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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
calia 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 d’Igualtat 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, 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’erradicació de la violència masclista que pateixen les dones, i, reconèixer i
avançar en garanties respecte al dret bàsic de les dones a viure sense cap
manifestació d'aquesta violència.
D’acord a la llei 5/2008 els municipis tenen la competència per a crear,
programar, prestar i gestionar els serveis d’informació i atenció a les dones, o
altres serveis de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral, col·laborar en la
gestió de les prestacions econòmiques i les subvencions, i finalment, complir
altres funcions o competències així dictades en la llei.
En el capítol dos d’aquesta llei es defineixen les competències de les
administracions públiques, que es resumeixen en:
Les competències del govern constitueixen principalment en definir les
polítiques, ordenar les diverses actuacions en matèria de prevenció, detecció,
atenció, entre altres, atorgar les prestacions econòmiques, vetllar per una
bona coordinació, així com col·laborar i cooperar amb altres comunitats
autònomes.
L’Institut Català de les Dones (ICD), és l’instrument vertebrador de la lluita de
la violència masclista, a més de dur a terme les funcions pertinents a la
present llei.
Centre d’Estudis, Recerca i Capacitació sobre Violència Masclista intervé de
forma coordinada amb l’ICD, com a eina d’estudis i de recerca sobre la
violència masclista, i de formació i capacitació del personal professional amb
contacte amb aquest fenomen.
Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència
Masclista, depèn de l’ICD i exerceix com òrgan específic de coordinació
institucional per a impulsar, seguir, controlar i avaluar les actuacions en
l’abordatge de la violència masclista.
També poden prestar i gestionar els serveis de la competència de la
Generalitat d'acord amb els instruments i en els termes que estableix el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, del 28 d'abril. Els municipis han d'establir per reglament la
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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 locals
Igualtat. Memòria 2018
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per a garantir que compleixen llurs funcions amb relació al que estableix
aquesta llei.”

2.2 Seus, adreces i telèfons
Seu Central: La Teixidora- c/ Salvador Casas, 17. Tel. 93 778 00 50 ext. 4
cird@olesademontserrat.cat
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3. Activitats realitzades
3.1 PUNT D’INFORMACIÓ LA TEIXIDORA-SIAD
3.1.1 Descripció
El Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) La Teixidora d’Olesa és un
servei obert i adreçat bàsicament a les dones. La Teixidora es crea al novembre
de 2008, amb el suport de l’Institut Català de les Dones.
Des del Servei es dóna resposta a les diferents demandes d’informació, es
potencien els processos d’autonomia de les dones i es contribueix a la superació
de totes les situacions de desigualtat de gènere, tant des d’una vessant
individual, com des d’una vessant més comunitària a través de la participació de
les dones.
La Teixidora es converteix en el centre neuràlgic de totes les accions en l’àmbit
d’igualtat que es realitzen des de l’Ajuntament, i és d’alguna manera un
termòmetre de la situació a Olesa, actuant com a observatori.
També des de la Teixidora s’atén i es dona suport a les entitats del municipi que
treballen en l’àmbit d’igualtat.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

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

Activitat
Atenció directa

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

Creació i distribució de les
targetes informatives del
servei

Les targetes s’han distribuït als serveis
partícips del Circuït Municipal de Violència
Masclista, als serveis municipals, a les festes i
espais d’oci i pel 25 de novembre.

Difusió del Centre
Documental la Teixidora

Coordinació amb la Biblioteca, per tal de
visibilitzar els materials disponibles al centre
documental, a l’apartat de materials amb
perspectiva de gènere i LGTBI de la Biblioteca

Gener-desembre
2018

Abril – desembre
2018

Agost – desembre
2018

Metodologia

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

TOTAL

Gènere
Home
9

Dona
200

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

N participants
Comparativa any anterior

200
Augment

3.1.3 Costos
Punt d’Informació La
Teixidora-SIAD

Capítol I

Capítol II

Capítol IV Capítol VI

Capítol VII

6.758,93 €

176,68 €

00,00 €

0,00 €

00,00 €

Total
6.935,61 €
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Targetes informatives del servei
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3.2 SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES
3.2.1 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 es prestada per professionals especialitzades en la violència de
gènere i pretén donar informació, orientació i assessorament a dones de la ciutat.
Amb la figura de la tècnica d’igualtat s’ha solidificat el servei de primera acollida
on, a través d’agenda o de derivació d’altres departaments municipals (mediació,
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.

El mes de novembre de 2017 va finalitzar el contracte del servei psicològic amb
l’empresa ASISPA i a l’abril del 2018 va començar l’empresa guanyadora de la
nova licitació Fundació Pere Tarrés. Pel que fa el servei jurídic segueix l’empresa
Prae Lex Serveis Jurídics, SL.

Al març del 2018 es va iniciar el projecte d’intervenció psicopedagògica amb els
fills i filles víctimes de violència masclista. És una prova pilot vinculada al recurs
econòmic de la Diputació de Barcelona. Es fa atenció un cop per setmana a les
dependències de Serveis Socials.
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

12

Objectius Generals

Objectius Específics

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

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

Treballar per millorar la situació de
dones afectades per violència masclista

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

Activitats desenvolupades
Data

Activitat

Metodologia
Atenció personal individualitzada, amb cita prèvia.

Gener-desembre

Gener – desembre

6 i 13 de març de 1720h

23 d’abril

Serveis
d’assessorament
jurídic i psicològic

Teràpia de grup

Taller “Com gestionar
emocionalment una
separació”

Les demandes són diverses, des de petició
d’informació i assessorament general tant a nivell
jurídic com psicològic, com a situacions de
conflicte.
Dinàmiques participatives amb dones en situació
de feblesa emocional.
A partir de l’establiment d’un espai de confiança i
d’interrelació les participants treballen amb la
psicòloga sobre el conflicte emocional que les
afecta. S’han realitzat 8 sessions de grup.

Una professional de l’Institut d’Estudis de la
Sexualitat i la parella va venir a fer una xerradataller a les dones usuàries del SIAD

Taller “mengem-nos el Taller infantil de creació d’un punt de llibre i taller
per a joves per revisar les lletres de les cançons
masclisme” en les
activitats de Sant Jordi de moda.

Igualtat. Memòria 2018
13

Un cop al mes

Un cop al mes

Comissió casos
violència

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.

Coordinació amb
serveis socials bàsics

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.

A qui va destinat
Tota la població d’Olesa.
3.2.1 Resultats
Participants
Durant l’any 2018 s’han atès un total de 130 dones i 9 homes de manera
individualitzada i a 16 dones en teràpia grupal segons el següent detall:
Serveis
Jurídic

N. dones ateses pel servei
N. atencions realitzades
N. dones participants en el grup de teràpia

57
106

Psicològic Psicòloga
infantil

T.Igualtat

TOTAL

72

15

111

255

194

91

160

551

16
87

N. dones en situació de violència masclista
S’han passat al Circuït de violència un total de 31 casos.

ATENPRO
El Servei Telèfonic 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.
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El nombre de teleassistències gestionades ha anat augmentant. Durant l’any
2016 set dones van gaudir del servei, al 2017 van ser 13 i al 2018 ha augmentat
fins a 15.

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.
- 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 2018 dues dones han fet ús de recursos residencials. Una d’elles va
ingressar junt amb els seus fills al SAAU per desprès passar al SAR. L’altre va
ingressar en SAR i actualment es troba en SAS.

Recurs d’acolliment privat
Es tracta d’un recurs residencial gestionat per l’entitat AGI amb qui s’ha
establert un conveni a través del Consell Comarcal que garanteix l’acolliment
Igualtat. Memòria 2018
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d’urgència en un dels recursos amb que compta a les dones i llurs fills/es que
es troben en situació de violència.
Durant el 2018 una dona ha estat derivada al recurs a l’espera d’obtenir plaça
en recurs públic (a on ja va ser traslladada).

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.

Propostes de derivació a altres serveis
No consta
Serveis locals i/o comarcals

18

Serveis Generalitat

6
0

Serveis assessorament - SIAD

50

Sense derivació

40
0

10

20
Homes

30

40

50

60

Dones

Àrees de consulta
Altres

1

Jurídic

43

9

Familia

5

Serveis socials
Laboral

1
0

32

13

2
10

62

20

30
Homes

40

50

60

70

Dones

16

Tipologia tramitació de l'atenció
Altres
Correu electrònic

5

Telefònica

20
9

Presencial

109

0

20

40

60

Homes

80

100

120

Dones

Canals d'entrada
Altres
2

Servei d'Informació i Atenció a les Dones

9
56

Serveis Especialitzats
9

Jutjats
Mossos d'Esquadra

10

14

Iniciativa pròpia
0
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20

Homes

Dones

30

39
40

50
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Perfil de les persones usuàries
9
9

Menors atesos

Persones Ateses
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Persones ateses per edat
No consta

7

65 anys i més

9

45 a 64 anys

50

30 a 44 anys

49

5

15 a 29 anys
4

0 a 14 anys

14

5

0

10

20

30
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40

50

60

Dones

Persones ateses per nivell d'estudis
7

No consta
Altres
Universitaris
FP/ Cicles Formatius
Batxillerat
ESO/Graduat Escolar
Estudis primaris
Sense estudis

1

26
9
18
29
14

1

35
3

0
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10

15
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20

25

30

35

40

Dones

Persones ateses per nacionalitat de procedència
Altres
Extracomunitària

12

Comunitària

1
2
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Avaluació
18

Indicadors

Resultats obtinguts

Variació en l’atenció respecte any anterior
Nº de sessions grupals
Nº de participants a les sessions grupals
Variació en les participants sessions grup respecte any anterior
Nivell de satisfacció expressat

+ 53
8
16
+8
Alt

3.2.2 Costos
Serveis
d’informació
atenció a
dones

i
les

Capítol I
27.455,26 €

Capítol II
27.795,45 €

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total
55.250,71 €
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3.3 CIRCUÏT MUNICIPAL DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
3.3.1 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 multidisciplinar.
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
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Data

Activitat

Metodologia

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

10/05/2018

Presentació del
Protocol al CAP

08/11/2018

Formació sobre
àmbit jurídic i
procés judicial

Presentació als professionals del CAP el Protocol Local
per l’Abordatge de la violència masclista. Cada servei
participant del Circuit de violència va presentar la part
corresponent al seu Servei i es van resoldre dubtes i
inquietuds.
Continguts: tramitació de justícia gratuïta, diferència entre
procediments civils i penals, ordres de protecció,
esquema judici ràpid i procediments davant de
l’impagament de pensions d’aliments
Formadora: advocada del SIAD
Participants: 4 educadors/es de Serveis Socials,
educadora de la xarxa d’infància i adolescència, caporal
policia local, 2 agents de Mossos d’Esquadra del GAV,
Infermera CAP, Doctora CAP, TS CAP, TS CAS, Agent
d’igualtat, Insertora laboral de promoció econòmica,
directora del SIE, tècnica d’igualtat, psicòloga del SIAD.

3.3.2 Resultats
Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

N reunions:

11

N. assistència mitjana:
N. formacions:

8/12
1
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Circuït de violència masclista
Creieu que la vostra participació al circuït aporta
alguna cosa al vostre servei?
Creieu que la metodologia de les comissions és
adequada?
Creieu que la freqüència de les comissions és
adequada?
La revisió del protocol ha ajudat a millorar la
cobertura de les dones al vostre servei?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.3.3 Costos
Capítol I

Capítol II

Circuït municipal de 1.208,71 € 0,00€
violència masclista

Capítol IV
0,00€

Capítol VI
0,00€

Capítol VII
0,00€

Total
1.208,71 €
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3.4 CAFÈ TERTÚLIA. DONES QUE PARLEN DE DONES
3.4.1 Descripció
El Cafè tertúlia és un espai de debat, reflexió i aprenentatge, obert a les dones
d’Olesa, que cada primer dijous de mes es reuneixen per parlar sobre un tema
d’actualitat que es proposa, entorn a un cafè compartit.
L’espai s’enriqueix de les aportacions del conjunt de les dones participants, les
opinions i reflexions aportades tant per la conductora/dinamitzadora de l’espai
com per les participants no seria possible sense el clima de confiança establert
en el grup, que permet l’abordatge de temes que tenen a veure també amb la
condició de ser dona.
En algunes sessions es convida a diferents professionals per tal d’enriquir el
debat.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

• Fomentar la participació i la cohesió de les dones
Crear un espai de trobada, debat i • Potenciar la interacció, reflexió i debat de les dones
reflexió amb dones d’Olesa
• Detectar situacions de desigualtat i malestar
emocional
• Propiciar l’apoderament i el creixement personals de
les dones en l’àmbit quotidià

Activitats desenvolupades
Data

Activitat

Primer dijous de
mes

Cafè Tertúlia

Metodologia
A partir d’un tema concret es planteja el debat, sovint amb
suport audiovisual i entorn un cafè.

A qui va destinat
Totes les dones d’Olesa.
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3.4.2 Resultats
Participació
Assisteixen a cada Cafè Tertúlia una mitjana de 10 dones, les qual van variant i
al llarg de l’any es calcula que hi han pogut assistir entorn a 20 dones.
Hi ha hagut canvis d’ubicació de l’activitat per el trasllat del servei i això també
s’ha notat a nivell de participació.
Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

N inscripcions: 30

N. participants: 18

N. assistència mitjana:
Nivell de satisfacció expressat pels participants

10
Molt alt

3.4.3 Costos

Cafè tertúlia

Capítol I
1.457,25 €

Capítol II
59,06 €

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

0,00 €

00,00 €

0,00 €

Total
1.516,31 €
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3.5 CURSOS DE PRIMAVERA
3.5.1 Descripció
Des de la teixidora s’han organitzat els tallers de tardor per a dones d’Olesa.





Informàtica II
Informàtica III
Curs de lideratge femení
Curs d’autodefensa feminista

CURSOS D’INFORMÀTICA
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Millorar la capacitació de les
dones

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

Potenciar l’alfabetització digital

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

CURS DE LIDERATGE FEMENÍ
Objectius Generals

Objectius Específics

Connectar el cos a través dels
propis cicles

• Identificar, gestionar i connectar amb les emocions

Aconseguir les fites proposades
sent conscients del diàleg intern

• Entrar en contacte amb els 4 arquetips/forces existents
• Modificar el diàleg intern
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CURS AUTODEFENSA FEMINISTA

Objectius Generals

Objectius Específics

Millorar
les
capacitats
de
defensar-se davant possibles
atacs o agressions masclistes

• Treballar la connexió entre el cos i la ment

Augmentar la seguretat i millorar
la capacitat de les dones per evitar
que els puguin fer mal

• Marcar i imposar límits

• Mantenir la calma i percebre el que passa al voltant
•

• Organitzar l’espai físic i contraatacar

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

04/04/2018 al
25/05/2018

Cada participant davant un ordinador,
Curs d’informàtica II i III cada dimecres segueix les instruccions prèvies donades
i divendres de 16.00 a 18.00h
pel formador posant en pràctica allò que
s’explica.

10/04/2018 al
29/05/2018

Curs de lideratge femení dimarts de
10.00 a 12.00h

Metodologia

Sessions físiques a través de dinàmiques
de grup.

14/04/2018 i Curs d’autodefensa feminista dissabtes Sessions
21/04/2018
de 10.00 a 14.00h
teòriques.

físiques

amb

explicacions

A qui va destinat
A totes les dones d’Olesa majors de 18 anys.
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3.5.2 Resultats
Participants
Activitat

Participants

Informàtica II

10

Informàtica III

10

Lideratge Femení

10

Autodefensa Feminista

12

TOTAL

42

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Grau d’assoliment dels objectius
Nº de cursos

Alt
4

Valoracions informàtica

Valoració global de l'experiència
Valoració global del personal
Valoració global de l'activitat
Valoració global de l'espai
0

1

2

3

4

5

6

Valoracions lideratge femení

Valoració global de l'experiència
Valoració global del personal
Valoració global de l'activitat
Valoració global de l'espai
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Valoracions autodefensa feminista

Valoració global de l'experiència
Valoració global del personal
Valoració global de l'activitat
Valoració global de l'espai

3.5.3 Costos
Cursos de primavera

Capítol I
2.308,96 €

Capítol II
3.176,90 €

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total
5.485,86 €
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3.6 CURSOS DE TARDOR
3.6.1 Descripció
Des de la teixidora s’han organitzat els tallers de tardor per a dones d’Olesa.





Informàtica II
Reparacions Casolanes
Desperta la teva vitalitat a través de la cuina
Ioga i ritmes femenins

CURS D’INFORMÀTICA
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

Millorar la capacitació de les
dones

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

Potenciar l’alfabetització digital

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

CURS DE REPARACIONS CASOLANES
Objectius Generals

Objectius Específics

Millorar la capacitació de les
dones

• Fomentar les capacitats a l’hora de reparar problemes que
poden sorgir en un habitatge diàriament.

Potenciar el paper femení dins
de l’àmbit de les reparacions
casolanes

• Aprendre a reparar petites fugues d’aigua, canviar
interruptors, utilitzar un trepant i d’altres eines necessàries,
capacitació de cara a solucionar altres problemes habituals
a la llar.
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CURS DE CUINA SALUDABLE
Objectius Generals

Objectius Específics

Elaboració de receptes de cuina
saludables i senzilles

• Aprendre a cuinar plats sans i nutritius mitjançant receptes
fàcils
• Desterrar mites sobre l’alimentació

Experimentació
amb
nous
productes i ingredients i les
seves propietats

• Conèixer alternatives saludables als productes més
consumits en la nostra societat
• Treballar en la creativitat a la cuina

Autoregulació d’hàbits i rutines
saludables
referides
a
l’alimentació

• Ser conscients de la importància de portar una bona
alimentació
• Donar el valor que mereix l’alimentació en la nostra vida
• Aprendre a nodrir i a escoltar el nostre cos

CURS DE IOGA I RITMES FEMENINS
Objectius Generals

Objectius Específics

Posar la pràctica del ioga al servei
de l’apoderament i benestar
femení

• Treballar la connexió amb el cos a través de la pràctica del
ioga des d’una visió empoderadora femenina

Escolta activa dels ritmes i cicles
femenins

• Treballar la connexió entre el cos i els cicles

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Metodologia

10/10/2018 al
28/11/2018

Cada participant davant un ordinador,
Curs d’Informàtica II dilluns i dimecres segueix les instruccions prèvies donades pel
de 16:30 a 18:30 h
formador posant en pràctica allò que
s’explica.

24/10/2018 al Curs de cuina saludable dimecres de
14/11/2018
17:30 a 19:30 h

El curs es desenvoluparà a la cuina d’Arts i
Oficis. Les participant realitzaran les
receptes proposades per la tallerista amb el
seu suport i acompanyament.

3/10/2018 al
31/10/2018

El curs es desenvoluparà al taller d’Arts i
Oficis. Les participants realitzaran les
reparacions proposades amb el suport de
material i l’acompanyament de la tallerista

Curs de reparacions casolanes
dimecres de 18 a 20 h

11/10/2018 al Curs de ioga i ritmes femenins dijous
15/11/2018
de 17 a 19 h

Sessions de ioga en sintonia amb els cicles
femenins amb l’acompanyament d’una
tallerista.

30

A qui va destinat
A totes les dones d’Olesa majors de 18 anys.
3.6.2 Resultats
Participants
Activitat

Participants

Informàtica II

10

Cuina Saludable

12

Reparacions Casolanes

9

Ioga i Ritmes Femenins

12

TOTAL

43

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Grau d’assoliment dels objectius
Nº de cursos

Alt
4

Valoració Informàtica II

Valoració global de l'experiència
Valoració global del personal
Valoració global de l'activitat
Valoració global de l'espai
0

1

2

3

4

5

6

Valoració Cuina Saludable

Igualtat. Memòria 2018
31

Valoració global de l'experiència
Valoració global del personal
Valoració global de l'activitat
Valoració global de l'espai
0

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

5

6

Valoració Reparacions Casolanes

Valoració global de l'experiència
Valoració global del personal
Valoració global de l'activitat
Valoració global de l'espai
0

5

6

Valoració Ioga i Ritmes Femenins

Valoració global de l'experiència
Valoració global del personal
Valoració global de l'activitat
Valoració global de l'espai
0

3

4

5

6

3.6.3 Costos
Cursos de tardor

Capítol I
3.764,33 €

Capítol II
2.839,89 €

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total
6.604,22 €
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3.7 TALLERS ALS INSTITUTS I ESCOLES
3.7.1 Descripció
Les professionals del servei psicològic i del servei jurídic que treballen al SIAD,
a part de les atencions a les dones també realitzen tallers als instituts i escoles
del municipi.
Aquestes activitats s’ofereixen al Catàleg d’activitats que l’Ajuntament ofereix a
totes les escoles i instituts.
Cada professional ofereix una activitat, la professional del servei psicològic
ofereix “Violència i assetjament masclista”; la professional del servei jurídic
ofereix “Precaució a les xarxes socials”, la tècnica d’igualtat “ni prínceps, ni
princeses” al cicle mitjà d’educació primària i es contracte una entitat externa, la
cooperativa Candela, per fer els tallers de diversitat sexual als instituts. El taller
de violència masclista i el taller de diversitat sexual ha sigut el primer any que
s’ha ofert als instituts.
Objectius generals i específics

Objectius Generals

Objectius Específics
•

Taller “Violència i assetjament
masclista”

Taller “Precaució a les xarxes
socials”

•
•
•
•
•

•
•
Taller “els armaris pels abrics”
diversitat sexual i LGTBI

•
•
•

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

Aprendre a viure la diversitat com un valor positiu I
enriquidor
Aclarir i aprofundir sobre els conceptes d’identitat
sexual, gènere I opcions sexuals
Ampliar l’imaginari sobre formes d’auto-definició
personal
Sensibilitzar sobre el bullying LGTBfòbic que es dóna a
les escoles
Donar eines per combatre les discriminacions
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Taller “ni prínceps, ni princeses”

•
•
•

Trencar estereotips relacionats amb el gènere
Crear consciència sobre les diferències segons el
gènere
Donar eines al professorat

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

Nombre de
escolars

12

4/5

centres Nombre d’alumnes
300

Taller “Precaució a les xarxes socials”
Nombre
d’actuacions

Nombre de
escolars

9

4/5

centres Nombre d’alumnes
225

Taller “Els armaris pels abrics”
Nombre
d’actuacions

Nombre de
escolars

2

1/5

centres Nombre d’alumnes
50

Taller “Ni prínceps ni princeses”
Nombre
d’actuacions

Nombre de
escolars

4

2/7

centres Nombre d’alumnes
100

A qui va destinat
34

Totes les activitats van adreçades a l’alumnat de l’E.S.O. excepte “ni prínceps ni
princeses” que va destinada al cicle mitjà d’educació primària.

3.7.2 Resultats
Participants
Taller “Violència i assetjament masclista”
Aquest 2018 han participat en l’activitat 4 instituts dels 5 a qui s’adreça l’activitat.
Taller “Precaució a les xarxes socials”
Aquest 2018 han participat en l’activitat 4 instituts dels 5 a qui s’adreça l’activitat.
Taller “Els armaris pels abrics”
Aquest 2018 han participat en l’activitat 2 instituts dels 5 a qui s’adreça l’activitat.
Taller “Ni prínceps ni princeses”
Aquest 2018 han participat en l’activitat 2 escoles de les 7 a qui s’adreça
l’activitat.
Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Nº d’activitats ofertades
Nº d’activitats per secundària
Nº d’activitats per primària
Variança nº activitats respecte any anterior

4
3
1
0
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Taller “Violència i assetjament masclista”
Indicadors

Resultats Obtinguts

N. centres que demanen activitat

4/5

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

3
0
6

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

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Taller “Precaució a les xarxes socials”

Indicadors

Resultats Obtinguts

N. centres que demanen activitat

4/5

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

4
0
6
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Taller precaució a les Xarxes Socials
Valoració global de l'activitat
Recomanaries aquesta activitat?
Els alumnes s'han mostrat satisfets amb l'activitat
Els professionals han desenvolupat l'activitat…
El contingut s'ha ajustat al que figurava a la fitxa…
El material complementari ha estat l'adequat
L'activitat s'ha desenvolupat en l'horari previst
Les dates han estat les apropiades
0

1

2

3

4

5

6

Taller “ni prínceps, ni princeses”
Indicadors

Resultats Obtinguts

N. centres que demanen activitat

2/7

N. centres repetidors respecte curs passat
N. centres que no l’han demanat i sí ho van fer el curs passat
Grau de satisfacció expressada pels centres (entre 0 i 10)

0
0
8.8/10

Taller Ni prínceps ni princeses
Valoració global de l'activitat
Recomanaries aquesta activitat?
Els alumnes s'han mostrat satisfets amb l'activitat
Els professionals han desenvolupat l'activitat…
El contingut s'ha ajustat al que figurava a la fitxa…
El material complementari ha estat l'adequat
L'activitat s'ha desenvolupat en l'horari previst
Les dates han estat les apropiades
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0
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Taller “Els armaris...pels abrics”
Indicadors

Resultats Obtinguts

N. centres que demanen activitat

1/7

N. centres repetidors respecte curs passat
N. centres que no l’han demanat i sí ho van fer el curs passat
Grau de satisfacció expressada pels centres (entre 0 i 10)

1
1
No resposta enquesta

3.7.3 Costos
Tallers als instituts

Capítol I
360,77 €

Capítol II
2.750,00 €

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

0.00€

0.00€

0.00€

Total
3.110,77 €
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3.1 FORMACIÓ SOBRE ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE
3.1.1 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.
La formació la van desenvolupar dues investigadores del Grup Antígona de la
UAB.
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
Activitat

Metodologia

Grup 1

Explicativa i participativa

27 de novembre Grup 2
i 4 de desembre

Explicativa i participativa

Data
13 i 20 de
novembre

A qui va destinat
Al global de la plantilla de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
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3.1.2 Resultats
Participants
Gènere
Home
12

TOTAL

Dona
26

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Grau d’assoliment dels objectius

Alt

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

Assistència mitjana 20
5

Valoració general de l'experiència
Respecte el contingut de la formació
Respecte la formadora que ha desenvolupat
l'activitat
0

1

2

3

4

5

6

3.1.3 Costos
Formació assetjament Capítol I
sexual i per raó de sexe 481,02 €

Capítol II
1000,00€

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

0,00€

0,00€

0,00€

Total
1.481,02 €
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3.2 CAMPANYA PER UNES FESTES NO SEXISTES
3.2.1 Descripció
La prevenció de les violències masclistes i heteronormatives és imprescindible
per poder construir unes festes lliures de violències masclistes i una societat justa
i equitativa. En aquest sentit, la prevenció ha de potenciar l’eradicació del
sexisme i les relacions jeràrquiques i d’exercici d’autoritat que ha imposat el
patriarcat. Ha de transcendir la socialització de gènere rebuda i les estructures
patriarcals i ha de contribuir a la transformació de les relacions de gènere en el
nostre context. Les accions preventives van dirigides, doncs, a evitar o reduir la
magnitud d’aquest fenomen i a transformar les relacions entre gèneres.
Les violències heteronormatives i masclistes no són fets aïllats o puntuals, són
l’expressió d’una desigualtat estructural. Poden anar des d’una imatge (V.
Simbòlica/ambiental), des d’un comentari ofensiu o degradant (V. Verbal) o a
agressions sexuals (V.física). I s’exerceixen sobre una o varies persones per
motius d’identitat de gènere, d’aspecte físic i/o orientació afectiva-sexual
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. A més d’aquest
material, enguany 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 “No és No” 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
• 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

Activitats desenvolupades
Els cartells i el roll-up s’han penjat a totes les festes que s’han organitzat al
municipi. Les targetes i les xapes s’han distribuït entre les festes de Santa Oliva
i Festa Major. Les polseres de la Diputació de Barcelona van repartir-se a les
diverses entitats per tal que les distribuïssin per Festa Major. La falca s’ha
reproduït als diversos espais festius de Festa Major.

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Metodologia

9, 10,11/06

Festes de Santa Oliva

Muntatge d’un Punt Lila al Ginesta Sound,
col·laborant amb el CAU d’Olesa.
Distribució de xapes i targetes, així com,
material de la Línia 900. Cartells amb lemes
i roll-up.

23, 24, 25, 26, 27/06

Festa Major

A través de la col·laboració amb les
diverses entitats del municipi, distribució de
les targetes informatives i les polseres amb
el lema “No és No”. Reproducció de la falca
contra les agressions sexistes als diversos
espais festius. Cartells amb lemes i roll-up.

31/12

Festa de cap d’any

Distribució de xapes i targetes contra
l’assetjament masclista. Ubicació de cartells
contra l’assetjament en l’espai.

A qui va destinat
Tota la població.
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3.2.2 Resultats
Participants
És molt difícil de comptabilitzar les persones que van veure el material a les
festes de Santa Oliva i a la Festa major. A la festa de cap d’any hi havia 1.500
participants.
Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Mitjana del grau de satisfacció expressat pels participants

Alt

3.2.3 Costos
Campanya festes no Capítol I
3.038,53 €
sexistes

Capítol II
400,51 €

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total
3.439,04 €
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3.3 CAMPANYA PER UN NADAL LLIURE DE SEXISME
3.3.1 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”.
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, introduint una novetat a la campanya, s’han realitzat
uns 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
responsable

respecte

el

consum

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

de

joguines

de

caire
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Activitats desenvolupades
Els cartells s’han distribuït als serveis municipals i les cartelleres, així com també
al Mercat Municipal i al CAP. Els cartells, cartes i retallables, s’han distribuït a les
escoles del municipi, centre obert, centre cívic i a la Biblioteca Municipal, així
com també a les botigues de joguines i associacions de veïnes i veïns.

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Metodologia

12/12/2018

1ª distribució.

Distribució als serveis municipals, el CAP i
el Mercat Municipal.
Entrega dels cartells a les agents cíviques
en base al nombre de cartelleres
municipals.

13/12/2018

2ª distribució.

Distribució a les botigues de joguines del
municipi i al Centre Cívic d’Olesa.

14/12/2018

17/12/2018

Enviament via correu del material A través de la Xarxa d’Infància i
de la campanya.
Adolescència, enviament a Centres,
AMPES, Serveis (65 destinataris).
3ª distribució.
Distribució als centres de primària municipal
i les llars d’infants.

A qui va destinat
Tota la població, fent especial èmfasi en els infants.

3.3.2 Resultats
Participants
Complexitat per identificar l’abast total de la campanya. Assistència a tots els
centres educatius de primària, i entrega dels materials de la campanya en espais
públics d’alta assistència infantil o de famílies, com el Centre Cívic d’Olesa, la
Biblioteca Municipal, la Casa de Cultura, el Mercat Municipal o les botigues de
joguines. Reenviament dels materials via correu electrònic a la Xarxa d’Infància
i Adolescència. Disposició del material a l’Escorxador durant l’Escorxador Xics.
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Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Mitjana del grau de satisfacció expressat pels participants

Alt

3.3.3 Costos
Campanya per un Capítol I
nadal lliure de sexisme 3.764,33 €

Capítol II
776,82 €

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

0,00€

0,00€

0,00€

Total
4.541,15 €
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3.4 DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
3.4.1 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

02/03/2018

Inauguració de l’exposició “Doblement
Silenciades” recull fotogràfic de l’arxiu
municipal amb imatges de dones del 1800 al
1900.
- Acte d’inauguració i petit col·loqui “dones
d’ahir i d’avui”.
- Exposició disponible al vestíbul de la Casa
de Cultura del 2 a l’11 de març.

Acte inaugural i col·loqui a càrrec
de Sara Valls, Pepa Fraile i Dolors
Figueras.
Exposició
“Doblement
Silenciades”
itinerant,
s’ha
exposat a l’Escola Daina Isard, al
Centre Cívic Olesa i a l’AAVV La
Central.

08/03/2018

Col·laboració amb Olesa Ràdio
Acte central del commemoració del
durant la jornada, taula rodona
Dia Internacional de la Dona:
amb la participació de Mònica
- Taula rodona a Olesa Ràdio
Figueras, Pepita Pascual i Sofia
- Mural a càrrec de Doble A
- Lectura del manifest per part de les Haji. Participació de Doble A i les
entitats de dones del municipi
entitats municipals.

09/03/2018

Taller infantil “Vull ser Com”

Activitat a càrrec de Drac Màgic a
la Biblioteca Municipal

Taller de Gestió Emocional d’una Separació

Taller realitzat a la Teixidora amb
dones usuàries del SIAD

06/03/2018 i
13/03/2018

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

3.4.1 Resultats
Participants
Es calcula van assistir al conjunt d’aquestes activitats 391 persones.
Activitat
Acte central – pintada mural + lectura manifest
Inauguració i col·loqui “Dones d’ahir i d’avui”
Exposició Doblement Silenciades
Taller “Vull ser Com”
Taller Gestió Emocional Separació

Total

Participants
60
30
210
20
10
330
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Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

N. participants:

330

Mitjana del grau de satisfacció expressat pels participants

Alt

3.4.2 Costos
Dia internacional
les dones

de

Capítol I
2.429,22 €

Capítol II
3.387,69 €

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total
5.816,91 €

Lectura del manifest a càrrec de les entitats
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Realització del Mural

Inauguració de l’exposició “Doblement
Silenciades”

Taller Infantil
“Vull ser com”

50

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

Objectius Específics

Promoure la salut i la qualitat de
vida de les dones

• Sensibilitzar respecte el paper que juga el gènere en la
salut
• 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
27/04/2018 14/05/2018

13/05/2018

21/05/2018

Activitat

Metodologia

Exposició “Quin temps tenim?” a la
Sala 2 de la Casa de Cultura i al
Mercat Municipal. Presentació de la
infografia sobre els usos del temps
diferenciats entre homes i dones.

Exposició de l’Institut Català de les
Dones

Caminada “Suma’t al rosa per lluitar
Caminada
urbana.
Sortida
contra les malalties del càncer de
finalització a Plaça Catalunya
mama” de l’Associació Ariadna
Taller de sòl pelvià

Taller obert a la Sala 2 de la Casa
de Cultura

Igualtat. Memòria 2018
51

i

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

3.5.2 Resultats
Nombre de participants unes 500 aproximadament, es fa difícil de comptabilitzar
les persones que visiten l’exposició al Mercat Municipal
Participants
Activitat

Participants
50

Exposició “Quin temps tenim?”

8

Taller sòl pelvià
Caminada “Suma’t al rosa”

450

TOTAL

Aprox. 500

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Nivell de participació:

500 aprox.

Nivell de satisfacció expressat pels participants

Alt

3.5.3 Costos
Dia internacional per a Capítol I
849,82 €
la salut de les dones

Capítol II
931,70 €

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

0,00€

0,00 €

0,00 €

Total
1.781,52 €

52

Fotografies de l’exposició “Quin temps
tenim?” al Mercat Municipal.
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3.6 DIA INTERNACIONAL PER L’ALLIBERAMENT LGTBI+
3.6.1 Descripció
El Dia Internacional per l’Alliberament LGBTI+ (lesbiana, gay, bisexual i
transsexual, intersexual), són una sèrie d’actes que cada any els col·lectius
LGBT celebren de forma pública para instar per més drets i per la igualtat. Es
commemora el 28 de Juny, data en que es celebren els disturbis d’Stonewall
(Nova York, EE. UU.) de 1969, que marquen l’inici del moviment d’alliberació
homosexual. La dignitat intrínseca de cada esser humà no s’ha de veure
afectada per la seva conducta ni orientació sexual.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

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

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

Activitats desenvolupades
Data

Activitat

Pintada de pilones
12/06 – 13/06/2018
bandera irisada.

Metodologia
amb

la

En un tram del carrer Alfons Sala, van
pintar-se les pilones amb la bandera
irisada (LGTBI+), conjuntament amb els
nois i noies de Barri Jove.

28/06/2018

Hora del Conte “Contes de Blau i
Rosa” i Lectura del Manifest

Les activitats van haver-se d’anul·lar per
la pluja. L’hora del conte es va realitzar
el dia 28/09/2018.

29/06/2018

Obra de teatre Romeu i Julieta (A
càrrec de la companyia Camara
de Teatro)

A la plaça Fèlix Figueras i Aragay.
Exposició d’un mapa amb la diferent
situació legal de les persones LGTBI+
als diferents països del món.

Exposició a la biblioteca de
llibres relacionats amb la
25/06 – 30/06/2018
temàtica (diversitat sexual i
familiar)

Disponibilitat de materials amb temàtica
de diversitats sexual i familiar a l’accés
de la Biblioteca.
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A qui va destinat
Tota la població.

3.6.1 Resultats
Participants
Activitat

Participants
30

Romeu i Julieta
Contes de Blau i de Rosa

20
50

TOTAL

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

N. participants:
Grau de satisfacció expressat

50 aprox
Mig-Alt

3.6.2 Costos
Dia internacional de Capítol I
1.699,65 €
l’orgull LGTB

Capítol II
1.889,03 €

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

Total

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.588,68 €
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3.7 OLESA DE MONTSERRAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
3.7.1 Descripció
El 25 de novembre va ser declarat dia internacional contra la violència de gènere
el juliol de 1981, en el context de la primera trobada feminista de Llatinoamèrica
i del Carib celebrat a Bogotà (Colòmbia). En aquesta trobada les dones van
denunciar la violència de gènere en l'àmbit domèstic i la violació i l'assetjament
sexual en l'àmbit dels governs, incloent-hi la tortura i els abusos que patien
moltes presoneres polítiques.
Es tracta d’un projecte per a la prevenció de violència de gènere que es porta a
terme des de l’any 2008 fomentant la realització d’activitats de sensibilització,
formatives i de rebuig a la violència de gènere.
Objectius generals i específics

Objectius Generals

Objectius Específics

Treballar per l’eradicació de la
violència de gènere

• Conscienciar la ciutadania sobre la situació
• Conduir a la reflexió sobre el què comporta la violència
• Informar i orientar a la població perquè utilitzi els mitjans
formals i no formals per rebutjar aquesta violència
• Conscienciar i difondre els valors de la igualtat de gènere
• Fer visible el problema de la violència masclista
• Trencar mites i estereotips
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Activitats desenvolupades
Data
07/11/2018

13/11/2018 i
14/11/2018

22/11/2018

22/11/2018

25/11/2018

Activitat

Metodologia

Teatre-Fòrum “Històries de l’Alba i el
Manu”

Dinàmica participativa al IES Daniel Blanxart a
càrrec de la Cooperativa Cúrcuma.

Taller “Pintar Sabates Vermelles”

Per tal de poder realitzar la “Performance de les
Sabates Vermelles” es van realitzar dos tallers
participatius per pintar sabates de color vermell,
a l’AV la Central i al Casal Cívic d’Olesa. Les
persones participants portaven sabates i com a
Departament es va proveir suport logístic i
material.

Xerrada “La salida es amarte” a
càrrec de Claudia Losada.

Sessió participativa de la mà d’una dona que ha
viscut una situació de violència de gènere, per tal
de visibilitzar i sensibilitzar respecte aquestes
situacions. Xerrada desenvolupada a la
Biblioteca.

Realització del mural a la Rambla,
amb frases d’assetjament masclista
viscut per dones olesanes.

Durant un mes a través a d’un formulari online
obert es van recollir frases d’assetjament amb la
participació de les experiències de dones
olesanes que volien compartir-les de manera
autònoma. Posteriorment, aquestes frases van
pintar-se amb esprai temporal al terra de la
Rambla, amb la col·laboració de l’AV de la
Rambla-Eixample.

Lectura del manifest institucional del
DIA INTERNACIONAL PER A
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
ENVERS LES DONES, a càrrec de
representants
d'entitats
i
de
l'Ajuntament.
Concert a càrrec de Marina Tomàs
com a acompanyament de l’acte.
“Performance” Sabates Vermelles.

Inici de l’acte amb el concert de la cantautora
Marina Tomàs.
Amb la participació de les entitats Dones i
Progrés i Associació Ariadna, es va realitzar la
lectura del manifest institucional, alhora que es
realitzava una dinàmica artística – performance
sabates vermelles, generant un espai de
visibilització de la problemàtica de la violència de
gènere, exposant en l’espai 44 sabates vermelles
d’acord amb el nombre de dones assassinades al
2018, amb petits cartells de visualització de les
dates, edats de les dones i lloc de l’assassinat.
Distribució de material contra la violència
masclista.
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30/11/2018

Taller de Twerking Feminista

Sessió de 3h amb una primera part teòrica a
càrrec d’una sexòloga i una segona part pràctica
de twerking amb una ballarina. Taller adreçat a
un públic juvenil realitzat a l’Escorxador.

A més de les activitats desenvolupades a l’àmbit local es va realitzar la
convocatòria a les manifestacions unitàries pel 25 de novembre, tant del Baix
Llobregat com de Barcelona.
A qui va destinat
Tota la població, fent especial èmfasi, a les dones d’Olesa

3.7.2 Resultats
Participants
Activitat

Participants
25

Lectura del manifest + concert + performance

60

Teatre-Fòrum

15

Taller “Pintar Sabates”

15

Xerrada “La salida es amarte”

10

Taller de twerking feminista

10

Realització mural

Aprox. 140

TOTAL

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

N. participants:
Grau de satisfacció expressat

140 aprox.
Mig-Alt
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3.7.3 Costos
Olesa de Montserrat Capítol I
contra la violència de 3.884,59 €
gènere

Capítol II
1.454,95 €

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total
5.339,54 €

Teatre-Fòrum “Històries de l’Alba i el Manu”

Taller “Pintar Sabates Vermelles” CCOlesa

60

Xerrada “La salida es amarte”

Realització del mural a la Rambla
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Actes 25N (Lectura manifest, performance sabates vermelles, concert).
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3.8 CAMPANYA DIVULGATIVA LÍNIA 900
3.8.1 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 vinculats a l’Associació de Comerciants
d’Olesa.
Objectius Generals i Específics
Objectius Generals

Treballar per l’eradicació de la
violència de gènere

Objectius Específics
• 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

04/06/2018

08/06/2018

Primera distribució de material.

Segona distribució de material.

Metodologia
Va valorar-se fer una distribució del
material de la Línia 900 a bars i restaurants
prèvia a Santa Oliva, Festa Major i les
festes de barris. Assistència a 15
establiments.
Assistència a 15 establiments.

A qui va destinat
Tota la població, fent especial èmfasi, a les dones d’Olesa
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3.8.2 Resultats
Participants
30
comerços

TOTAL

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

N. participants:
Grau de satisfacció expressat

30 comerços
Mig-Alt

3.8.3 Costos
Campanya línia 900

Capítol I
2.188,70 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV

Capítol VI

Capítol VII

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total
2.188,70 €

64

3.9 SECCIÓ TEIXIDORA A OLESA RÀDIO
3.9.1 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 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

16/02/2018

Parlant sobre els usos del temps diferenciats
entre homes i dones i les seves
conseqüències

Intervencions de Núria Jané,
tècnica d’igualtat i Esther Segura,
agent d’igualtat

16/03/2018

Parlant del nou servei d’atenció psicològica
infantil a la Teixidora

Intervenció de la Psicòloga infantil
del SIAD.

20/04/2018

Parlant de literatura infantil no sexista, per
tal de fer recomanacions de cara a Sant Jordi.

Intervencions de la Georgina
Solanes com a representant de la
Xarxa d’Infància i Adolescència i
Núria Jané, tècnica d’igualtat.

18/05/2018

Parlant de les agressions sexistes als espais
d’oci i festius.

Intervenció de Lucía Ortiz,
advocada del SIAD d’Olesa i
Esther Segura, agent d’igualtat.
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15/06/2018

Parlant de diversitat sexual i familiar, emmarcat en
el 28 de juny, dia internacional per l’alliberament
LGTBI+

Intervenció de la Núria Jané,
tècnica d’igualtat

20/07/2018

Parlant del Centre Documental de la Teixidora, i
de la col·laboració amb la Biblioteca Municipal per
tal de tenir disponibles tots els materials i documents
amb contingut de gènere i LGTBI+.

Intervenció d’Esther Segura,
agent d’igualtat.

21/09/2018

Parlant sobre el paper de la dona al món científic.
Exposició de dades de la participació femenina als
estudis de caire científic a les universitats. Aportació
de l’experiència de dues dones que es dediquen a
l’àmbit científic de manera professional.

Intervenció d’Esther Segura,
agent d’igualtat; Eva Creus,
enginyera; i Dolors Xairó,
biòloga.

19/10/2018

Parlant del paper de la dona al món rural,
emmarcat en el dia internacional de la dona rural.
Exposant dades de la participació de la dona en
aquest àmbit. Intervenció d’una dona membre de la
plataforma dones món rural, per tal d’aportar el punt
de vista i experiències de les dones en aquest àmbit.

Intervenció d’Esther Segura,
agent d’igualtat; i Raquel
Serrat, membre de Dones al
món rural.

16/11/2018

Parlant de l’origen històric de la commemoració del
25N dia internacional contra la violència envers
dones i nenes. Exposant la realitat de la violència
institucional.

Intervenció d’Esther Segura,
agent d’igualtat.

21/12/2018

Parlant de les xifres oficials de dones assassinades
per violència masclista, la problemàtica del marc
teòric en el que es basen aquestes xifres. El mite de
l’agressor al carrer. La no actuació de les
institucions.

Intervencions de Núria Jané,
tècnica d’igualtat i Esther
Segura, agent d’igualtat

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

10
seccions
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3.9.3 Costos
Secció de la Teixidora

Capítol I
1.699,65 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV Capítol VI
0,00€

0,00€

Capítol VII
0,00€

Total
1.699,65 €
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3.10

SUBVENCIONS A LES ENTITATS

3.10.1 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
2018, Subvencions específiques per a les entitats i associacions del departament
d’igualtat d’Olesa de Montserrat.
Dotació de la convocatòria per la línia d’igualtat: 7.800,00 €

Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics

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

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

Activitats desenvolupades
Data

Activitat

Gener-Març 2018

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

Maig- Juliol 2018

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

Metodologia

Valoració de les justificacions presentades,
Novembre - Desembre requeriments i aprovació del pagament del
2018
25% restant
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A qui va destinat
Entitats i associacions del departament d’igualtat d’Olesa de Montserrat
3.10.2 Resultats
Participants
Entitat

Puntuació
obtinguda

Associació Ariadna

Import
atorgat

66

2.995,00 €

TOTAL

2.995,00 €€

Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts

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

50%
0
100%
0€

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

Nom del projecte

Associació Ariadna

Igualtat i salut de les dones

3.10.3 Costos
Subvencions
entitats

es

Capítol I
1.936,39 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV Capítol VI
2.995,00€

0,00€

Capítol VII
0,00€

Total
4.931,39 €
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4. Atenció ciutadana i tràmits
4.1 Instancies, trucades, visites
Les instàncies rebudes al servei bàsicament han estat relacionades amb les
peticions de material i autorització d’activitats de les entitats de l’àmbit, a banda
de les relacionades amb les subvencions per concurrència.
En quant al Registre d’entrades:

Departa
ment

Igualtat i
Solidaritat

N.
Instàn
cies

43

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

Tipologia

Activitats i actes populars

7

7

Cessió de sales municipals

1

1

Contractes i convenis

1

Material per activitats

4

Pressupostos registrats

7

Subvencions a entitats

6

Subvencions altres institucions

2

TOTALS

28

1
4
7
6
2
0

18

7

3

En quant al Registre de sortides:
Departa
ment

Igualtat i
Solidaritat

Nombr
e

13

Tipologia

Entitat

Activitats

4

Resposta instància

4

Cessió sales municipals

1

Ciutadà

Empresa

Ajuntaments
i Institucions Centres
Escolars

1

Convenis pràctiques
Protocols
Subvencions a entitats

3
1
0

TOTALS

10

3

Des del 2018 al Genesys hi consta Igualtat i Solidaritat com a mateix
departament, per aquest motiu el recompte de registres s’ha fet conjunt.
Les trucades es canalitzen a través de consergeria, que valora la necessitat de
passar-la a l’equip tècnic en funció de la demanada.
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La gestió de visites concertades, ja sigui telefònicament o en persona també es
gestionen des de consergeria, si bé cal tenir en compte que aquest ha estat un
any irregular donades les baixes d’aquests professionals i/o els trasllats dels
serveis.
Promig setmanal aproximat
16/setmanals aprox.
34 / setmana aprox.
14 /setmana aprox.

Trucades rebudes
Trucades realitzades
Atenció a la ciutadania i visites

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

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

Igualtat

N.Expedient
s

18

N. per
tipologogia

Tipologies
Subvencions a entitats per
concurrència
Subvencions
altres
institucions
Autoritzacions via pública

Obert

Tancat
finalitzat

1
6

1

8

8

Cessió espais municipals

1

1

Convenis amb empreses

0

Convenis
interadministratius
Plans Locals

2

2

0

0

TOTALS

18

o

6

0

18
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5. Pressupost
Ingressos
Subvencions a projectes
ORGANISME

TIPUS

IMPORT

Diputació de Barcelona – servei psicològic a fills/es Econòmica
víctimes de violència masclista
Diputació de Barcelona – Fiançament Dones i LGTBI Econòmica
Generalitat de Catalunya
Econòmica

7.025,00€
9.256,53 €
23.000,00 €

Total Subvencions Rebudes

39.281,53€

Despeses1
2018
O P

E

Descripció

Crèdits
inicials

IGUALTAT-PD-ATENCIONS
PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES

Obligacions
reconegudes

50,00

50,00

188,60

I

1.700,00

1.700,00

1.547,61

5.300,00

5.300,00

22609

IGUALTAT-PDREUNIONS
I
CONFERÈNCIES
IGUALTAT-PD-ACTIVITATS
CULTUR

2.000,00

2.000,00

22699

IGUALTAT-PD- DESPESES DIVERSES

850,00

850,00

42.000,00

42.000,00

28.900,54

100,00

100,00

77,21

150,00

150,00

209,86

64

2321

22601

64

2321

22602

IGUALTAT-PDPROPAGANDA

64

2321

22606

64

2311

64

2311

64
64

2311
2311

22706 IGUALTAT-PD- ESTUDIS I TREBALLS
TÈCNICS.
22001 IGUALTAT-PD-PREMSA,
REVISTES,
LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.

64

2311

22199 IGUALTAT-PD-ALTRES
SUBMINISTRAMENTS.

Total CAP II

Crèdits totals

PUBLICITAT

52.150,00€

8.293,61
2.731,75
254,69

42.203,87€ €
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2018
O P

E

64

2321

64

2311

Descripció

Crèdits
inicials

7.800,00
IGUALTAT-PD- ALTRES TRANSFERÈNCIES
IGUALTAT-PD-PREMIS, BEQUES I PENSIONS
48100 D'ESTUDIS I INVESTIG.
300,00
48950

Total CAP IV

Obligacion
s
reconegud

Crèdits
totals
7.800,00

2.995,00

300,00

0,00

8.100,00€

2.995,00 €

2018
O
64O
2
1

P

E

2311

62300

Descripció

IGUALTAT-PD- MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I
UTILLATGE

Crèdits
inicials

Crèdits
totals

0,00

00,00

Total CAP VI

Obligacions
reconegude
s
0,00
00,00 €

El total del cost per capítols durant l’any 2018 ha estat:
Capítol I
34.214,19 €

Capítol II
42.203,87 €

Capítol IV
2.995,00 €

Capítol VI
0,00€

Capítol VII
0,00 €

Total
79.413,06 €

El capítol I contempla la dedicació tècnica en un 80% i el cost del 50% del cost
de la conserge de setembre a desembre, per tal de donar compliment als acords
establerts amb el Contracte Programa. També es contempla el pla d’ocupació de
la Diputació de Barcelona que va estar durant tot el 2018 com a agent d’igualtat.
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