciutadana i tràmits
4.1 Instancies, trucades, visites

Les instàncies rebudes al servei bàsicament han estat relacionades amb les
peticions de material i autorització d’activitats de les entitats de l’àmbit, a banda
de les relacionades amb les subvencions per concurrència.
En quant al Registre d’entrades:

Departa
ment

Igualtat

N.
Instàn
cies

Ajuntam
Accepta Redirecci Entit Ciuta Empre ents i
des
onades
at
dà
ses Instituci Centres
Escolars
ons

Tipologia

Activitats

2

2

Cessió de sales municipals

5

4

Contractes amb empreses

1

Material per activitats

1

Pressupost

3

1

Subvencions a entitats

9

1

Subvencions altres institucions

3

1
1

1

25

TOTALS

23

3
10
3

2

17

5

3

En quant al Registre de sortides:

Departa Nombr
ment
e

Tipologia

Entitat

Activitats

Ciutadà
8

Resposta instància
Igualtat

Ajuntaments
i Institucions Centres
Escolars

Empresa

2

10
Subvencions a entitats
TOTALS

10
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Les trucades es canalitzen principalment a través de consergeria i
administració, que valoren la necessitat de passar-la a l’equip tècnic en funció
de la demanada.
La gestió de visites concertades, ja sigui telefònicament o en persona també es
gestionen des de consergeria i administració, si bé cal tenir en compte que
aquest ha estat un any irregular donades les baixes d’aquests professionals i/o
els trasllats de professionals.
Promig setmanal aproximat
Trucades rebudes
Trucades realitzades
Atenció a la ciutadania i visites

9/setmanals aprox.
34 / setmana aprox.
10 /setmana aprox.

S’han atès el 100% de les visites, instàncies i trucades rebudes.

4.2 Expedients i tràmits realitzats
Els expedients tramitats són bàsicament els referits a les subvencions per
concurrència.
Departame
nt
Igualtat

N.Expedient
s
5

Tipologies

N. per
tipologogia

Ober Tanca
t
t

Subvencions a entitats per
concurrència
Convenis amb empreses

3

TOTALS

5

Altres
observacions

2
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5. Pressupost
Ingressos
Subvencions a projectes
ORGANISME

TIPUS

IMPORT

Diputació de Barcelona –
Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona

Econòmica
Econòmica
Suport Tècnic

4.600,00 €
23.000,00 €

Total Subvencions Rebudes

27.600,00€

** La subvenció rebuda pel conjunt del projecte presentat a Diputació amb 4 accions
(joventut, participació, igualtat i diversitat) és de 22.516,00 €. L’atribuïble a cada projecte es
realitza a partir de la petició realitzada i les necessitats de cada projecte de recursos per la
seva realització i, en qualsevol cas, sempre amb l’acord dels diferents departaments implicats
tant a nivell tècnic com polític
Les dues subvencions rebudes requereixen de cofinançament per part de l’Ajuntament.

Despeses1
2016
O

P

E

Descripció

64

2321

22601

IGUALTAT-PD-ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I
REPRESENTATIVES

64

2321

22602

64

2321

64

Crèdits
inicials

Crèdits
totals

Obligacions
reconegudes

50,00

50,00

00,00

IGUALTAT-PD- PUBLICITAT I PROPAGANDA

700,00

700,00

759,89

22606

IGUALTAT-PD- REUNIONS I CONFERÈNCIES

2.300,00

7.534,00

6.796,98

2311

22609

IGUALTAT-PD-ACTIVITATS
ESPORTIVES

1.830,86

1.830,86

641,30

64

2311

22699

IGUALTAT-PD- DESPESES DIVERSES

500,00

500,00

62,73

64

2311

22706

IGUALTAT-PD- ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.

9.300,00

15.708,26

9.348,22

CULTURALS

I

Total CAP II

17.609,12 €
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2016
O

P

E

64

2321

48950

64

2311

48000

Descripció

Crèdits
inicials

IGUALTAT-PD- ALTRES TRANSFERÈNCIES
IGUALTAT-PD-OBSERVATORI DE LES DONES
MITJANS DE COMUNICACIÓ

Obligacions
reconegude
s

Crèdits
totals

7.800,00

5.150,00

2.995,00

0,00

0,00

0,00

Total CAP IV

2.995,00 €

2016
O
64O
2
1

P

E

2311

62300

Descripció

Crèdits
inicials

IGUALTAT-PD- MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I
UTILLATGE

Obligacions
reconegude
s

Crèdits
totals

0,00

28,29

0,00

Total CAP VI

00,00 €

El total del cost per capítols durant l’any 2016 ha estat:
Capítol I
60.825,38€

Capítol II
19.011,71 €

Capítol IV
2.995,00 €

Capítol VI
0,00€

Capítol VII
0,00 €

Total
82.832,09 €

El capítol I contempla tant la dedicació tècnica, com el cost del 28% del cost del
conserge de Cal Mané, el 29% del cost de l’Administrativa, per tal de donar
compliment als acords establerts amb el Contracte Programa.
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6. Annexos
6.1 ANNEX i. Apunts demogràfics d’Olesa de Montserrat

Elaboració pròpia a partide de les dades de padró continuu

El 50% de la població empadronada a Olesa de Montserrat som dones.

Població empadronada per sexe (31/12/2016)

11873

Homes

11772

Dones

Elaboració pròpia a partir del padó municipal

En quant a les edats, no hi ha variança significativa entre homes i dones. En
tots dos grups, les edats que van dels 35 als 54 anys són les que compten amb
més persones. Destaquem l’increment de naixements en el període 2005- 2011
i que sembla tornar a tenir tendència a la disminució en els darrers 4 anys, en
consonància a l’afectació del període de crisi estructural i altres elements com
poden ser l’estabilització de la immigració, la reducció de nombre de fills,
especialment en el cas de dones joves immigrants.

600

Grups d'edat de població mpadronada 1/1/2017

1400
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800
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800
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+100
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4000/4
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200
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0

200
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Si ens fixem en el nivell d’estudis per sexe, destaca que entre les dones
empadronades hi ha un major percentatge d’analfabetisme i a l’hora un major
nombre de dones amb formació universitària. Caldria destacar que el baix
nivell formatiu és degut, en gran part, a la població immigrada i al volum de
dones nascudes durant la guerra o la postguerra on la formació no es
considerava prioritària per a les dones.
Aquesta situació és molt comuna amb la resta de municipis, tant pel que fa als
nivells formatius baixos, com pel que fa als nivells formatius alts, ja que les
dones representen major percentatge en la majoria de les universitats.

Analfabetisme

Homes

Dones

Total

50

72

122

Població total de 14 anys i més

10332

10400

20732

Percentatge d'analfabetisme

0,48%

0,69%

0,59%

Homes

Dones

Total

Població sense estudis

2892

3220

6112

Població total de 16 anys i més

9439

9611

19050

Percentatge de persones sense
estudis

30,64%

33,50%

32,08%

Amb graduat escolar

Població analfabeta de 14 anys i més

Sense estudis

Homes

Dones

Total

Població amb graduat escolar o
equivalent

3254

2779

6033

Població total de 16 anys i més

9439

9611

19050

Percentatge de persones amb
graduat escolar

34,47%

28,91%

31,67%

Amb estudis de
secundària

Homes

Dones

Total

Igualtat. Memòria 2016
63

Població amb estudis de secundària

2110

1969

4079

Població de 18 anys i més

9206

9358

18564

Percentatge de persones amb
estudis de secundària

22,92%

21,04%

21,97%

ESTUDIS SUPERIORS

Homes

Dones

Total

926

1351

2277

8847

9036

17883

10,47%

14,95%

12,73%

Població amb estudis superiors
Població de 21 anys i més
Percentatge de persones amb
estudis superiors

64
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