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1 Presentació
La integració de les demandes del moviment feminista a les lògiques
institucionals, així com el reconeixement públic i polític de les desigualtats
existents entre dones i homes, entenent-les com una realitat social sobre la
qual cal intervenir per part dels 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 de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+ treballa activament per
eradicar les diferències per qüestió de gènere, així com per visualitzar i donar
valor a les vivències i aprenentatges o aportacions femenines. Les accions
que es duen a terme van des de la sensibilització o 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 i al col·lectiu LGTBIQ+, si bé les
accions de sensibilització desenvolupades des del servei s’adrecen al conjunt
de la ciutadania, fent-ne partícips i subjectes actius als olesans i les olesanes.
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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
Gènere, feminismes i LGTBIQ+. Memòria 2021
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legislatiu 2/2003, del 28 d'abril. Els municipis han d'establir per 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 erradicar 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
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locals per a garantir que compleixen llurs funcions amb relació al que
estableix aquesta llei.”

2.2 Organigrama

Regidora de
Gènere,
Feminismes i
LGTBIQ+
Ada Agut

Gerència
Mercè
Roquer

Cap d'Àrea
Francesc Sancho

Cap de
Servei
Margarita
Ruiz

Administrativa i
consergeria
Judith
Sànchez

Cap de Departament de
Gènere, Feminismes i
LGTBIQ+

Agent
d'Igualtat

Sílvia
Parramona

Pol Rodríguez
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4.1 Recursos materials
Per dur a terme el servei cada professional disposa d’un ordinador, alguns
d’ells compartits amb altres professionals. Es disposa d’una impressora.
Durant el període de confinament domiciliari, pel teletreball cada
professional va treballar amb recursos propis, l’empresa va cedir un telèfon
mòbil.

2.3 Seus, adreces i telèfons
Seu Central: La Teixidora- c/ Salvador Casas, 3. Tel. 93 778 00 50 ext. 4
cird@olesademontserrat.cat
sai@olesademontserrat.cat
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3 Activitats realitzades
3.1 PUNT D’INFORMACIÓ LA TEIXIDORA-SIAD
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

Objectius Específics

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

 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

Gènere, feminismes i LGTBIQ+. Memòria 2021
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Activitats desenvolupades
Data

Activitat

Metodologia

Espai obert a qualsevol ciutadana que
Atenció mantinguda durant tot s’adreci, ja sigui per accedir a alguna de les
Gener-desembre
l’any.
activitats
proposades,
als
serveis
2021
especialitzats disponibles o per informar-se.

Novembre –
desembre 2021

Traducció del díptic informatiu
El díptic s’ha traduït a l’àrab, anglès i francès.
del SIAD.

A qui va destinat
Tota la població, fent especial èmfasi, a les dones d’Olesa.
Resultats
Participants
Gènere
Home
3

TOTAL

Dona
106

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

N participants
Comparativa any anterior

106
Augment

Costos
Punt d’Informació La
Teixidora-SIAD

Capítol I
5.433,89 €

Capítol II
552,97 €

Capítol IV Capítol VI
0,00 €

0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
5.986,86 €
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Díptic informatiu del servei
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3.2 SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES
Descripció
Els serveis que es presten al SIAD son atenció jurídica, atenció psicològica a
dones i atenció psicopedagògica a fills i filles víctimes de violència masclista.
Aquesta atenció és prestada per professionals especialitzades en la violència
de gènere i pretén donar informació, orientació i assessorament a dones de la
ciutat.
La tècnica d’igualtat realitza el servei de primera acollida on, a través d’agenda
o de derivació d’altres departaments municipals (mediació, CAP, 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.

Pel que fa als serveis psicològic i psicopedagògic estan adjudicats els
contractes següents: servei psicològic per a dones amb la Fundació Surt amb
64 hores mensuals. El servei psicopedagògic amb la Mireia Perau per 30 hores
mensuals. Pel que fa el servei jurídic està adjudicat a l’empresa Prae Lex
Serveis Jurídics, SL. per 20 hores mensuals.

A part dels serveis d’atenció, com a SIAD també ens coordinem amb SSB i
conjuntament es fan les derivacions als recursos d’acollida per dones i els seus
fills i filles.
És des del SIAD que es porta la gestió del circuït de violència municipal:
convocatòries de reunions, actes, formacions... I totes les professionals del
SIAD participen de les reunions mensuals per treballar els casos de violència.

Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics
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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
Serveis
d’assessorament
jurídic i psicològic

Gener-desembre

Comissió casos
violència

Un cop al mes

Un cop al mes

Juny

Metodologia

Coordinació amb
serveis socials bàsics

Grup de dones d’Olesa

Atenció
prèvia.

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.
Prèviament els diferents professionals que
intervenen fan una relació dels casos. A partir
d’aquí els casos s’aborden des d’una perspectiva
multi-disciplinar i d’intercanvi d’informació.
Un cop al mes es fa una reunió de coordinació
amb la referent de violència de Serveis Socials
per fer traspàs d’informació i treballar els casos
compartits. Mitjana de casos treballats per
coordinació: 14.
Grup d’usuàries del SIAD per tal de treballar
l’autoestima i l’autopercepció, les creences
limitants, introduir la mirada feminista, l’autocura i
treballar el projecte de vida.

A qui va destinat
Gènere, feminismes i LGTBIQ+. Memòria 2021
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Tota la població femenina d’Olesa.
4.1.1 Resultats
Participants
Durant l’any 2021 s’han atès un total de 106 dones i 3 homes de manera
individualitzada i cap dona en sessions grupals a causa de la pandèmia. A
continuació es presenta el detall d’atencions:
Serveis
Jurídic Psicològic
Núm. atencions realitzades
Núm. dones participants en el grup de
teràpia

89

Psicòloga
infantil

571

112

0

0

Tècnica
Igualtat

TOTAL

140

Núm. dones en situació de violència
masclista

912

109

S’han passat al Circuït de violència un total de 63 casos.

ATENPRO
El Servei Telefònic d’Atenció i Protecció per a Víctimes de violència de gènere
(ATENPRO) consisteix en un dispositiu mòbil dotat de telelocalització que
ofereix a les dones que el sol·liciten atenció immediata les 24 hores tots els
dies de l’any allà on estiguin. Creu Roja presta el servei a nivell nacional i
gestiona les trucades donant resposta a la necessitat plantejada o activant
recursos d’emergència si cal.
El nombre d'atempros actives cada mes oscil·la entre 10 i 16 i la mitjana és 13,25.

Serveis d’acolliment i recuperació de la xarxa pública
Són serveis residencials, especialitzats i temporals que formen part de la Xarxa
d’atenció i recuperació integral (Generalitat de Catalunya) i s’adrecen a les
dones –i llurs filles/fills– que a causa d’una situació de risc per violència
masclista requereixen d’un espai de protecció.
Es distingeixen els serveis:
- Servei d’atenció i acolliment d’urgències (SAAU): amb un caràcter temporal de
curta estada, atén situacions que necessiten acolliment per una situació
d’urgència.
14

- Serveis d’acolliment i recuperació (SAR), que ofereixen acolliment i atenció
integral per possibilitar el procés de recuperació i reparació i compta amb un
equip professional de suport amb presència permanent.
- Serveis d’acolliment substitutori de la llar (SAS) adreçat a dones amb una
major autonomia on el suport professional és més puntual.
Durant el 2021 dues dones amb menors han ingressat al Servei d’Atenció i Acollida
d’Urgències.

Recurs d’acolliment privat
Es tracta de recursos residencials gestionats per diferents entitats que
garanteixen l’acolliment d’urgència a les dones i llurs fills/es que es troben en
situació de violència.
Durant el 2021 cap dona ha estat derivada al recurs.
SIE
El Servei d’Intervenció Especialitzada és un servei de la Generalitat de
Catalunya que presta atenció a les víctimes de violència masclista de manera
especialitzada. El SIE de referència d’Olesa de Montserrat és el SIE de Sant
Feliu de Llobregat.
Les dades dels casos d’Olesa de Montserrat tractats al SIE durant el 2021 son:
Noves entrades 2021
Expedients oberts
Número d’atencions (atenció directa, coordinacions...)
Número de dones
Número d’infants atesos

2 dones derivades del SIAD
24
118
9
2

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.

Gènere, feminismes i LGTBIQ+. Memòria 2021
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Àrees de consulta
114

Violència

284

20
29

Serveis Socials
6
6

Salut

129

Psicològic

331

3
3

Laboral

47

Jurídic

81

1
1

Formació - Activitats

20
22

Altres
0

50

100

150

Nombre de persones diferents

200

250

300

350

Nombre d'actuacions

Àrees de consulta de les atencions realitzades.

Les actuacions segons el canal d'atenció utilitzat ha sigut molt diferent enguany
a causa de la pandèmia:
Canal d'atenció
Correu electrònic
Presencial
Telefònica

Nombre
111
311
335

El canal d’entrada de les usuàries al SIAD:
Canal d'entrada
Altres
Associacions / entitats
Cossos policials - Mossos d'Esquadra
Cossos policials - Policia Local
Iniciativa pròpia
No consta
Punts d'informació Ciutadana
Salut - CAP
Salut - CSAM
Serveis especialitzats - CDIAP (xarxa pública)
Serveis especialitzats (xarxa privada)
Serveis Socials

Nombre
2
2
1
10
24
13
1
12
2
2
1
42
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Nivell d'estudis Dones
10%

3%

40%

19%
28%

Batxillerat i FP

Estudis primaris

Sense estudis

Universitaris

No consta

Nivell d’estudis reglats de les usuàries.

Nacionalitat
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

75

14
11

1

1

1

1

1

2

3

1

1

Nacionalitat dones usuàries.
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Situació de violència

39%

34%

3%
15% 9%
Cap

econòmica

estructural

física

psicològica

Tipus de violència detectada.

Situació econòmica
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Unitat de convivència
Unipersonal
Parella estable sense fills i filles a càrrec
Parella estable amb fills i filles a càrrec
Família monomarental/monoparental
Família extensa
En procés de separació
Altres
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Unitats de convivència de les dones usuàries.

Grup de dones d’Olesa
L’objectiu del grup era treballar l’autoestima i l’autopercepció; es creences
limitants; introduir la mirada feminista (trencar amb els estereotips de gènere);
autocura; i projecte de vida.
La proposta del grup es va fer pensant en poder donar resposta a les
demandes de les usuàries del SIAD i dotar-les d'eines per avançar en els seus
processos, alhora que es facilita la creació de xarxa entre elles al poble.
Amb un perfil de dones diverses d'entre 30 i 50 anys, totes amb fills i filles, en
processos de separació o convivència amb parelles tòxiques.
Avaluació

GRUP DONES D'OLESA
4
3
2
1
0
El tema

La persona
formadora
Gens bé

Regular

L'espai
Basctant Bé

Durant l'activitat
m'he sentit
Molt bé
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Valoració global de
l'experiència

3

9

10

Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Grup de dones d’Olesa



Crear xarxa



Treballar l’autoestima i l’autocura





Introduir una mirada feminista

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

2, 9, 16 i 30 de
juny

Grup de dones d’Olesa

Metodologia
Tallers i dinàmiques

A qui va destinat
Adreçat a les usuàries del SIAD.
4.1.2 Resultats
Participants
Activitat

Participants

20

6

Grup de dones d’Olesa

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Grau d’assoliment dels objectius
Grau satisfacció

Alt
9,5

Valoració Dependència emocional
Hi ha una valoració molt alta dels temes tractats, el professional responsable de
dinamitzar el taller i l’espai escollit. També valoren molt alt o alt com s’han
sentit durant l’activitat.

Valoració global de l'experiència

Valoració global del personal

Valoració global de l'activitat

Valoració global de l'espai

En general els tallers han estat valorats amb un excel·lent de nota mitjana
considerat de molta utilitat i amb ganes de poder-lo repetir en d’altres ocasions.
Pel que fa als aspectes a millorar, totes les usuàries coincideixen en que se’ls
ha fet curt i els agradaria poder repetir-ho amb més sessions.
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Valoració global

9

Excel·lent 10

10

Excel·lent 9

Avaluació qualitat del servei (indicadors carta de serveis):
Indicadors

Valor
48
0
0

Nombre de sol·licituds ateses en termini. (expedients dones)
Nombre de sol·licituds ateses fora de termini.
Nombre de queixes ciutadanes que estan justificades perquè no
han estat atesos/es adequadament, en temps i forma.

7
115
Alt
0

Temps mig (dies) de resposta de les sol·licituds
Nombre de participants en el servei/activitats
Mitjana del grau de satisfacció expressada
Nombre d’agraïments rebuts pels diferents canals (correu
electrònic, xarxes socials, etc.).

4.1.3 Costos
Serveis
d’informació i
atenció a les

Capítol I
14.731,73 €

Capítol II
48.394,26 €

Capítol IV

Capítol VI

0,00 €

0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
63.125,99 €

3.3 SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL (SAI)
Descripció
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El SAI, implementat com a projecte pilot al 2021, és un servei municipal gratuït
que ofereix atenció, assessorament, acompanyament i informació confidencial
a les persones del col·lectiu LGTBIQ+, famílies, entorn, entitats i/o
professionals. També ha impulsat accions de sensibilització a la població per
combatre la LGTBIfòbia.
S’adreça a totes les persones que busquen assessorament, acompanyament o
informació entorn de les qüestions relatives a les diversitats afectives-sexuals i
de gènere, ja sigui per motius personals, professionals o formatius.
Compta amb una tècnica especialitzada que s’encarrega de treballar els
següents objectius:




Donar resposta a situacions de discriminació per raó d’orientació
afectiva-sexual, identitat o expressió de gènere.
Assessorar per a tràmits de canvis de nom i sexe, o suport a persones i
col·lectius LGTBIQ+ d’Olesa.

Objectius generals i específics
Objectius Generals

Atendre les demandes i situacions que
afecten al col·lectiu LGTBIQ+ d’Olesa,
amb una atenció especialitzada

Treballar per millorar la situació del
col·lectiu LGTBIQ+ d’Olesa

Objectius Específics
 Assessorament i acompanyament a persones
LGTBIQ+, familiars i entorn
 Suport i acompanyament per a presentar incidències i
denúncies relacionades amb la discriminació
per motius d’orientació afectiva-sexual, identitat
i expressió de gènere
 Acompanyar els processos de recuperació de
situacions de malestar emocional
 Assessorament i informació a professionals per a
entendre la diversitat afectiva-sexual i de gènere i/o
abordar la discriminació per motius d’orientació
afectiva o sexual, identitat o expressió de gènere.
 Gestió i tramitació del canvi de nom en la targeta
sanitària
 Suport tècnic i logístic a entitats, grups o col·lectius
LGTBIQ+ d’Olesa i facilitació d’espais de trobada.
 Informació i divulgació de material per a la
sensibilització i contra la LGTBIfòbia.
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Activitats desenvolupades
Data

02/03/2021

28/04/2021

28/06/2021

28/06/2021

12/10/2021

Activitat

Metodologia

Reunió amb Salut:
Organització de les
jornades 28 Maig i
compra d’un llibre

Reunió i coordinación
SAI Comarcal

Presentació material
propi “Caixa d’Eines
per a famílies i entorn
LGTBI+” i díptic de
presentació del SAI

Actes 28 Juny dia
alliberament LGTBIQ+

Xarxa de municipis
LGTBIQ+

Reunió on-line amb els SAI de tota la comarca.
Es tracten els següents temes:
- Presentació dels programes d’Educació
- Adhesions al Pla per la diversitat del Baix
Llobregat, 2020-2024
Presentació pública del material auto-editat
“Caixa d’Eines” dins dels actes de celebració del
dia per l’alliberament LGTBIQ+.

Mural col·lectiu, Presentació de la caixa d’eines,
Lectura del manifest. A la Plaça de la sardana.

Reunió on-line amb els municipis adherits a la
Xarxa de municipis LGTBIQ+. Es tracten els
següents temes:
- Valoració del congrés “Créixer més enllà del

20-21/05/ 2021

Punt d’informació del SAI (Carpa instal·lada a la
plaça de l’oli a càrrec de Cúrcuma). Sex truck:
Teatre sobre educació sexual ( a la plaça Fèlix
Figueras), pintada de bancs públics amb els
Actes 17 de maig: SAI colors LGTBIQ+ i participació a Olesa ràdio.
al carrer (cúrcuma),
obra teatre, pintar
bancs, radio
Intervenció en medi obert per a la difusió i
educació en igualtat de gènere, llibertat sexoafectiva i educació sexual. Recollida d’informació
i necessitats. Difusió de material.

06/07/2021

LGTBI+: activitat educativa de mà de l’entitat
Candela. Pretenia treballar de forma dinàmica tot
un seguit d’aspectes relacionats amb el gènere i
Taller candela al casal l’orientació sexual, així com el funcionament de la
de joves municipal
societat envers aquests conceptes. Va ser una
d’estiu
molt bona activitat i els i les joves van respondre
molt bé i mostrant molts coneixements del que la
tallerista exposava.
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14/07/2021 i
28/07/2021

SAI a la piscina

Intervenció en medi obert per a la difusió i
educació en igualtat de gènere, llibertat sexoafectiva i educació sexual. Recollida d’informació
i necessitats. Difusió de material. Realitzat a les
instal·lacions de la piscina d’estiu.
Intervenció en medi obert per a la difusió i
visibilització de les diades de la Despatologització
trans* i de la Visibilització intersexual. Atenció a
la ciutadania i en especial a les persones
LGTBIQ+.

20/10/2021

SAI al carrer / Dia
despatologització
trans* + Dia de la
Intervenció en medi obert per a la difusió i
visibilització intersexual educació en igualtat de gènere, llibertat sexoafectiva i educació sexual. Recollida d’informació
i necessitats. Difusió de material. Realitzat a les
instal·lacions de la piscina d’estiu.

23/09/2021

SAI al car / Dia de la
visibilitat bisexual

28/04/2021

Reunió Coordinació
SAI comarcal

10/11/2021
15/12/2021

17/11/2021
24/11/2021
1/12/2021

10/11/2021

Intervenció en medi obert per a la difusió i
visibilització del Dia de la visibilitat bisexual.
Atenció a la ciutadania i en especial a les
persones LGTBIQ+

Participació a la Xarxa Socioeducativa per a
coordinar accions i introduir la perspectiva
LGTBI+.
Xarxa socioeducativa

Intervencions amb un Punt d’Informació a l’hora
del pati dirigit a l’alumnat. Prevenció de les
Punt d’informació pati
violències i educació en igualtat de gènere,
Creu de Saba
llibertat sexo-afectiva i sexual. Recollida
d’informació i necessitats. Difusió de material.
Intervenció pedagògica mitjançant un taller i
debat sobre un llibre al grup de lectura
Xerrada al grup de
d’infants entorn la igualtat de gènere, llibertat
lectura d’infants de la
Biblioteca
sexo-afectiva i les identitats de gènere.
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Canal Telegram
@saiolesa

20/10/2021

27/10/2021

Canal de Telegram amb el que el SAI difon tota
la seva activitat a les persones interessades, en
especial a les que formen part del col·lectiu
LGTBIQ+ d’Olesa

Intervenció pedagògica mitjançant una xerradacol·loqui i presentació de la Caixa d’Eines per
al grup de l’Àgora entorn el significat del
moviment i les identitats LGTBI+.
Xerrada-Col·loqui
Participació al bar cultural El Pebre, per abordar
LGTBI què? Organitzat
temes sobre la diversitat de gènere, sexuali
per Olesa ateneu
afectiva a persones de més de 60 anys.

17/05/2021 actualitat

Bandera Irisada

Desplegament de la bandera irisada, de manera
rotatòria passant per diferents edificis del
poble de forma mensual. Visibilitat i difusió de
les diversitats sexuals i de gènere. Mostra
municipal de posicionament polític favorable
cap al col·lectiu LGBTI+.

Taula d’atencions realitzades
VISITES AL SAI
Número de persones
Número de visites

10
22

MOTIUS:
Canvi de nom

6

Informació
Acompanyament
emocional

9
5

Denúncies agressions

2

A qui va destinat
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Tota la població d’Olesa, i en especial a familiar, entorn i persones del col·lectiu
LGTBIQ+.
4.1.4 Resultats

Presentació de la caixa d’eines
Aprofitant la diada del 28J, des del SAI es va presentar la Caixa d’eines per a
famílies i entorn LGTBIQ+. Aquesta Caixa d’eines s’ha plantejat com un
recurs pedagògic amb el que s’introdueix a l’entorn del col·lectiu i a les
persones que comencen a identificar-se amb ell a els conceptes i
nomenclatura general per tal de poder entendre les diferències entre les
categories que componen el col·lectiu i les relacions que s’estableixen, també
per entendre la diferència entre l’heteropatriarcat i la transgressió que
proposa la lluita LGTBIQ+.
A qui va destinat:
A totes les persones que volen aprendre conceptes i aprofundir en la
comprensió. També com a recurs per a centres educatius i famílies que
necessiten posar nom i situar-se en el ventall de possibilitats que proposa la
lluita LGTBIQ+.
Participants
Han participat les persones concentrades en els actes del 28J així com
membre de l’equip de govern i mitjans de comunicació locals i comarcals.

Gènere, feminismes i LGTBIQ+. Memòria 2021

27

Actes 17 de maig: Dia contra la LGTBIfòbia / SAI al carrer (Cúrcuma)
Els actes del dia contra la LGTBIfòbia han constat d’un punt informatiu
instal·lat a la Plaça de l’oli, a càrrec de Candela. Les companyes han
realitzat intervencions a les diferents persones que s’han acostat al punt pe
tal de resoldre dubtes, respondre a preguntes i difondre aspectes relacionats
amb el amb la diversitat de gènere, sexual i afectiva així com educar en la
sexualitat.
També s’ha programat la Sextruck (les Magranes), una proposta
teatralitzada sobre educació sexual (a la plaça Fèlix Figueras) a on han
participat una trentena de persones. S’han pres les mesures de distància a
l’hora de posar cadires així com el seguiment de les persones que han
28

assistit de peu. També s’ha realitzat una pintada popular de bancs públics
amb els colors LGTBIQ+ per diferents places d’Olesa. Finalment, s’ha
realitzat una intervenció en l’espai de la Teixidora a Olesa ràdio.

CATÀLEG PROPOSTES PER A CENTRES EDUCATIUS
S’han introduït dues noves propostes al Catàleg Municipal pels Centres
Educatius.
Propostes
PUNT D’INFORMACIÓ I ACOMPANYAMENT PER A JOVES A L’HORA DEL
PATI (SAI)
Descripció
El Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI+ ofereix atenció, assessorament,
acompanyament i informació confidencial a les persones del col·lectiu
LGTBIQ+, famílies, entorn, entitats i/o professionals. També pretén impulsar
accions de sensibilització a la població per combatre la LGTBIfòbia. De fet, un
dels objectius és donar resposta a situacions de discriminació per raó
d’orientació afectivosexual, identitat o expressió de gènere.
Continguts:
- Esquema sexe-gènere
- Norma – transgressió
- Sexe, identitat de gènere, expressió de gènere i desig afectiu-sexual
- Estereotips, rols i desigualtats de gènere
- Violències i lgtbi+fòbia
- Estratègies de resiliència, empoderament i trencament de dinàmiques
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d’exclusió
- Autoestima, corporalitats, sexualitat
Objectius
- Oferir informació sobre els estereotips i normes entorn el sexe, el gènere i la
sexualitat interioritzades en el procés de socialització.
- Facilitar la identificació de les violències i discriminacions LGTBI+fòbiques
exercides o rebudes.
- Oferir acompanyament en situacions de discriminacions, dubtes o malestars
interns per motiu de sexe, gènere o sexualitat.
- Desenvolupar cohesió grupal, empoderament i estratègies de resiliència per
part de l’alumnat.
- Oferir recursos, informació sobre les diversitats sexuals i de gènere.
Cursos destinataris
ESO
Batxillerat
FP

ASSESSORAMENT SOBRE DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE (SAI)
Descripció
El Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI+ ofereix atenció, assessorament,
acompanyament i informació confidencial a les persones del col·lectiu
LGTBIQ+, famílies, entorn, entitats i/o professionals. També pretén impulsar
accions de sensibilització a la població per combatre la LGTBIfòbia. De fet, un
dels objectius és donar resposta a situacions de discriminació per raó
d’orientació afectiu-sexual, identitat o expressió de gènere.
Continguts:
- Esquema sexe-gènere.
- Norma – transgressió.
- Sexe, identitat de gènere, expressió de gènere i desig afectiu-sexual.
- Estereotips, rols i desigualtats de gènere.
- Funcionament de les violències en base al sexe, gènere o sexualitat.
- Estratègies transversals des de la prevenció i la coeducació.
- Marc normatiu actual.
Objectius
- Prendre consciència dels estereotips i normes entorn el sexe, el gènere i la
sexualitat interioritzades en el procés de socialització.
- Reflexionar sobre la transmissió inconscient d’aquestes normes i estereotips.
- Adquirir coneixement sobre el funcionament del sistema sexe-gènere en la
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nostra societat.
- Aprendre a detectar violències, bullying LGTBI+fòbic i dinàmiques
d’invisibilització o exclusió.
- Desenvolupar eines per a la prevenció de les discriminacions i la intervenció
des d’una mirada coeducativa.
Col·lectiu al qual s’adreça:
Comunitat educativa: famílies (AMPAs, EMPO, AFAs...), professorat, EAP...
Calendari
Durant tot el curs escolar. A concretar amb el centre educatiu.

DEMANDES
Punt d’Informació al pati
Creu de Saba 5
Assessorament al professorat
Escola J. Ferrà i Esteva
Escola Puigventós
Escola Daina-Isard
ACTUACIONS
1R ESO 17/11/2021
Participants 8 noies i 1 noi
Es prepara una taula amb material (díptics, fulletons, xapes, polseres,
preservatius) a la zona de la cantina del pati, on l’alumnat es pot acostar quan
vulgui. De tot primer d’ESO venen dos grupets de 4 o 5 persones. Aquest
alumnat mostra preocupació per les violències LGTBI+fòbiques que hi ha dins
l’institut: bromes, bullying, discriminació i ridiculització dins les seves aules per
part dels companys, tant en genèric (per ex. si no fas “x” ets un gai) com dirigit
cap a persones LGTBI+ en concret (imitacions, burles i ridiculització d’altres
adolescents LGTBI+ que coneixen). Quan passen aquestes situacions no es
senten amb força per respondre ja que expressen que una majoria de nois
recolza les actituds LGTBI+fòbiques i els fa por que també es fiquin amb
ells/es.
Demanen tallers a l’aula amb la totalitat del grup classe per a poder parlar
d’aquests temes entre tothom, ja que el dia a dia no senten que sigui un espai
de seguretat per a poder expressar-se lliurement.
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Mostren interès per aprendre, expliquen que coneixen persones LGTBI+ i volen
saber com tractar-les de forma respectuosa, recolzar-les i entendre les seves
realitats.
Mostren interès per entendre I reflexionar entorn l’estructura sexe-gènere, els
estereotips, la pressió estètica, les desigualtats en base al gènere o el racisme.
Per l’edat que tenen, expressen que el tema de la sexualitat pròpia els queda
lluny i costa parlar-ne ja que els fa vergonya o consideren que és per a grans.

4t ESO 24/11/2021
Participants 40 alumnes, 15 nois i 25 noies
A causa de la pluja hem fet un canvi d’espai a una aula. Probablement per
aquet motiu l’alumnat esperava una xerrada, hem explicat que el Punt
d’Informació no era tant un taller sinó un Punt on adreçar-se voluntàriament per
a rebre assessorament o acompanyament en qüestions relatives al gènere, cos
i sexualitats. Part de l’alumnat (uns 5 nois) boicotejaven el taller, feien soroll
quan parlava la resta, feien les mateixes preguntes de forma repetida, bromes,
s’escoltaven comentaris de “maricón”, relativitzaven les discriminacions...
L’altra part del grup estava en silenci i unes 7 noies es mostraven molt proactives, amb un nivell de discurs molt avançat, contraposant-se als nois que
tenien actituds LGTBI+fòquies.
Davant aquesta situació decidim fer dos grups segons els interessos i el nivell.
Els nois que estaven boicotejant la sessió segueixen en la mateixa línia
(bromes, fer la mateixa pregunta en bucle, no escoltar quan es respon),
expressen que han vingut per perdre classe, i al cap d’una estona acaben
marxant.
El grup que es mostrava més obert expressen preocupació i malestar entorn
les actituds masclistes i LGTBI+fòquies d’alguns companys cap a la resta
d’alumnat i cap al professorat que forma part de la comunitat LGTBI+.
Expliquen que hi ha bromes i insults de forma quotidiana. No consideren que el
grup-classe sigui un espai de seguretat per a persones LGTBI+i que, si algú
s’expressés en aquest sentit, rebria bullying. Per tant, admeten que l’alumnat
LGTBI+ o que està en procés de qüestionament ho amaga i no ho explica per
evitar les violències. Expressen que, tot i saber que el centre té una gran
predisposició en aquest sentit, a vegades no se senten compreses pel
professorat per manca d’informació, tot i que tenen referents positius a qui
consideren que si que poden acudir. Per exemple, expressen que es passen
per alt aquestes actituds de violència LGTBI+fòbica normalitzades (insults,
bromes) o se’ls castiga. Consideren que castigant als companys no canvien la
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seva perspectiva i s’enfaden I es tanquen més en la seva posició. Per aquest
motiu demanen idees i formes d’intervenir noves: més constants, des de la
prevenció, la pedagogia, tallers... També mostren molt interès cap a temes de
sexualitat i relacions sexo-afectives.
Davant d’aquesta situació recollim diferents demandes:
-

-

Tallers a l’aula sobre gènere, sexualitat, LGTBI+fòbia, masclisme i racisme.
Considerem rellevant el tema del racisme ja que expressen no haver rebut
cap intervenció en aquest sentit i ho troben injust.
Coordinació entre professorat i SAI per a poder pensar intervencions i
actuacions per a sensibilitzar i prevenir les violències de forma transversal.

Una alumna expressa en privat dubtes sobre la seva sexualitat i ens diu que es
posarà en contacte amb el SAI per una visita individual.
Cal recordar que el format està pensat per ser un punt d’informació a l’hora del
pati, i s’assisteix de forma voluntària, enlloc d’una xerrada en hores lectives.

2N ESO 01/12/2021
Participants 35 alumnes, 10 nois i 25 noies
Hem realitzat el Punt d’Informació al Hall. S’ha programat en hores lectives,
enlloc de l’hora del pati, per tant, ha tornat a venir molt alumnat que no estava
interessat en el tema i que preferia sortir de classe i fer una cosa diferent. El
professorat d’aquestes hores no sabia que hi havia el punt d’informació ni com
funcionava. Hem explicat el funcionament del punt i el SAI i aleshores hem anat
deixant que entressin, en petits grupets de confiança, les persones que tenien
inquietuds sobre la diversitat sexual i de gènere. La resta del grup s’ha quedat
fora amb el Pol, conversant sobre el tema de forma més àmplia i menys
personal. Alguns dels alumnes del grup gran, sobretot nois, feien bromes i
comentaris desafiants entorn la LGTBI+fòbia i la diversitat sexual i de gènere.
Per l’edat, tenen més inquietuds entorn: com sé que m’agrada algú? És normal
si mai m’ha agradat ningú? Com sé que en un futur no seré bisexual? Pot ser
que t’agradi més d’una persona a la vegada?
Han entrat tres grups, el primer d’unes 5 noies que feien bromes sobre ser
lesbiana i altres comentaris lesbofòbics, per exemple, qüestionant que a una
noia li podés agradar una altra noia. Hem tractat de reflexionar, tot i que ha
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estat difícil, i la conclusió que han tret és que si alguna noia és lesbiana o
bisexual segurament no sortirà de l’armari a la seva classe perquè rebrà burles.
Parlant d’això ens afirmen que hi ha una noia de 2n que és lesbiana i que ningú
parla ni es relaciona amb ella i la gent se’n riu. Seria important posar en marxa
una detecció del cas i mirar d’intervenir.
Al segon grup, de 7 alumnes, hi havia persones LGTBI+ i altres que estaven en
qüestionament, i la conversa ha estat molt profunda i respectuosa. Ha girat
entorn com saber si ets LGTBI+ com és el procés d’identificació, quines
possibilitats hi ha, quines formes de nombrar-se poden fer servir, què passa si
no t’agrada ningú...
L’últim grup, de 4 persones, han mostrar curiositat a nivell mèdic i científic,
volien conèixer com són les realitats i vivències de les persones LGTBI+.
També han parlat de companys/es de classe, explicant que han transitat. No
tenen gaire clar com anomenar-les (nom d’abans o actual, pronoms) i seria
important poder treballar això a classe per a que es respectin el nom i els
pronoms de tothom.

Actes 17 de maig: PUNT LILA I SAI AL CARRER
22/05/2021, pl. De l’Oli
Participants 82
INFORME DE CÚRCUMA
-

-14

14-18

19-25

26-30

31-40

40-50

+50

Total

Nois

4

2

3

7

3

3

3

25

Noies

12

18

4

4

3

4

6

51

Altres

5

1

6

Durant les 4 hores que va durar el servei es van atendre aproximadament 82
persones realitzant la tasca d’informació i difusió sobre les violències
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masclistes i LGTBI+fòbiques. La majoria de persones que s’acostaven tenien la
voluntat de conèixer la iniciativa i agafar materials, sobretot els oferts per
l’Ajuntament d’Olesa. Aquests facilitaven la tasca de parlar dels recursos
municipals, i la divulgació del nou SAI, també gràcies a que ens acompanyava
el referent d’aquest servei. Des del Punt Lila explicàvem la tasca en atenció i
acompanyament en cas d’agressió, horaris i funcionament dels recursos.
Observem que hi ha molt desconeixement de l’existència del SAI al municipi,
algunes persones ens comentaven que per aquest desconeixement anaven al
SAI d’altres municipis com Terrassa o Sabadell.
Des de l’Ajuntament es van facilitar bosses de tela, polseres, xapes, tríptics,
kits del plaer, etc. El fet que hi hagués tant material és un bon reclam per a que
les persones s’apropin i facilita la difusió i la tasca de prevenció de les
violències. Des de Cúrcuma es va aportar material protector pel COVID, un
clítoris 3D i les vulves de @vulvatrip.
La majoria d’actuacions van ser d’assessorament, sensibilització, respondre
preguntes i dona informació sobre el Punt Lila, el SAI i el SIAD.
En general, hi va haver un ambient tranquil, relaxat, amb una energia molt
diversa, gent de diferents edats.
La localització del punt a la pl. De l’Oli i l’horari d’atenció (de 17 a 21h) va
facilitar arribar a un tipus de població que no fa ús de l’oci nocturn i que d’altra
manera no hauríem pogut atendre.
La carpa i el material van ser adequats pel punt diürn. Teníem a prop un lloc
tancat (l’oficina del SAI) on poder fer un possible acompanyament en cas de
necessitat. Considerem que per a altres possibles localitzacions, és important
que el lloc d’acompanyament sigui el més a prop possible.
La coordinació amb el referent del SAI va ser molt bona, també vam parlar
varies vegades amb els educadors de carrer, que van fer força difusió del Punt.
Cal destacar, com a punt negatiu, que les treballadores de Cúrcuma van haver
de muntar i desmuntar la carpa juntament amb el referent del SAI, ja que no hi
va haver suport per part de la brigada. És important que l’Ajuntament garanteixi
la logística prèviament a l’arribada de les professionals del Punt Lila.
A continuació detallem alguns dels temes que vam tractar durant la tarda:
-

-

Les vulves i el clítoris van ser útils ja que les joves tenien curiositat i
ajudava a trencar el gel per parlar de sexualitat, desig, plaer i violències.
Van preguntar per les activitats a Olesa per a assistir-hi o programar
activitats en un casal d’estiu.
Dos acompanyaments específics a dues adolescents que van compartir
situacions de transfobia al seu centre escolar i als centres hospitalaris.
Una d’elles ja està utilitzant el SAI.
Una d’aquestes persones nombra que la seva psicòloga de serveis
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-

-

socials li nega anomenar-se com a trans* o no binarie i li diu que és una
“moda” o que a aquesta edat està confosa. Això dificulta el seu procés
d’acompanyament i és una forma de violència institucional.
Arriba la denúncia d’una agressió LGTBI+fòbica a un institut del municipi
dos dies abans. El referent del SAI va recollir detalls per seguir-hi
treballant però no hi ha constància que s’hagi activat cap protocol per
part de l’Institut.
Identificació de les violències i desmuntar tòpics i estereotips

Valoració final:
-

-

-

-

La ubicació i horari ha estat correcte però potser hi ha punts d’Olesa
més concorreguts per la gent jove.
Hi va haver un grup de lesbianes, bisexuals i no binaries amb qui vam
poder profunditzar sobre la importància de les xarxes col·lectives davant
les violències masclistes i LGTBI+fòbiques.
Valorem molt positivament la presència del tècnic del SAI. Sobretot per a
fer difusió de la seva nova creació i generar primers vincles amb la
població, sobretot jove.
Hem identificat varies persones que parlen de la creació d’una
associació a Olesa però el SAI no en tenia coneixement previ i no vam
poder donar una resposta. Vam arribar a la conclusió que seria més
interessant alimentar i construir espais de trobada amb el col·lectiu
LGTBI+ d’Olesa que crear un organisme nou.
A nivell logístic, les treballadores han hagut de muntar i desmuntar la
carpa ja que no hi havia suport de l’Ajuntament. Aquesta tasca és
responsabilitat de l’Ajuntament i de cara a futures edicions s’hauria de
garantir.

Actes pel dia de l’alliberament LGTBIQ+
28/06/2021, pl. La Sardana
Participants 15
Intervenció en medi obert per a la difusió i educació en igualtat de gènere,
llibertat sexo-afectiva i educació sexual. Recollida d’informació i necessitats.
Difusió de material.
-

SAI al carrer: S’ha instal·lat un punt informatiu des del que s’ha ofert
informació sobre la tasca del SAI, s’han escoltat a les usuàries que s’han
acostat i s’ha ofert material del que disposem al SAI – La Teixidora
(preservatius, material de difusió contra la violència de gènere i a favor de
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la diversitat d’orientacions sexuals i formatiu com la caixa d’eines).
-

Lectura de manifest, presentació pública del SAI, del díptic i del material
auto-editat “Caixa d’Eines” dins dels actes de celebració del dia per
l’alliberament LGTBIQ+.



Dia de la visibilització intersexual i Dia de la despatologització
trans*

20/10/2021 / SAI AL CARRER

Lloc: Plaça de la Sardana

Data: 20/10/2021

Horari: de 16 h a 19 h

Equip tècnic: Ara Ribas (Tècnic del SAI) i Pol Rodríguez (Agent
d’Igualtat)

Es prepara una taula a la plaça sense carpa per un error amb la brigada. Es fa
difusió sobre el dia de la despatologització trans* i el dia de la visibilitat
intersexual. No hi ha gaire assistència comparat amb altres punts, ho associem
a no tenir la carpa i també que ja fa fred i no hi ha terrasses. S’apropen un
grup de 4 adolescents LGTBI+ i persones adultes en individual, per saber que
fem. Expliquem què és el SAI, repartim material i parlem sobre intersexualitat i
identitats trans*. Generalment ens pregunten per què és el SAI i no s’interessen
tant pel tema concret, tot i que tractem d’incidir sobretot en la intersexualitat,
que considerem que és un dels temes més desconeguts i que menys accions
hem dut a terme fins al moment. A les persones que s’apropen els costa una
mica d’entendre, confonent-ho amb les persones trans* o amb
l’hermafroditisme, i també es sorprenen al sentir que existeix aquesta realitat.
Considerem que cal seguir treballant en aquest sentit i visibilitzar la
intersexualitat, fer prevenció i informar de les violències específiques que reben
les persones intersex i també de les identitats trans* no binaries, ja que són dos
temes bastant desconeguts.
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Anotacions:
Hem recollit noves queixes de l’IES Blanxart pel que fa discriminacions cap a
persones LGTBIQ+, i per la gestió de les agressions per part de l’equip docent
Hi ha adolescents que ens van reconeixent d’altres SAI al carrer i de les
intervencions a la Piscina, mostrant-se molt propers i amb ganes de saludarnos i explicar-nos coses. També n’hi ha que no tenen tantes ganes de parlar
però ens fan saber que ens reconeixen, sobretot perquè tenim preservatius i en
algun moment hem fet intervencions amb ells i elles a on finalment s’han endut
algun “kit del plaer”.
Incidències:
No hem rebut el material sol·licitat a la brigada i tampoc s’ha pogut contactar
amb la mateixa. Finalment hem trobat una taula plegable a Cal Rapissa.
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SAI a la piscina (14/07 i 28/07)

Descripció de la intervenció:
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S’ha instal·lat un punt informatiu (una taula i cadires per a les tècniques i un
banc
per a les usuàries) des del que s’ha ofert informació sobre la tasca del SAI,
s’han
escoltat a les usuàries que s’han acostat i s’ha ofert material del que
disposem
al SIAD – La Teixidora (preservatius, material de difusió contra la violència de
gènere i a favor de la diversitat d’orientacions sexuals i formatiu com la caixa
d’eines.
Durant les 4 hores de cadascuna de les intervencions, el flux de persones ha
estat constant; destaquem la participació de grups d’edat més joves, els
quals
han ofert una visió molt oberta i algunes d’elles han compartit coneixements
molt
sòlids sobre les lluites feministes i d’orientació sexual.
Hi ha hagut persones que al marge de cercar informació, s’han mostrat
interessades en aportar diners per la causa.
Algunes mares i pares han vingut per a demanar-nos que els hi expliquem
als
fills/es què és la diversitat sexual, l’homosexualitat o per a donar-li’s
preservatius.
Unes noies ens han criticat els tallers de sexualitat que han rebut al IES
Daniel
Blanxart.
Algunes persones joves s’adrecen perquè amics/gues els han comentat que
tenim preservatius, i s’acosten en to burleta per tal de que els hi en donem.
Algunes persones adultes associen la nostra tasca amb quelcom exclusiu pel
jovent.
A les persones els hi és més fàcil agafar material feminista que LGTBIQ+
perquè
“la gent parla molt”, tal i com ens han verbalitzat. També destaquem que les
dones són en general les que tenen més predisposició a venir a parlar
obertament del tema i inclús de compartir temes personals. Al marge de la seva
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orientació sexual, fan palesa la necessitat d’educar en el respecte en la
diversitat
sexual.
Un altre aspecte a destacar és que les edats compreses dels 23 als 30 anys
pràcticament no intervenen. Pel que vam observar, pot ser causat en part
perquè
és una franja que no és usuària de la piscina -com a mínim no ho és en les
franges que hem intervingut-; no vam veure gaires persones que poguéssim
encabir en aquestes edats. A partir de la trentena tornem a tenir
intervencions.
La franja del 30 als 43 vam constatar que eren pares i mares i que, per tant,
un
dels fets que els motiven a venir a la piscina és el de portar a les criatures.
Participants




Data: 14/07/2021
Horari: de 16 h a 20 h
Tècniques: Ara Ribas / (Pol – Baixa per Covid)
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Data: 28/07/2021
Horari: de 16 h a 20 h
Tècniques: Ara Ribas / Pol Rodríguez
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Canal de Telegram
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Des del SAI es va sol·licitar al Departament de comunicació de l’Ajuntament la
possibilitat de comptar amb un canal propi de comunicació per tal de difondre
l’activitat del SAI a la ciutadania i en especial al col·lectiu LGTBIQ+ d’Olesa.
Així vam crear un canal des d’on poder transmetre la tasca del SAI a totes les
persones interessades. Tan sols han de seeguit el canal @saiolesa al
Telegram. Es manté l’anonimat dels membres.

1ra TROBADA PER A PERSONES LGTBI+
6/10/2021, Edifici Safretjos
Participants: 2 persones (més dos tècnics del SAI)
1. Benvinguda i presentació dels assistents
Assisteixen una noia lesbiana d’entre 30 a nivell individual i 40 anys i un noi
trans* d’entre 25 i 30 anys en representació de l’associació LGTBI+ d’Olesa.
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2. Presentació del SAI
Quin servei oferim, les accions que s’han realitzat fins a dia d’avui, per què
convoquem la trobada com a espai per a persones LGTBI+ del poble on puguin
fer-nos demandes, explicitar necessitats, col·laborar amb el SAI si tenen
iniciatives per a que podem facilitar i recolzar que es puguin dur a terme de
forma satisfactòria, la importància que veiem en generar teixit social I vincles
entre les persones LGTBI+ del poble per a que no hagin d’anar a un altre
municipi per a trobar espais de suport mutu, d’oci, de compartir experiències...

3. Propostes de les persones assistents
Es manifesten ganes de tenir espais de trobada informals i sense compromís
com a persones LGTBI+ a Olesa. Un dels participants es presenta com a
representant d’un nucli d’unes 5 persones que està impulsant l’associació
LGTBI+ d’Olesa. Comenta que estan seguint la feina des dels documents que
fa temps li va enviar la Regidora de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+ i que
s’estan reunint en un espai privat per a fer els tràmits per a poder constituir-se
com a associació i després organitzar activitats de caire més obert. Plantegen
que l’associació sigui d’àmbit comarcal, amb diferents activitats a definir, per
exemple, un grup de suport i trobada entre persones LGTBI+ (per oci,
excursions, formació, acompanyaments),i també s’ofereixen a participar de les
diades amb el SAI i aportar propostes. Estan tractant que puguin participar
persones adolescents menors d’edat fet que ens sembla molt adient ja que és
el gruix de població LGTBI+ més gran del poble, del que rebem més visites al
SAI i expressen més la necessitat de tenir un grup de suport entre iguals.
Des del SAI oferim la possibilitat de generar trobades en un espai municipal per
a facilitar l’accés a altres possibles persones interessades en l’associació. Per
tal de fer-ho, oferim l’espai del Safareig o la gestió de la demanda d’un altre
espai per a poder realitzar els trobades periòdiques, i aquestes, fer-les
públiques a tota la ciutadania des de les XXSS de l’Ajuntament (i del instagram
del @infojoveolesam) i del Telegram del SAI.
Es destaca la importància de generar un espai de trobada per a la socialització,
per recollir demandes i altres, així com de generar un espai exclusivament
LGTBI+ , ja que una de les percepcions que es comparteix és que el jovent
LGTBI+ marxa a Barcelona per a poder viure amb plenitud. Per tant, des del
SAI seguirem impulsant trobades i espais per a persones LGTBI+ mentre
l’associació s’està creant, i col·laborant tant amb l’associació com amb les
persones LGTBI+ a títol individual que aportin propostes o tinguin necessitats.
La valoració de la trobada és positiva perquè ens ha servit per a copsar quina
és la situació real del teixit LGTBI+ d’Olesa. Trobem que un grup de persones
interessades estan iniciant una associació i ja tenen cert bagatge en aquest
sentit, i que altres persones LGTBI+ no han tingut mai espais de trobada amb
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altres persones LGTBI+ i potser no s’han plantejat l’acció ciutadana en aquest
sentit, però també hi mostren interès. Per altra banda, ens trobem davant la
necessitat de generar espais de trobada entre iguals sobretot per a persones
adolescents I joves LGTBI+ que viuen al poble i es troben incompresos, amb
dubtes o amb dificultats en el seu entorn. És un punt i principi que en serveix
per redreçar el projecte i acompanyar-lo des del SAI, oferint-nos com a suport,
com a col·laboradors i servei que pot servir com un vas comunicant entre les
persones usuàries del servei cap a l’associació. El següent pas que hem de
donar és decidir un dia, hora, periodicitat i espai per les trobades del grup.
XERRADA A L’ÀGORA
Xerrada-Col·loqui LGTBI què? Organitzat per Olesa ateneu 27/10/2021
27/10/2021 “El Pebre”
Participants 18 persones
Xerrada - Col·loqui a càrrec del SAI per l’Àgora “Diversitats sexuals i de
gènere“ organitzada a El Pebre. Es va presentar el Servei i la Caixa d’Eines.
Aquesta presentació va servir per a mostrar una mica més en clar els
conceptes, ja que tenen una gran confusió entre sexualitat, sexe, identitat de
gènere i expressió. Es va fer una explicació i conversa entorn les realitats
LGTBI+ en l'actualitat. Es va parlar del sistema sexe-gènere, què signifiquen
les sigles LGTBI+, vocabulari, estereotips, el món de l'educació i com
acompanyar la infantesa, entre d'altres. Les persones assistents, d’una franja
d’edat entre 60 i 80, van mostrar molt interès ja que tenien inquietuds entorn el
tema, i ganes d'entendre i familiaritzar-se amb aquestes realitats. Es conclou
que és molt necessari fer intervencions en aquesta franja d’edat, ja que no hi
solem arribar i el salt generacional fa que sentin que els queda molt lluny, que
no entenen aquestes realitats i que són coses noves de gent jove. En canvi, si
aconseguim fer pedagogia i apropar-nos a aquesta població, poden mostrar
molta obertura. A l’Àgora comparteixen situacions del passat, amb amistats o
vivències que havien tingut, que no havien sabut interpretar o encaixar, i hi
reflexionen per a resignificar-les. També poden esdevenir punt de recolzament
per a fills, nets o gent més jove molt importants. Per altra banda, no hem
d’oblidar que dins d’aquesta població també hi ha persones LGTBI+ a qui
dirigir-nos directament i també és necessari fer pedagogia amb el seu entorn i
la resta de població de la seva edat per a que no es trobin en situacions de
discriminació.
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4.1.5 Costos
El projecte pilot del SAI s’ha configurat en un contracte menor adjudicat a la
Fundació SURT.
Serveis
d’informació i
atenció a les

Capítol I
3.297,35 €

Capítol II
12.503,48 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
15.800,83 €
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4.2 CIRCUÏT MUNICIPAL DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
4.2.1 Descripció
El circuït municipal de violència masclista és la xarxa comuna entre els diversos
serveis que aborden casos de violència masclista, en la línia de treballar
col·lectivament i coordinada per tal de poder atendre els casos de manera
integral. Els serveis que hi participen són: el CAP d’Olesa de Montserrat
(treballadora social, infermera, doctora i treballadora social del CAS), la Policia
Local d’Olesa de Montserrat, el GAV dels Mossos d’Esquadra, els diversos
serveis del SIAD, Serveis Socials Bàsics, Promoció econòmica i el SIE de
Sant Feliu.
El circuit es reuneix un cop al mes. A les trobades, que tenen una durada de
dues hores, es fan una relació de casos en els que intervenen més de tres
professionals i s’aborden des d’una perspectiva multidisciplinària.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Crear un espai de coordinació dels  Treball de casos
diferents serveis municipals que  Creació de xarxa entre serveis per garantir una
atenen dones en situacions de cobertura integral en situació de violència
 Revisió del Protocol
violència masclista

Activitats desenvolupades
Data

Activitat

Metodologia

Tercer dijous de Circuït Municipal Coordinacions de tots els serveis a l’espai de la Teixidora
de violència
mes
masclista

4.2.2 Resultats
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Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

N reunions:

11

N. assistència mitjana:
N. formacions:

9/12
1

Casos treballats

63

4.2.3 Costos

Circuït municipal de
violència masclista

Capítol I
3.297,35 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
3.297,35 €
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4.3 CURSOS DE PRIMAVERA
4.3.1 Descripció
Des de la Teixidora s’han organitzat els tallers de primavera per a dones
d’Olesa.

Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics



Oferir un espai distès per treballar el vincle de
mares i fills/es
Donar eines i dinàmiques per millor el vincle
maternofilial
Generar un espai lliure de judici al rol matern



Reconeixement de les pròpies emocions



Donar eines per gestionar les emocions



Conèixer el propi cos i els seus cicles




“Taller de Risoteràpia”



“Taller Autoestima’t”

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Metodologia

13 de juliol

“Taller de Risoteràpia”

El taller es va desenvolupar a Ca l’Oriol

7, 14, 21 i 28
juliol

“Curs Autoestima’t”

El taller es va desenvolupar a Ca l’Oriol

A qui va destinat
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Adreçat a totes les dones d’Olesa de Montserrat.
4.3.2 Resultats

Participants
Activitat

Participants

Taller de Risoteràpia

*

Curs Autoestima’t

9

TOTAL

9

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Grau d’assoliment dels objectius
Nº de cursos
Grau satisfacció

Alt
3
10

Valoració Taller de Risoteràpia
No disposem dels fulls de valoració d’aquest taller
Valoració Curs Autoestima’t
Les participant valoren molt positivament el taller en el seu conjunt. Destaquem
la demanda d’algunes de les dones, que penalitzen negativament l’activitat
perquè desitjarien que tingués una durada més extensa. Per altra banda, totes
coincideixen en que caldria disposar d’un espai més ampli per a la realització
de l’activitat.
Valoració global de l'experiència

Valoració global del personal

Valoració global de l'activitat

Valoració global de l'espai
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4.3.3 Costos
Cursos de primavera

Capítol I

Capítol II
1.095,32 €

3.311,16 €

Capítol IV

Capítol VI

0,00 €

Capítol VII

0,00 €

Total

0,00 €

4.406,48 €

4.3.4 Oportunitats de Millora
Es pot plantejar un format continu de tallers per a donar sortida a la demanda
detectada de la durada dels mateixos.

4.4 CURSOS DE TARDOR
4.4.1 Descripció
Des de la Teixidora s’han organitzat els tallers de tardor per a dones d’Olesa.
En aquesta ocasió hem organitzat tres tallers: Un d’un taller d’acompanyament
emocional “sanar la ferida interna”. També s’ha ofert un taller d’autodefensa
feminista i un curs d’informàtica I, per abordar Apps i webs de l’administració
pública (alfabetització digital).

Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics


Acompanyament emocional “Sanar la

ferida interna”



Reconeixement de les pròpies emocions
Donar eines per gestionar les emocions
Conèixer el propi cos i els seus cicles.
aprendre des del propi cos a empoderar-se, a

través
de tècniques d’autodefensa.
Taller d’autodefensa feminista



Crear espais d’empoderament col·lectiu entre
dones, creant xarxa i sororritat.

Curs d’informàtica I




Donar eines d’autoconeixement.



Aprendre a fer gestions administratives digitals



Alfabetització digital
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Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Metodologia

GRUP A: 22 i 29 de
setembre i 6 i 13
d’octubre
GRUP B: 21 i 28 de
setembre i 5 i 19
d’octubre

Acompanyament emocional
“Sanar la ferida interna”

El taller es desenvolupa a Ca l’Oriol
presencialment i de manera grupal

18 i 25 d’octubre i 5,
8, 15, 22 i 29 de
novembre

Taller d’autodefensa feminista

El taller es desenvolupa a l’Escorxador
presencialment i de manera grupal

Dilluns d’octubre i
novembre

Curs d’informàtica I

El curs es desenvolupa a Arts i Oficis.

A qui va destinat
Adreçat a totes les dones d’Olesa de Montserrat.
4.4.2 Resultats
Participants
Activitat

Participants

Acompanyament emocional “Sanar la ferida interna”

9

Taller d’autodefensa feminista

20

Curs d’informàtica I

*

TOTAL

52

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Grau d’assoliment dels objectius
Nº de cursos
Grau satisfacció

Alt
3
10

Valoració “Sanar la ferida interna”
La gran majoria de les participants estaven molt satisfetes amb la tallerista.
Coincideixen en valorar molt adequats tots el aspectes del curs. Com a
demanda, destaquen la durada del curs (voldrien més sessions) i que alguns
dies han patit fred (de manera puntual).

TALLER SOBRE DEPENDÈNCIA EMOCIONAL
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
El tema

La persona formadora
Gens bé

Regular

L'espai
Basctant Bé

Durant l'activitat
m'he sentit
Molt bé

Pel que fa ala valoració de l’experiència, es valora com a Molt bé i Bastant bé
l’activitat, puntualitzant que la valoració és condicionada pel desig d’ampliar la
seva durada.
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TALLER AUTODEFENSA FEMINISTA
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
El tema

La persona formadora
Gens bé

Regular

L'espai
Basctant Bé

Durant l'activitat
m'he sentit
Molt bé

Valoració global de l'experiència

6
4

4

6

Valoració Taller “Autodefensa feminista”
Les participants valoren molt bé i bé l’activitat en e seu conjunt, molt bé el tema
i la persona formadora. Hi ha una demanda estesa sobre l’espai, ja que el
consideren molt fred i demanen un espai més càlid però alhora que permeti la
pràctica del taller, que requereix de facilitar el moviment corporal.
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TALLER AUTODEFENSA FEMINISTA
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
El tema

La persona formadora
Gens bé

Regular

L'espai
Basctant Bé

Durant l'activitat
m'he sentit
Molt bé

Valoració global de l'experiència

6
4

4

6

Valoració “Curs informàtica I”
Les participants valoren molt adequat l’espai, entre bastant i molt adequada la
pròpia activitat i molt adequat el personal de l’activitat.
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TALLER INFORMÀTICA 1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
El tema

La persona formadora
Gens bé

Regular

L'espai
Basctant Bé

Durant l'activitat
m'he sentit
Molt bé

Valoració global de l'experiència
Bastant adequat

4.4.3 Costos
Cursos de tardor

Capítol I
3.311,16 €

Capítol II
4.133,48 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
7.444,64 €
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4.5 TALLERS ALS INSTITUTS I ESCOLES
4.5.1 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 i escoles
del municipi. També s’ofereixen activitats dutes a terme per entitats externes,
Aquestes activitats s’ofereixen al Catàleg d’activitats que l’Ajuntament ofereix a
totes les escoles i instituts.
Aquest any es van oferir les següents:
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Taller “Violència i assetjament
masclista”

Objectius Específics

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


Taller “Precaució a les xarxes
socials”

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

Aprendre a viure la diversitat com un valor positiu i
enriquidor

Aclarir i aprofundir sobre els conceptes d’identitat
sexual, gènere i opcions sexuals
Taller “Els armaris pels abrics”


Ampliar l’imaginari sobre formes d’auto-definició
personal

Sensibilitzar sobre el bullying LGTBfòbic que es
dóna a les escoles

Taller “ni prínceps, ni princeses”



Donar eines per combatre les discriminacions



Trencar estereotips relacionats amb el gènere


Crear consciència sobre les diferències segons el
gènere


Taller “diversitat familiar”

Donar eines al professorat


Detectar i desmuntar estereotips sexistes,
homòfobs, transfobs i xenòfobs en la quotidianitat dels
infants.

Identificar com els estereotips de gènere limiten la
llibertat personal i la qualitat de vida.
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Fomentar la inclusió de la diversitat familiar tot
presentant referents alternatius al estereotips de
gènere.


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

Nombre de centres
escolars

9

3

CENTRE
EDUCATIU
Daina-

CURSOS

Anul·lat

isard

3r ESO

214

Nº.
Nº.
GRUPS ALUMNES
3

65

Daniel Blanxart

3r ESO

5

120

Escolàpies

3r ESO

1

30

Povill

Creu de
Saba

Anul·lat

Nombre d’alumnes

4r ESO

3

64

4t ESO

4

84

DATA 1a
SESSIÓ

DATA 2a
SESSIÓ

Dijous 8
d'abril de 1011h, 11.3012.30h i
12.30-13.30h.
Dijous 29
d'abril
de11.3012.30h,
12.30-13.30h
//Divendres 7
de maig de 89h, 9-10h i
10-11h

Divendres 16
d'abril de 10 11h, 11.30-12.30h
i 12.30-13.30h
Dijous 6 de maig
de 11.30-12.30h,
12.30-13.30h
//Dimarts 18 de
maig de 8-9h, 910h i 10-11h

Dimarts 23 de març
de 9-11h
Dimarts 6
d'abril de
9.30-10.30h,
11-12h i 1213h
Dijous 22
d'abril de
11.30-12.30h,
12.30-13.30h i
13.3014.30h//Dijous
29 de 10-11h

Divendres 9
d'abril de 11.3012.30h, 12.3013.30h i 13.3014.30h
Divendres 30
d'abril de 10 11h, 11.30-12.30h
i 12.3013.30h//Divendres
7 de 10-11h
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Taller “Precaució a les xarxes socials”
Nombre
d’actuacions

Nombre de centres
escolars

10

3

CENTRE EDUCATIU
Daina-isard

260

CURSOS

Anul·lat

Nº. GRUPS

3r ESO

65

6

135

3r i 4t ESO

2

62

3r ESO

2

63

FP

Escolàpies

Povill

Nº.
ALUMNES

3

3r ESO i

Daniel Blanxart

Nombre d’alumnes

DATA
12 d'abril de
11.30-12.30h,
12.30-13.30h i
13.30-14.30h
21 d'abril de 9-10h
3rA, 10-11h3rE,
11.30-12.30h 3rB i
12.30-13.30h 3rD i
11 de maig 9-10h
3rC i 10-11h PFI
26 de març de
11.30-12.30h i de
12.30-13.30h
19 d'abril de 9-10h i
10-11h

Taller “Els armaris pels abrics”
Nombre
d’actuacions
16

Nombre de centres
escolars

Nombre d’alumnes

3

CENTRE EDUCATIU

CURSOS

Dimecres 28 d'abril de 9 a 11h

2n B

Dilluns 26 d'abril de 9 a 11h

2n C

Dimecres 28 d'abril de 11:30 a
13:30h
Dimarts 27 d'abril de 11:30 a
13:30h
Dilluns 26 d'abril de 11:30 a
13:30h

2n ESO
2n D
Daniel Blanxart
2n E

3r ESO

DATA

2n A

3n A

Divendres 21 de maig de 9 a 11h

3n B

Dijous 20 de maig de 9 a 11h

3n C

Dimarts 27 d'abril de 9 a 11h
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Dijous 20 de maig de 11:30 a
13:30h
Divendres 21 de maig de 11:30 a
13:30h

3n D
3n E

Povill

1r ESO

1r A

Dilluns 11 de maig de 9h a 11h

1r B

Dilluns 11 de maig de 11:30 a
13:30h
Dimarts 25 de maig de 10:40h a

2n A

12:30h
Dimarts 25 de maig de 12:50 a

2n B
Creu de Saba

14:40h

2n ESO

Dimecres 2 de juny de 10:40h a

2n C

12:30h
Dimecres 2 de juny de 12:50 a

2n D

14:40h
Dilluns 26 d'abril de 11:30 a
13:30h
Dimarts 27 d'abril de 11:30 a
13:30h

Alfa
Daina-isard

ANUL·LAT

1r ESO

Beta
Gamma

Dilluns 26 d'abril de 9 a 11h

Taller “Diversitat familiar”
Nombre
d’actuacions

Nombre de centres
escolars

14

4

CENTRE EDUCATIU

CURSOS

Nº
GRUPS

2n EP

1

24

P5

1

23

Nombre d’alumnes
285

Nº
ALUMNES

DATA

22 març 9-10h

Escolàpies

Ferrà i Esteva

P5

5

100

22 de març 10-11h

8 d'abril 9.20-10.20h i
d'10.20-11.20h- 9 d'abril
de 9.20-10.20h, 10.2011.20 i 11.20-12.20h
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Mare de déu de
Montserrat

Puigventós

Daina-Isard

Anul·lat

P5

1

22

24 de març 9-10h

2n EP

1

17

24 de març d'10-11h

P5

5

99

13 d'abril 9-10h i d'10-11h i
11-12 (segons pati) 16
abril de 9-10h i 10-11h

2n EP

2

50

21 d'abril de 9-10h i 11-12h

A qui va destinat
Totes les activitats van adreçades a l’alumnat de l’E.S.O. i F.P. excepte “ni
prínceps ni princeses” que va destinada al cicle mitjà d’educació primària.
4.5.2 Resultats
Participants
Taller “Precaució a les xarxes socials”
Aquest 2021 han participat en l’activitat 3 centres escolars dels 4 proposats.
Taller “Els armaris pels abrics”
Aquest 2021 han participat en l’activitat 3 centres escolars dels 4 proposats.
Taller “Violència i assetjament masclista”
Aquest 2021 han participat en l’activitat 3 centres escolars dels 5 proposats.
Taller “Diversitat familiar”
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Aquest 2021 han participat en l’activitat 4 centres escolars dels 5 proposats.

Avaluació
No disposem d’avaluacions dels tallers.
El taller de diversitat familiar ha estat una eina de detecció de situacions
familiars per les tutores.
4.5.3 Costos
Tallers als instituts

Capítol I
2.193,63 €

Capítol II
4.250,00 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
6.433,63 €
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4.8.

FORMACIÓ SOBRE ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE
SEXE

4.8.1. Descripció
Dins del programa de formació interna per la plantilla de l’Ajuntament, de
manera conjunta entre Recursos Humans i Igualtat es va presentar la proposta
de la formació sobre assetjament sexual i per raó de sexe a la plantilla de
l’Ajuntament.
És una activitat cofinançada a través de la fitxa 37 del Contracte Programa de
la Generalitat de Catalunya.
L'assetjament sexual i per raó de sexe es desenvolupen en l'àmbit de les
relacions laborals, que constitueixen un dels espais de conquesta de les dones,
en el qual encara pateixen moltes formes de discriminació.
Al 2021 no es va poder realitzar l’activitat perquè es va valorar la necessitat que
la formació fos presencial pel caire sensibilitzador de la mateixa i per les
mesures d’aforament covid canviants no es va realitzar.
Objectius generals i específics

Objectius Generals

Objectius Específics


Prevenir casos d’assetjament
sexual i/o per raó de sexe a
l’Ajuntament




Crear consciencia de l’assetjament sexual i per raó
de sexe
Conèixer el marc legal corresponent i clarificar
responsabilitats
Reflexionar sobre els mandats de gènere presents
al consistori

Activitats desenvolupades
Data

Metodologia

Activitat
Enguany no s’ha realitzat

A qui va destinat
Al global de la plantilla de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
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4.8.2. Resultats
Participants
Gènere
Home
TOTAL

Dona

0

No binari

0

0

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

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

Deixem les valoracions de l’any 2020 per tenir una idea de la formació.

Valoració de la formadora
16
14
12
10
8
6
4
2
0
L'interès mostrat
La professional
per la formadora ha tenia suficient
estat
coneixement per
desenvolupar la
formació

La claredat en les La professional ha Has sentit que les La valoració general
explicacions
estat capaç de
teves idees han del personal que ha
donades t'ha
respondre les
estat considerades
desenvolupat
semblat
preguntes
l'activitat

Satisfactori

Gens satisfactori

Poc satisfactori

Bastant satisfactori

Molt satisfactori

Completament satisfactori
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Valoració del contingut de la formació
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Ho consideres
important com per
fer una formació

El contingut t'ha
semblat útil i
aplicable

Havies tractat abans Creus que s'hauria de
l'assetjament sexual
fer arribar a més
dins l'àmbit laboral
personal aquesta
formació

Gens satisfactori

Poc satisfactori

Satisfactori

Bastant satisfactori

Molt satisfactori

Completament satisfactori

Valoració de l'experiència
1
3

11

Gens satisfactori

Poc satisfactori

Satisfactori

Bastant satisfactori

Molt satisfactori

Completament satisfactori

4.8.3. Costos
Capítol II Capítol IV Capítol VI
Capítol VII
Total
Formació assetjament Capítol I
sexual i per raó de
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.193,63 €
2.193,63 €
sexe
*la
formació (cap.II) la paga el departament de RH
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4.9 PLA D’IGUALTAT INTERN
4.9.1. Descripció
Els Plans interns d’igualtat de gènere són una estratègia per assolir la igualtat
real entre dones i homes en les polítiques internes de les organitzacions. Tal
com assenyala l’article 15 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva
de dones i homes, relatiu als Plans d’igualtat de dones i homes del sector
públic la finalitat dels plans d’igualtat interns és incorporar la perspectiva de
gènere a través d’una sèrie d’accions i incidir en la cultura organitzativa
de l’Ajuntament en relació amb dimensions com la representativitat de les
dones, l’accés, la selecció, la promoció i el desenvolupament professional, les
condicions laborals, la conciliació de la vida personal, laboral i familiar, les
violències masclistes, la prevenció de riscos laborals amb perspectiva de
gènere, la comunicació inclusiva o l’ús d’un llenguatge no sexista ni
androcèntric.
Al llarg dels mesos de maig i juny de l’any 2019 es va iniciar el procés
d’elaboració del Pla d’Igualtat Intern amb la Fundació Surt. Durant el mes de
juny es va iniciar la fase de tast amb les entrevistes en profunditat a quatre
agents clau. Durant el mes de juliol es va iniciar la fase de diagnosi que es va
dividir en dues parts: anàlisis de la documentació facilitada per l’Ajuntament i el
qüestionari adreçat a la plantilla.
Després de tot l’anàlisi de la documentació i de les 143 respostes al
qüestionari, es van presentar els resultats de la diagnosi al grup de lideratge el
dia 6 de novembre. El dia 9 de desembre es va presentar la proposta de pla
d’acció al grup de lideratge per poder esmenar i validar.
El dia 12 de febrer de 2020 es va fer una presentació amb tot el consistori per a
presentar el Pla d’Igualtat Intern i poder respondre qüestions de caire tècnic.
Durant el 2021 s’ha estat executant el Pla d’Igualtat Intern.

Objectius generals I específics
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Objectius Generals

Objectius Específics


Promoure un canvi organitzatiu que possibiliti
a les persones treballadores no patir cap
discriminació per raó de gènere




Identificar els obstacles existents per a
l’assoliment de l’equitat de gènere, tant a
l’àmbit de l’organització formal com de
l’organització informal de l’Ajuntament.
Promoure l’equitat de gènere en la cultura
organitzativa, en els àmbits de l’organització i en
el funcionament de l’Ajuntament.
Establir un sistema de seguiment i avaluació de
les accions i mesures per a promoure l’equitat
de gènere en el funcionament intern de
l’Ajuntament.

El Pla d’Igualtat Intern és una eina per a fer efectiva la igualtat entre homes i
dones en les condicions d’accés, manteniment i promoció de l’ocupació dintre
de l’Ajuntament. En línia amb aquest plantejament, s’han treballat els àmbits
estratègics següents:
 Comunicació, imatge i llenguatge. Difusió de la política d’equitat de
gènere. Visibilització de les dones i les seves aportacions. Imatge que
projecta l’organització i ús d’un llenguatge no sexista.
 Representativitat horitzontal i vertical de les dones. Presència
equilibrada d’homes i dones en tots els nivells organitzatius, en els
càrrecs de decisió (tant polítics com tècnics) i en tots els departaments o
àrees.
 Política de reclutament i selecció de personal. Selecció de personal
amb criteris estrictament competencials, sense atendre consideracions
relacionades amb els rols i els estereotips de gènere.
 Política de formació i desenvolupament professional. Idèntiques
oportunitats i possibilitats per homes i dones d’accedir i gaudir d’opcions
de formació i desenvolupament professional.
 Política d’avaluació del rendiment i promoció del personal.
Configuració d’una política d’avaluació del rendiment transparent,
equitativa i objectiva que, per tant, permet respectar i garantir l’equitat de
gènere en la promoció interna.
 Política salarial. Retribució, categories i nivells salarials. La política
retributiva és transparent i s’eliminen possibles diferències salarials entre
homes i dones en les mateixes categories professionals i llocs de treball
equivalents.
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 Condicions laborals. Contractes, jornada, horaris i baixes laborals.
Inexistència de discriminacions per raó de gènere en la situació
contractual de les persones de l’Ajuntament. Accés per igual a les places
fixes, siguin en règim laboral o funcionarial. Assignació de jornades i
horaris equitativa. Objectivitat en els motius de baixa i acomiadament.
 Condicions físiques, de l’entorn de treball i de salut laboral. Equitat
en l’assignació de recursos i espais. El disseny i els usos dels espais té
en compte les característiques i necessitats tant d’homes com de dones.
 Equilibri de la vida personal i professional. L’organització lluita contra
la reproducció de la divisió sexual del treball en l’accés i el gaudiment
dels drets i beneficis de conciliació. Els processos de treball i
mecanismes de funcionament de l’organització tenen en compte les
necessitats d’equilibri de la vida personal i professional.
 Assetjament, actituds sexistes i percepció de discriminació.
Inexistència d’actituds sexistes, tracte discriminatori o assetjament
sexual o per raó de sexe. Existència d’una percepció general de tracte
just, digne i basat en el respecte. Accions de sensibilització de
l’organització en relació amb aquest àmbit.

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Aprovació al Ple Municipal
Creació de la comissió de seguiment

Sí
Sí

Reunions de la comissió de seguiment

2

4.9.2 Costos
Capítol I

Pla d’Igualtat Intern

4.10

2.193,63 €

Capítol II

Capítol IV

0,00 €

0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
2.193,63 €

CAMPANYA PUNT LILA
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4.10.1 Descripció
La prevenció de les violències masclistes i heteronormatives és imprescindible
per poder construir unes festes lliures de violències 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.
Així doncs, 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. També
s’ha realitzat una falca contra les agressions masclistes per reproduir a les
festes municipals, així com material per distribuir als espais festius, xapes amb
lemes contra el masclisme i targetes informatives, explicant les possibles
casuístiques i els recursos disponibles en cas d’agressió. Es van sol·licitar
també polseres de tela amb el lema “Festes lliures de masclisme” a la Diputació
de Barcelona.

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.
 Informar de què són les violències de gènere i
lgtbifòbiques
 Crear un missatge de rebuig a totes les violències
que es puguin exercir.
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Donar una resposta a qualsevol persona que
pateixi violència durant les festes

 Difondre la línia 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
 Atendre les persones agredides amb una perspectiva
feminista i interseccional
 Coordinar-se amb altres agents
 Registrar les actuacions per poder-ne fer un anàlisi

Activitats desenvolupades
Aquest any degut a les circumstàncies sanitàries originades per la Covid-19 tan
sols s’ha realitzat un Punt Lila emmarcat dins la campanya del 25N contra les
violències masclistes. Va ser dut a terme a càrrec de la Cooperativa Cúrcuma.
A part de la tasca divulgativa i de sensibilització es va informar sobre els
diversos recursos municipals adreçats a dones i a persones del col·lectiu
LGTBIQ+, així com també es va fer difusió de les activitats i els materials
municipals de cara a la setmana del 25N.
Calendari

Activitat

Metodologia

22/05/2021

Punt informatiu i de divulgació sexual.
Organitzat en el marc del Dia S’han repartit xapes, polseres i s’ha informat
contra la lgtbifobia (17 de maig) del servei que s’ofereix al Punt així com resolt
consultes relacionades amb sexualitat i
identitat de gènere.

11/06/2021

Distribució de material del Punt
lila

Distribució d’una bossa amb material del Punt
lila per al Col·lectiu de joves de Santa Oliva,
entitat organitzadora del concert de Pony
pisador de les Festes de Santa Oliva.
L’organització distribuïa el material seguint la
normativa Covid-19.

Distribució de material del Punt
lila

Distribució d’una bossa amb material del Punt
lila per a l’Agrupament Escolta de Sant Bernat,
entitat organitzadora del concert del Ginesta
Sound dins les Festes de Santa Oliva.
L’organització distribuïa el material seguint la
normativa Covid-19.

Distribució de material del Punt
lila

Distribució d’una bossa amb material del Punt
lila per al Departament de Joventut,
organitzador del la Marató d’Artistes dins de
les festes de Santa Oliva. El Departament
distribuïa el material seguint la normativa
Covid-19.

12/06/2021

13/06/2021

70

12/11/2021

Punt lila al Mercat ambulant

19/10/2021

Punt lila al Mercat ambulant

26/11/2021

Punt lila al Mercat ambulant

La Cooperativa Cúrcuma va dinamitzar un punt
d’informació i divulgació sobre polítiques de gènere,
feminismes i LGTBIQ+. Les educadores han
realitzar una jornada de 9h a 14h intervenint amb
les ciutadanes que transitaven per la zona del
mercat, interaccionant també amb paradistes
distribuint material divulgatiu
La Cooperativa Cúrcuma va dinamitzar un punt
d’informació i divulgació sobre polítiques de gènere,
feminismes i LGTBIQ+. Les educadores han
realitzar una jornada de 9h a 14h intervenint amb
les ciutadanes que transitaven per la zona del
mercat, interaccionant també amb paradistes
distribuint material divulgatiu
La Cooperativa Cúrcuma va dinamitzar un punt
d’informació i divulgació sobre polítiques de gènere,
feminismes i LGTBIQ+. Les educadores han
realitzar una jornada de 9h a 14h intervenint amb
les ciutadanes que transitaven per la zona del
mercat, interaccionant també amb paradistes
distribuïnt material divulgatiu

A qui va destinat
Tota la població.
4.10.2 Resultats
Participants
Al llarg del matí van assistir 111 persones, un 83% de les quals eren de gènere
femení i un 17%, masculí. Un 55% eren persones majors de 40 anys.
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Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Mitjana del grau de satisfacció expressat pels participants

Molt Alt

Es valora molt positivament el material repartit, en especial aquell que pots
posar-te, com les xapes o la polsera, el format paper és quelcom que depèn de
l’hora ja no es recull. També van agradar els preservatius.
Es valora molt positivament la predisposició i l’acollida del recurs així com el
suport extra i previ en la difusió del servei. La facilitat de coordinació amb
l’equip tècnic de l’Ajuntament és un aspecte que s’ha valorat molt positivament.
4.10.3 Costos
Campanya
“Festes
lliures de sexisme i
LGTBIfòbia”

Capítol I

1.096,82 €

Capítol II

4.850,00 €

Capítol IV

0,00 €

Capítol VI

0,00 €

Capítol VII

0,00 €

Total
5.946,82 €
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4.11

CAMPANYA PER UN NADAL LLIURE DE SEXISME

4.11.1 Descripció
La sensibilització de les famílies i els infants en el marc de les festes de Nadal
en termes de gènere, sostenibilitat i consum responsable, és el punt central de
la campanya desenvolupada enguany.
En la lògica de trencar amb els rols de gènere als regals de nadal, i visualitzar
que tant nenes com nens poden jugar amb les mateixes joguines, sense
distincions, s’han elaborat diversos materials sota els lemes “Els reis mags no
són sexistes” i “Les joguines no són sexistes”.
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Respecte el primer lema s’ha reutilitzat el disseny de l’any anterior, una carta
escrita als reis mags per part d’una nena, que demana joguines per ella i el seu
germà, de forma sostenible i responsable, trencant amb els rols i trencant amb
la lògica dels regals armamentístics. El dibuix dels tres reis mags a la capçalera
de la carta, trenca estèticament amb els rols de gènere, incloent una dona entre
els tres reis mags i una persona amb un gènere no binari. Aquests dissenys
s’han imprès tant a mida A3 com a cartell, com també a mida A4 com a carta
per distribuir.
Respecte el segon lema, s’han mantingut els dissenys de retallables, amb tres
cossos d’infants, no categoritzables en base al gènere, amb uns dibuixos a sota
de roba i joguines, per tal que els infants que tinguin el retallable puguin
vincular cada joguina al cos que prefereixin, en la lògica de visualitzar que
tothom pot jugar amb la joguina que prefereixi.

Objectius generals I específics

Objectius Generals

Objectius Específics

Sensibilitzar a la població respecte
els rols de gènere a les joguines

 Sensibilitzar sobre les falses distincions a les
joguines.
 Crear un missatge de rebuig a la categorització de
joguines en base a un criteri nen / nena.

Sensibilitzar respecte el consum
responsable

 Visibilitzar la inexistència de necessitat
comprar joguines que ja es tenen.
 Rebutjar la compra
armamentístic.

de

joguines

de

de

caire

Activitats desenvolupades
Els cartells, cartes i retallables, s’han distribuït a les escoles del municipi,
adreçant-se concretament als cursos P5 i 1r de primària. A través de la
col·laboració amb el Departament d’Ensenyament s’han contactat els centres
per tal de poder fer arribar el material corresponent.

Activitats desenvolupades
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Calendari

Activitat

20/12/2021

Metodologia

Distribució de les cartes i
retallables.

Distribució a Escoles a través de la
recollida de les persones conserges. En el
cas del Daina s’ha hagut de dur el material
perquè no van venir a la recepció.

A qui va destinat
Tota la població, fent especial èmfasi en els infants i les seves famílies.

4.11.2 Resultats
Participants
La campanya ha comprès tots els centres educatius de primària, concretament
els cursos de P5 i 1r de primària. S’han distribuït un total de 529 cartes i
retallables.

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Mitjana del grau de satisfacció expressat pels participants

Alt

4.11.3 Costos
Campanya per un
nadal lliure de sexisme

Capítol I

Capítol II

1.096,82 €

427,19 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
1.524,01 €
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4.12 SECCIÓ LA TEIXIDORA A OLESA RÀDIO
4.12.1 Descripció
Cada tercer divendres de mes es participa del programa Hotel Gori a
través de la secció de la Teixidora, en la qual, es tracten diversos temes,
tant del propi servei d’atenció i informació a les dones, com d’altres temes i
qüestions d’interès, vinculats amb les dones i les seves realitats.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

 Sensibilitzar a la ciutadania
sobre diverses qüestions en
termes de gènere i igualtat

 Fer difusió dels serveis de la Teixidora, i del propi
espai
 Promoure la reflexió entorn a temes i debats que
afecten a tota la ciutadania
 Visualitzar realitats/problemàtiques socials diverses
entorn qüestions que afecten la vida de les dones

Activitats desenvolupades
Data

Activitat

Metodologia

29/01/21

Parlant sobre les dades de la Memòria
del SIAD de 2019.

Intervenció de na Núria Jané
tècnica d’igualtat

24/02/21

Parlant sobre la
femenina (MGF)

genital

Intervenció de na Núria Jané
tècnica d’igualtat

08/03/21

Tertúlia al voltant de la campanya del
8M.

Intervenció de na Núria Jané
tècnica d’igualtat

20/04/21

Entrevista
a
nicaraguense

Intervenció de na Núria Jané
tècnica d’igualtat i Magalí

17/05/21

Educació sexual i femenina

Intervenció dena Núria Jané
tècnica d’igualtat

22/06/21

Dones al món del còmic

Intervenció de na Núria Jané
tècnica d’igualtat

Mutilació

Magalí,

activista
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30/07/2021 Presentació de la diada per l’alliberament
LGTBIQ+

Intervencions de n’Ara Ribes i
en Pol Rodríguez

28/09/2021 La lluita LGTBIQ+; la importància de que
la societat es faci seva la lluita del
col·lectiu
des
d’una
perspectiva
antifeixista

Intervencions d’en Pol
Rodríguez

26/10/21

Intervencions d’en Pol
Rodríguez

24/11/21

30/12/21

Esport en femení; propostes de
competicions per afavorir la participació
femenina. El cas de la marató del
Montseny i la competició 261.
Entrevista a l’Adrià Pujol i Cruells,
antropòleg. Sobre el fet del masclisme i
la rèmora social que encara se’n
arrossega.
Presentació a la ciutadania de la Sílvia
Parramon, nova tècnica del Gènere.

Intervencions de n’Adrià Pujol i
Cruells

Intervenció de la Sílvia
Parramon

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

10
seccions

4.12.3 Costos

Secció de la Teixidora

Capítol I
1.103,72 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV Capítol VI
0,00 €

0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
1.103,72 €
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4.12. CAMPANYA DIVULGATIVA LÍNIA 900
4.12.1.

Descripció

En adhesió amb l’Institut Català de les Dones, s’ha desenvolupat la difusió de
la línia 900 900 120, d’atenció a les dones en situacions de violència masclista.
La línia 900 contra la violència masclista és un servei d’atenció permanent,
gratuït i confidencial, que funciona tots els dies de l’any, durant les 24 hores del
dia.
La divulgació d’aquest servei s’ha realitzat a través de la difusió de material
facilitat per l’Institut Català de les Dones, concretament, cartells i adhesius, que
s’han distribuït als comerços locals, tant els vinculats a l’Associació de
Comerciants d’Olesa com els que no ho estan. Després de la primera
distribució de material vam veure que ens quedava material per a una segona
distribució només, i vam sol·licitar més material al ICD. La petició l’hem anat
reiterant durant els últim mesos, però per sorpresa nostra i trobant-nos a les
acaballes de l’any, encara no hem rebut material ni notícies sobre l’ICD.
Objectius Generals i Específics
Objectius Generals

Objectius Específics



Treballar per l’eradicació de la
violència de gènere




Conscienciar la ciutadania sobre la situació
Informar i orientar a la població perquè utilitzi els
mitjans formals i no formals per rebutjar aquesta
violència
Donar eines a les dones que pateixen violència per tal
que puguin revertir la situació
Fer visible el problema de la violència masclista

Activitats desenvolupades
Data

Activitat

Metodologia

01/06/2021

Primera distribució de material.

Distribució materials a plafons informatius
i comerços.

23/07/2021

Segona distribució de material.

Distribució materials a plafons informatius
i comerços.

A qui va destinat
Tota la població, fent especial èmfasi, a les dones d’Olesa
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4.12.2.

Resultats

Participants
TOTAL
VISITES

35
comerços

MATERIAL
REPARTIT

120
cartells

200
díptics

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

N. participants:
Grau de satisfacció expressat

35 comerços
Alt

Enguany l’augment de la col·laboració de comerços i establiments en la
campanya de la línia 900 contra la violència masclista ha caigut degut a la
manca de material del que hem disposat a finals d’any. També destaquem que
hi han hagut comerços que ens han demanat reposar cartells al veure’ls
malmesos o desgastats. L’espai preferible per a la col·locació dels cartells ha
sigut els lavabos de dones o provadors femenins, atès que és un espai privat a
on poden anotar o arrencar el número de manera privada.

4.12.3.

Costos
Capítol I

Campanya línia 900

1.103,72 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
1.103,72 €
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4.13. SUBVENCIONS A LES ENTITATS
4.13.1.

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
2020, 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€

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

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

Maig- Juliol

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 - Desembre

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

A qui va destinat
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Entitats i associacions del departament d’igualtat d’Olesa de Montserrat
4.13.2.

Resultats

Participants
Entitat

Puntuació
obtinguda

Import
atorgat

Associació Ariadna

64

4.000,00 €

Fal·lera Olesana

44

3.000,00 €

TOTAL

7.000,00 €

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

33%
0
100%
0€

Valoració dels projectes: només s’han presentat dos projectes i s’han
desenvolupat correctament i s’han justificat d’acord amb les bases
específiques.
Nom entitat

Nom del projecte

Associació Ariadna

Essència d’Ariadna

Fal·lera Olesana

Geganta Rosa Venes i Clusas

4.13.3.
Subvencions entitats

Costos
Capítol I
7.705,33 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV Capítol VI
7.000,00 €

0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
14.705,33 €
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4.14. DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
4.14.1.

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

06/03/21

JORNADA DE L’ESPORT
FEMENÍ
/
“Classes

Organitzades pel Dep. d’Esports

dirigides
en
línia”,
Masterclasses
de
Pilates, Ioga i Zumba
06/03/21

06/03/21
07/03/21

08/03/21

08/03/21
09/03/21

JORNADA DE L’ESPORT
FEMENÍ / “Entrenaments

Organitzat pel Dep. d’Esports

federats femenins”. A
càrrec
d’entitats
esportives.
Espectacle “Elles”
Organitzat pel Projecte XV
Presentació del llibre Organitzada pel Dep. de gènere,
“Dones Olesanes”
feminismes i LGTBIQ+ i l’Editorial
Paper d’Estrassa
JORNADA DE L’ESPORT Organitza l’Ajuntament d’Olesa
FEMENÍ / Publicació del de Montserrat.
vídeo
“Reivindicació
esport femení” a través
de les xarxes socials de
l’Ajuntament
Lectura del manifest + Organitzada pel Dep. de gènere,
Cantautora Mart
feminismes i LGTBIQ+
Xerrada
“Estrès
i Organitzada
pel
Dep.
de
ansietat en temps de Benestar Social
Covid”.

11/03/21

Taller “Quin model de Organitzada pel Dep. de gènere,
pares som pels nostres feminismes i LGTBIQ+
fills/es?. A càrrec del
Taller d’homes

12/03/21
12/03/21

Organitzat pel Dep. de gènere,
feminismes i LGTBIQ+
Performance
Organitzat pel Dep. de gènere,
(des)cuidar. A càrrec de feminismes i LGTBIQ+
Les Mireies

12/03/21

Hora

Punt lila

del

conte

“No Organitzat pel Dep. de gènere,
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m’expliquis
cotes”. feminismes
i
LGTBIQ+
A càrrec de Lídia Clua
Biblioteca Santa Oliva

i

12/03/21

Feina, dones Trans i Organitzat pel Dep. de Promoció
feminisme. Taula rodona Econòmica
i Trans del Baix
“Quan treballar és un Power Roses de Sant Feliu
luxe” i presentació del
projecte ELSA

13/03/21

Obra de teatre “Dona de Organitzat pel Dep. de gènere,
foc, la dona es crema”. feminismes i LGTBIQ+
A càrrec de la Cia. Les
Fugitives

14/03/21

ALTA.VEU

Organitzat pel Dep. de Joventut
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A qui va destinat
Tota la població, fent especial èmfasi, a les dones d’Olesa.
4.14.2.

Resultats

Participants
Es calcula van assistir al conjunt d’aquestes activitats 623 persones
aproximadament.
Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

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

4.14.3.
Dia internacional
les dones

623
Alt

Costos
de

Capítol I

Capítol II

4.401,07 €

4.180,57 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
8.581,64 €
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Cartell i programació 8 de març 2021
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4.15. DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBIFÒBIA
4.15.1.

Descripció

El Dia Internacional contra l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia se celebra el 17
de maig. L’origen el trobem al 1990 amb motiu de la desclassificació de
l’homosexualitat com a malaltia mental per part de l’Organització Mundial de la
Salut. Encara avui, però, existeixen més d’una setantena de països que
criminalitzen la diversitat afectivo-sexual i la condemnen amb penes de presó, i
alguns d’ells, fins i tot mantenen la pena de mort.
És per això que aquest dia té la finalitat de coordinar internacionalment
activitats i accions en favor dels drets de les persones LGTBIQ+ per tal de
visibilitzar i reconèixer les diversitats sexuals i de gènere, així com denunciar
les discriminacions, violències, estigmes i assetjaments que pateix el col·lectiu.
Els principis d’equitat i de no discriminació són elements fonamentals dels drets
humans i així ho recull la Llei catalana 11/2014 de 10 d’octubre, que pretén
garantir i fer compliment dels drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals i així assegurar que la diversitat sexual i afectiva es pugui viure en
llibertat.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Vetllar pels drets de les persones
LGTBIQ+

Objectius Específics
 Sensibilitzar respecte la diversitat afectivo-sexual
 Visibilitzar i donar veu al col·lectiu LGTBIQ+
 Promoure valors de tolerància i
respecte cap a
diferents opcions sexuals i de gènere
 Treballar sobre el principi d’equitat i no discriminació
 Normalitzar la diversitat sexual, afectiva i de gènere
 Lluitar contra la violència lgtbifòbica

Activitats desenvolupades
Aquest any degut a la situació excepcional donada pel COVID-19 les activitats
realitzades durant i després de l’estat d’alarma han estat realitzades en format
on-line.
Data

Activitat

Metodologia

17 i 18/05/21

Pintar un banc de la pl.Oli i Organitzat pel Dep. de gènere,
un banc pl.Weingarten amb feminismes i LGTBIQ+ I Dep. de
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els colors bandera LGTBIQ+

Joventut i SAI Olesa

20/05/21

Activitat virtual des del perfil Organitzat pel Dep. de gènere,
d’instagram
de
joventut, feminismes i LGTBIQ+ I Dep. de
@infojoveolesam
Joventut i SAI Olesa
“Resistència Bi”

21/05/21

Hora de conte “Contes Organitzat pel Dep. de gènere,
arrugats” a càrrec de Patrícia feminismes i LGTBIQ+ I Dep. de
McGill
Joventut i SAI Olesa

21/05/21

Projecció del curtmetratge Organitzat pel Dep. de gènere,
“ELSA” i Taula rodona feminismes i LGTBIQ+ I Dep. de
“Infància trans” a càrrec Joventut i SAI Olesa
d’Albert i Olga Carbó i
famílies d’infants trans

22/05/21

Punt Lila contra la lgtbifòbia

Organitzat pel Dep. de gènere,
feminismes i LGTBIQ+ I Dep. de
Joventut i SAI Olesa

A qui va destinat
Tota la població, fent especial èmfasi en el col·lectiu LGTBI+.
4.15.2.

Resultats

Participants
Activitat
Visualitzacions
Hora del conte “Contes a la carta” de
507 visualitzacions
Mosaic libres
Debat documental

25 visualitzacions

TOTAL

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

N. visualitzacions

532

Nivell de satisfacció expressat pels participants

-

4.15.3.
Dia internacional
contra la lgtbifòbia

Costos
Capítol I
2.193,63 €

Capítol II
879,15 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
3.072,78 €
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Cartell i programació 17 de maig 2021
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4.16. DIA INTERNACIONAL D’ACCIÓ PER A LA SALUT DE
LES DONES
4.16.1.

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 diferents 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
 Sensibilitzar respecte els usos diferenciats del temps
entre homes i dones i les seves conseqüències
 Fomentar l’auto-responsabilitat
 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

22/05/2021

Autodefensa
femenina

A l’Escorxador

25/05/2021

Taller de sol pelvià

A la Casa de Cultura

25/05/2021

Gènere i salut: la
ràbia, la culpa, la
por i l’amor

A la Casa de Cultura

26/05/2021

Treballs de cura i
salut de les dones

A través del canal de youtube de
l’Ajuntament d’Esplugues

26/05/2021

Taller de cosmètica Canal jitsi meet del centre cívic Sant
natural
Bernat

90

27/05/2021

Taula rodona: què
aporten les entitats
olesanes a la salut
de les dones?

A Olesa ràdio

27/05/2021

Live sobre
gordofòbia

Al canal d’instagram de joventut

28/05/2021

Caravana “La sex
truck”

A la plaça de l’Ajuntament

28/05/2021

Taller de sexualitat

Al saló de plens

29/05/2021

Txikung

Al parc municipal

29/05/2021

Dance remember

Al parc municipal

A qui va destinat
Tota la població, fent especial èmfasi en les dones d’Olesa.
4.16.2.

Resultats

Participants
Activitat

Participants
12

Autodefensa femenina

4

Taller de sol pelvià
Gènere i salut: la ràbia, la culpa, la por i l’amor

Anul·lació

Taller de cosmètica natural

6

Taula rodona: què aporten les entitats olesanes a la
salut de les dones?
Live sobre gordofòbia

Olesa ràdio

Caravana “La sex truck”

31 participants i 160
visualitzacions
60

Taller de sexualitat

Anul·lació

Txikung

20

Dance remember
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15

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Nivell de participació:

Alt

Nivell de satisfacció expressat pels participants

Alt

4.16.3.

Costos

Dia internacional per a
la salut de les dones

Capítol I
1.096,82 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
1.096,82 €

4.17. DIA INTERNACIONAL PER L’ALLIBERAMENT LGTBI+
4.17.1.

Descripció

92

El Dia Internacional per l’Alliberament LGBTI+ (lesbiana, gai, bisexual i
transsexual, intersexual), són una sèrie d’actes que cada any els col·lectius
LGBTI celebren de forma pública para instar per iguals 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
 Informar i assessorar a les persones que s’adrecen al
punt d’informació
 Oferir eines i recursos pedagògics a la ciutadania

Les activitats proposades s’han realitzat durant la tarda del 28 sota el títol “el
SAI al carrer”. S’ha presentat una guia/caixa d’eines per a entorn i famílies de
persones LGTBIQ+ elaborada des del SAI Olesa i el Departament de gènere,
feminismes i LGTBIQ+. També s’ha seguit la campanya Nacional “Els cims pels
drets LGTBIQ+” a on s’ha penjat la bandera LGTBIQ+ a la Creu de Saba com a
acte de reivindicació i suport al col·lectiu.

Activitats desenvolupades
Data
24/06/2021

Activitat
Entrevista a Olesa ràdio

25/06/2021

“Els cims
LGTBIQ+”

pels

Metodologia
S’ha participat en una
entrevista a Olesa ràdio
per a explicar les
activitats del 28J així
com explicar la tasca
del SAI.
drets S’ha organitzat amb el
CAU d’Olesa, que ha fet
la convocatòria i ha
penjat la bandera. Des
del Departament s’ha
facilitat la gestió del
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28/06/2021

Acte “el SAI al carrer”

28/06/2021

Pancarta i bandera al
balcó

28/06/2021

Adhesió al manifest del
Consell Nacional LGTBI

28/06/2021

Mural
col·lectiu
“Construïm-nos des de
la diversitat de gènere”

28/06/2021

Presentació de la caixa
d’eines per entorn i
família LGTBIQ+.

material
i
la
comunicació i difusió de
l’acte.
Muntatge d’una carpa
amb material informatiu
i des d’on s’ha generat
tota la dinàmica pel 28
de juny.
Pancarta
i
bandera
LGTBIQ+ al Balcó de
l’Ajuntament i a l’edifici
del Safareig – La
Teixidora
Lectura del manifest per
part de la Regidora de
gènere, feminismes i
LGTBIQ+
i
representants
polítics
del consistori.
Mural instal·lat a la
carpa del SAI, a on s’ha
proposat la participació
de les persones per a
crear el seu propi avatar
des de la diversitat.
Presentació de la guia
en format físic i digital.

A qui va destinat
A tota la població d’Olesa, fent especial èmfasi en el col·lectiu LGTBI+.

4.17.2.

Resultats

Participants
Activitat

Participants
“Fem el cim” (CAU Olesa)

12

Actes del SAI al carrer (varis)

40

94

Presentació de
“la caixa d’eines” del SAI Olesa

20

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Nivell de participació:

72

Nivell de satisfacció expressat pels participants

Alt

4.15.3. Costos
Dia internacional per
l’alliberament
LGTBIQ+

Capítol I

2.193,63 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
2.193,63 €

Cartell i imatge digital dels actes del 28J.
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4.18. DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA
4.18.1.

Descripció

96

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

Treballar per l’eradicació de la
violència de gènere

Objectius Específics
 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
 Incidir en la població infantil i juvenil

Activitats desenvolupades
Metodologia

Data

Activitat

11/11/21 27/11/21

Exposició juvenil “Prevenció
violències masclistes”

23/11/21 –
28/11/21

Concurs d’instagram:
#olesalliuredemasclisme

de

Exposada durant les dues setmanes a la Piscina
municipal

Concurs realitzat en col·laboració amb el Dep. de
Joventut a través de les seves XXSS. Sorteig de
material feminista per a les participants.
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23/11/21 –
28/11/21

Exposiciód’il·lustracions del
calladeta no ets més maca

llibre

22 – 28
/11/2021

-Il·luminació de la Torre del Rellotge

Exposició de les il·lustracions comprades pel
Departament de Núria Prieto a l’entrada de
l’Ajuntament (en col·laboració amb l’OAC).

La torre del rellotge s’il·lumina de color lila
durant aquesta setmana
.

23/11/2021

Entrevista realitzada amb en col·laboració amb
Entrevista a Olesa ràdio: Per què
Olesa ràdio dins l’Espai la Teixidora. Intervé
existeix la violència masclista?.
l’antropòleg i escriptor Adrià Pujol i Cruells.

24/11/2021

Presentació realitzada en col·laboració amb la
Biblioteca Santa Oliva, a on una de les
Presentació del llibre “Calladeta no
protagonistes del llibre comparteix la seva història
ets més guapa” de Núria Prieto
com a acte de presentació. S’organitza un punt
de venda per a que la gent pugui adquirir el llibre.

25/11/2021

A la Plaça de Fèlix Figueras i Aragai, Lectura
institucional a carrer de la Regidora del
Departament Ada Agut i de representants de les
associacions Ariadna, Dones i Progrés i AJIAL.
A continuació, performance a càrrec del
Col·lectiu Passeig de l’Art.

25/11/2021

26/11/2021

Lectura del manifest feminista +
Performance antimasclista

Xerrada-taller amb dones migrades
d’origen marroquí

-Hora del conte a la Biblioteca Santa
Oliva

Trobada a on a través d’un espai per a fer el té
es parla de temes que preocupen a les dones
migrades i les dificultats que troben. Acte
organitzat amb col·laboració amb el Casal Cívic
Sant Bernat

Activitat organitzada en col·laboració amb la
biblioteca. La narradora Lidia Clua comparteix 5
contes feministes per a la mainada. La inscripció
és telemàtica.
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27/11/2021

Taller d’art: “Collage antimasclista”

27/11/2021

Concert jove: Amazonians i DJ
Nàtura i Montserrap

A l’Escorxador. Organitzat en col·laboració amb
el Dep. de Joventut. A càrrec de Marta Font.

Concert jove a on per motius de mesures
sanitàries s’ha de presentar el passaport covid.
A l’Escorxador.

02/112/2021

15 – 22 /12/2021

Xerrada-taller: Què volem
dones? Com ens sentim?

Exposició dels collages
antimasclistes

les

Taller participatiu per parlar sobre dones,
inquietuds, reptes i autoestima. En col·laboració
amb el Casal Cívic Sant Bernat.

Exposició dels treballs realitzat durant el taller
del collage antimasclista a l’Escorxador el
passat 27/11/2021. L’exposició s’instal·la a
l’edifici del SIAF – La Teixidora, el Safareig.

Per a la difusió dels actes s’han imprès cartells informatius que s’han penjat a
través dels diferents canals de l’Ajuntament. A més a més en l’edició de
novembre del periòdic mensual d’Olesa de Montserrat, 08640 es va incloure la
informació dels diferents actes junt amb informació del SIAD. Alhora, s’han
realitzat versions digitals del cartell genèric, ,i cartells per a penjar i versions
digitals dels esdeveniments de la Performance, el Taller del Collage
antimasclista i el Concert jove. A la vegada que s’ha realitzat una campanya a
través de les Xarxes socials del Departament de joventut de concurs
d’instagram #olesalliuredemasclisme. Els mitjans digitals de difusió han sigut la
pàgina
corporativa
de
l’Ajuntament
i
Olesa
ràdio,
l’instagram
d’@infojoveolesam, el canal de Telegram @saiolesa i també via telèfon mòbil.
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Cartell genèric dels actes del 25N (setmana del 22 al 28 de novembre)

Cartell i Story (per xxss) del Taller de Collage antimasclista realitzat el 27N a
l’Escorxador.
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Cartell i imatge digital per compartir via xxss i mòbil del Concert jove del
dissabte 27N a l’Escorxador.

Banner dissenyat per a la pàgina web d’Olesa Ràdio
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Imatge enviada en el correu-e d’agraïment de les entitats, grups, persones i
col·lectius participants dels actes del 25N.

Post i Sotry del concurs #olesalliuredemasclisme per a l’instagram
@infojoveolesam
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Muntatge fotogràfic per al instagram de @infojoveolesam: presentació del
premis del concurs #olesalliuredemasclisme.

Exposició juvenil “Prevenció de violències masclistes” a la Piscina.
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Presentació del llibre “Calladeta no estàs més guapa”.

Performance 25N - Olesa de Montserrat 2021 - YouTube
Lectura del manifest i Performance del dia 25N.

L’hora del conte a la Biblioteca Santa Oliva del 26N amb Lídia Clua



Hotel Gori 23/11/2021 Especial 25N: Entrevista a Adrià Pujol, antropòleg
i escriptor | Ajuntament d'Olesa de Montserrat

Entrevista a l’Adrià Pujol, antropòleg i escriptor.
104

Concert Jove del 27N a l’Escorxador amb Amazonians, Montserrap i Dj Nàtura.

Punts liles al mercat municipal dels dies 19, 22 i 26N.
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Exposició de les il·lustracions Calladeta no ets més maca, a l’OAC

Material divulgatiu del Punt lila instal·lat a l’Escorxador per al Concert jove del
27N.

106

Pancarta “Iceberg de les violències masclistes” instal·lada a la façana de
l’edifici del Safareig durant la setmana del 25N

Penjada institucional de la pancarta del 25N al balcó del consistori.
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A més, en motiu dels actes d’aquesta setmana es van ampliar els materials que
es van distribuir. S’han distribuït bosses de tela amb el lema “Olesa lliure de
masclisme” i xapes amb lemes com: “de camí a casa vull ser lliure”, “només sí
A qui va destinat
Tota la població d’Olesa de Montserrat.
4.18.2.

Resultats

Participants

Activitat














Exposició juvenil “Prevenció de violències masclistes””
Concurs d’instagram: #olesalliuredemasclisme
Exposició d’il·lustracions del llibre calladeta no ets més
maca
Il·luminació de la Torre del Rellotge
Entrevista a Olesa ràdio: Per què existeix la violència
masclista?.
Presentació del llibre “Calladeta no ets més guapa” de
Núria Prieto
Lectura del manifest feminista + Performance
antimasclista
Xerrada-taller amb dones migrades d’origen marroquí
Hora del conte a la Biblioteca Santa Oliva
Taller d’art: “Collage antimasclista”
Concert jove: Amazonians i DJ Nàtura i Montserrap
Exposició dels collages antimasclistes

TOTAL

Visualitzacions
39 posts / 3.783 interaccions

116 reproduccions
10 persones
300 persones
37 persones
8 persones
15 persones

370 persones / 3.899
interaccions

*Es van respectar totes les mesures de seguretat per la COVID i l’aforament va ser limitat i
controlat a traves del Passaport covid.

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

N. participants:
Grau de satisfacció expressat

370 persones + 1.075 visualtzacions
Alt
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4.18.3.
Olesa de Montserrat
contra la violència de
gènere

Costos
Capítol I
7.705,33 €

Capítol II
4.242,77 €

Capítol IV Capítol VI
0,00 €

0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
11.948,10 €

2. Projectes elaborats no previstos
5.1. Descripció
Arrel de la oportunitat de subvenció amb el Consell Comarcal del Baix
Llobregat, per un import total de 40.694,00€, dins el Programa Feminista, es
van presentar tres projectes, que es detallen a continuació:

Projecte

Descripció

Import

Elaboració del Pla d’Igualtat Avaluació del Pla vigent, i elaboració de la diagnosi 10.708,50€
Municipal
i del pla d’acció del nou Pla d’Igualtat Municipal.

Inserció laboral per a dones Curs per a dones en situació vulnerable d’atenció 6.983,50€
al client amb part teòrica i 80 hores de pràctiques
en empreses.
Agent d’Igualtat

Contractació de la figura de l’agent d’igualtat per a 22.916,17€
portar a terme la programació del Departament en
prevenció i sensibilització del 1 de gener al 18
d’agost de 2022.
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6. Atenció ciutadana i tràmits
6.1 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:

Departament

Nombre

Tipologia

Entitats

Ciutadania

Altres
comunicacions

Gènere,
feminismes I
LGTBIQ+

86

5

Actes populars
i cessió
material

4

Cessió de
sales
municipals

1

Ajuntaments i
Institucions

Empreses

8

Contractes i
convenis
52
3

Subvencions
que sol·licitem
TOTALS

2

3

Pressupostos
registrats
Subvencions a
entitats

Centres
Escolars

8

8

5

60

13
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En quant al Registre de sortides:

Departament

Nombre

Tipologia

Entitat

Ciutadà

Altres
comunicacions

Ajuntaments
i Institucions

Empresa

Centres
Escolars

8

Actes populars
i
cessió
material
Cessió
de
sales
municipals
Gènere,
feminismes I
LGTBIQ+

Contractes
convenis
23

i

1

Pressupostos
registrats
Subvencions a
entitats
Subvencions
que sol·licitem
Altres
comunicacions

8

TOTALS

8

8

5

1

6

1

Les trucades es canalitzen a través de consergeria, que valora 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.
Mitjana setmanal aproximada
Trucades rebudes
Trucades realitzades
Atenció a la ciutadania i visites

50 setmanals aprox.
55 setmana aprox.
8 setmana aprox.

S’han atès el 100% de les visites, instàncies i trucades rebudes.
6.2 Expedients i tràmits realitzats
Els expedients tramitats són bàsicament els referits a les subvencions per
concurrència.
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Departament Expedients

Tipologies

Tancat o
finalitzat

Obert

Activitats pròpies

9

7

Autoritzacions via pública

1

3

Cessió espais municipals
Convenis
interadministratius
Gènere,
feminismes I
LGTBIQ+

78

1

1

Comunicacions
sol·licituds diverses

2

Gestió de la despesa

1

42

Plans i protocols locals

2

1

Subvencions
institucions

2

altres

Subvencions a entitats
per concurrència
TOTALS

4

2

20

58
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7. Atenció interna municipal i tràmits
7.1 Sol·licituds i requeriments
S’ha treballat especialment amb el Departament de Serveis Socials i amb la
Policia Local, per temes relacionats amb situacions de violència i, amb
Participació Ciutadana, per les activitats.
Es canalitzen a través del Circuït de violència de gènere i les reunions de
coordinació establertes amb Serveis Socials.
7.2 Expedients i tràmits interdepartamentals
Enguany s’ha procedit al procés de licitació del psicològic, psicopedagògic per
infants i jurídic, i s’ha realitzat els documents i informes requerits des del
Departament de Contractació.
Altres tràmits, accions o expedients
Avantprojecte de pressupost

Departament que lidera
Intervenció

Licitació de serveis externs

Contractació
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8. Pressupost
Ingressos
Subvencions a projectes
ORGANISME

TIPUS

Diputació de Barcelona – servei psicològic a fills/es
víctimes de violència masclista
Diputació de Barcelona – Fiançament Dones i LGTBI
Institut Català de les Dones (fitxa 1)
Institut Català de les Dones (fitxa 2)
Generalitat de Catalunya – Contracte programa
Benestar Social (fitxa 37)
Generalitat de Catalunya – Contracte programa
Benestar Social (addenda)

Econòmica

6.303,36 €

Econòmica
Econòmica
Econòmica
Econòmica

5.944,26 €
24.500,00 €
15.686,00€
1.000,00€

Econòmica

7.589,82€

Pacto de Estado contra la violència de genero
Econòmica
Consell Comarcal del Baix Llobregat – Programa Econòmica
Feminista

7.275,78 €
40.694,00€

Total Subvencions Rebudes

IMPORT

108.993,22 €

2021
O

P

E

64

2311

22601

64

2311

22602

64

2311

22606

Descripció

POLÍTIQ.GÈNERE-LGTBI-PDATENCIONS PROTOCOLÀRIES I

111,32

1.500,00

2.300,00

1.532,47

POLÍTIQ.GÈNERE-LGTBI-PDREUNIONS I CONFERÈNCIES

6.500,00

6.800,00

POLÍTIQ.GÈNERE-LGTBI-PDACTIVITATS CULTURALS I

2.000,00

3.512,50

400,00

400,00

66.256,00

66.595,15

62.079,39

150,00

150,00

84,72

150,00

150,00

157,60

POLÍTIQ.GÈNERE-LGTBI-PDPUBLICITAT I PROPAGANDA

22609

64

2311

22699

POLÍTIQ.GÈNERE-LGTBI-PDDESPESES DIVERSES

64

2311

22706

POLÍTIQ.GÈNERE-LGTBI-PD- ESTUDIS I
TREBALLS TÈCNICS.

64

2311

Obligacions
reconegudes

50,00

2311

2311

Crèdits totals

50,00

64

64

Crèdits
inicials

22001 POLÍTIQ.GÈNERE-LGTBI-PD-PREMSA,
REVISTES, LLIBRES I ALTRES
PUBLICACIONS.
22199 POLÍTIQ.GÈNERE-LGTBI-PD-ALTRES
SUBMINISTRAMENTS.

5.688,00
2.972,31
0,00
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64

2311

23120 POLÍTIQ.GÈNERE-LGTBI-PDLOCOMOCIONS

100,00

Total CAP II

100,00

0,00

80.057,65€

72.625,81€

2021
O P

E

64

2321

64

2311

Crèdits
inicials

Descripció

48950 POLÍTIQ.GÈNERE-LGTBI-PD- ALTRES
TRANSFERÈNCIES
POLÍTIQ.GÈNERE-LGTBI-PD-PREMIS, BEQUES I
48100 PENSIONS D'ESTUDIS I INVESTIG.

7.800,00
2.300,00

Total CAP IV

Obligacions
reconegude
s
7.748,75
5.998,75

Crèdits
totals

2.300,00

1.500,00

10.048,75€

7.498,75 €

El total del cost per capítols durant l’any 2021 ha estat:
Capítol I

104.567,45€

Capítol II

Capítol IV

51.825,29€

7.498,75 €

Capítol VI

Capítol VII

0,00 €

0,00 €

Total

163.891,49 €

L’administrativa-recepcionista està comptabilitzada a mitja jornada perquè la
compartim amb el Departament de Diversitat i Cooperació.
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9. Annexos
9.1 ANNEX I. Apunts demogràfics d’Olesa de Montserrat

Grups d'edat per sexe i nacionalitat
85 i més
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5a9
0a4
-1500

-1000
Dones catalanes

-500
0
Dones estrangeres

500
Homes catalans

1000
Homes estrangers

1500

Font: Elaboració pròpia a partir del padró de l’INE. Olesa de Montserrat 2018

Població per sexe i nacionalitat
4,13%

Dones catalanes
46,01%

Dones estrangeres
Homes catalans

45,75%

Homes estrangers

4,12%

Font: Elaboració pròpia a partir IDESCAT. Olesa de Montserrat 2018
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Població segons continent d'origen i sexe
57,5%

600

51,9%
500
400
300
200

20,5%
16,2%

15,0% 14,5%

100

6,2%

6,3%

2,7%

9,1%

0
EUROPA

ÀFRICA

AMÈRICA NORD I AMÈRICA SUD
CENTRAL
DONES

ÀSIA I OCEANIA

HOMES

Percentatges sobre el total de població estrangera
Font: elaboració pròpia a partir dades IDESCAT. Olesa de Montserrat 2018

Taxa Atur
900

3,33%

800
700
600

2,23%

500
400
300
200
100
0
OLESA
Homes

Dones

Font: elaboració pròpia a partir IDESCAT. Olesa de Montserrat 2018
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Evolució de l'atur
900
3,10%

800
700
600
500

1,99%

400
300

5.92%

200
100

4.18%

0

Homes estrangers

Dones estrangeres

Homes catalans

Dones catalanes

Font: Hermes municipis. Percentatge d’atur sobre total població catalana i estrangera
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(PER AFEGIT: CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE LA TEIXIDORA)
El SIAD – La Teixidora compta amb un Centre de documentació amb
material divers; llibres, revistes, anuaris, informes, estudis, etc. I material
audiovisual: documentals, pel·lícules i curtmetratges que aborden tota la
temàtica relacionada amb el gènere, el feminisme i LGTBIQ+.
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