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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’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
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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 eradicar les desigualtats i les
explotacions de les dones
2. La Generalitat ha de complementar la suficiència financera dels municipis
amb relació a les funcions que aquesta llei els atribueix, sia amb la
transferència de fons d’altres administracions sia amb recursos propis, sens
perjudici que els municipis i les altres entitats locals consignin en llurs
pressupostos les dotacions necessàries per al finançament d’aquestes
funcions, mitjançant contractes programa a aquest efecte.
3. L’Administració de la Generalitat ha de facilitar programes de capacitació i
formació específica al personal tècnic i als membres electes dels ens locals
per a garantir que compleixen llurs funcions amb relació al que estableix
aquesta llei.”
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2.2 Organigrama

Regidora d'igualtat
i solidaritat
Montserrat Vergara i
Ada Agut

Gerència

Cap
d'Àrea

Mercè Roquer

Francesc Sancho

Cap de
Servei
Margarita Ruiz

Tècnica
d'igualtat i
solidaritat

Administrativa i
consergeria
Francesca Mateu

Núria Jané

2.1 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.
La base de dades del SIAD es va deixar d’utilitzar per passar al programa
Hèstia de la Diputació de Barcelona.

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 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

10

Activitats desenvolupades
Data

Activitat

Metodologia

Atenció directa

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

Abril – desembre
2019

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.

Agost – desembre
2019

Difusió del Centre
Documental la Teixidora

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

Gener-desembre
2019

A qui va destinat
Tota la població, fent especial èmfasi, a les dones d’Olesa.
3.1.2 Resultats
Participants
Gènere
Home
16

TOTAL

Dona
147

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

N participants
Comparativa any anterior

147
Augment

3.1.3 Costos
Punt d’Informació La
Teixidora-SIAD

Capítol I
7.257,56 €

Capítol II
229,00 €

Capítol IV Capítol VI
0,00 €

0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
7.486,56 €
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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 és prestada per professionals especialitzades en la violència de
gènere i pretén donar informació, orientació i assessorament a dones de la ciutat.
El SIAD és un servei obligatori que es prestat de forma indirecta a través d’un
tercer.
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.

Pel que fa al contracte del servei psicològic, s’ha mantingut el contracte establert
amb la Fundació Pere Tarrés. Pel que fa el servei jurídic s’ha prorrogat amb
l’empresa Prae Lex Serveis Jurídics, SL.
El projecte d’intervenció psicopedagògica amb els fills i filles víctimes de violència
masclista es vehicula a través d’un recurs econòmic de la Diputació de Barcelona
i el presta la Fundació Surt. 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.
Polítiques de gènere i LGTBI. Memòria 2019
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Objectius generals i específics
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

Un cop al mes

Serveis
d’assessorament
jurídic i psicològic

Teràpia de grup

Comissió casos
violència

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.
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.
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Un cop al mes

12/12/2019

Coordinació amb
serveis socials bàsics

“Estimar no vol dir
patir”. Taller sobre
dependència
emocional

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.
Xerrada impartida per Enric Gómez i adreçada
principalment a les dones usuàries del SIAD

A qui va destinat
Tota la població d’Olesa.
3.2.1 Resultats
Participants
Durant l’any 2019 s’han atès un total de 147 dones i 16 homes de manera
individualitzada i a 12 dones en teràpia grupal i 8 noies en el grup d’adolescents.
A continuació es presenta el detall d’atencions:
Serveis
Jurídic Psicològic
Núm. atencions realitzades
Núm. dones participants en el grup de
teràpia

144

Psicòloga
infantil

270

119

12

8

Núm. dones en situació de violència
masclista

Tècnica
Igualtat

131

TOTAL

664

97

S’han passat al Circuït de violència un total de 42 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
Polítiques de gènere i LGTBI. Memòria 2019
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trucades donant resposta a la necessitat plantejada o activant recursos
d’emergència si cal.
El nombre de teleassistències gestionades s’ha mantingut respecte al 2018, desprès
d’uns anys de fort increment de sol·licituds. L’any 2016, 7 dones van gaudir del servei,
al 2017 van ser 13, 15 dones al 2018, i també 15 al 2019. Algunes teleassistències són
de continuïtat d’un any per l’altre.
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2016

2017
Actives

2018
Altes

2019

Baixes

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 2019 dues dones han fet ús de recursos residencials de la xarxa pública. Una
d’elles va ingressar junt amb els seus fills al 2018 al SAAU per desprès passar al SAR i
al 2019 al SAS. L’altra va ingressar el 2018 al SAR, va passar a SAS on ha continuat
fins el 2019 quan ha fet alta del recurs, accedint un habitatge autònom.
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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
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 2019 cap dona ha estat derivada al recurs.

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.

Àrees de consulta
3
3

Salut

25
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Altres
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Violència
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Serveis Social
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5
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Canal d'atenció
Telefònica

41

Presencial

475

Correu electrònic

141
0

100

200

300

400

500

Canals d'entrada
Serveis Socials
Serveis especialitzats - CIE (xarxa pública)
Salut - CAP
Punts d'informació Ciutadana
No consta
Iniciativa pròpia
Cossos policials - Policia Local
Cossos policials - Mossos d'Esquadra
Assossiacions / entitats
Altres

54
1
19
1
23
29
10
4
2
4
0
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40

50

60

Actuacions per àmbit d'atenció
Psicològic

371

Primera acollida

46

Jurídic

138

Informació i orientació
sociocomunitària

102
0

50

100

150

200

250

300

350

400

18

Derivacions
SOJ general

1

SIAD - servei d'assessorament…

17

SIAD - servei d'assessorament jurídic

5

Serveis socials

5

No consta

620

Jutjats

1

Centres d'atenció primària

3

Altres serveis de la generalitat

1

Altres serveis

4
0

75

150 225 300 375 450 525 600 675

Persones ateses per sexe
11%

89%

Dona

Home

Persones ateses per edat
65 anys i més

10

45 a 64 anys

51

30 a 44 anys

51

15 a 29 anys

26

0 a 14 anys

9
0

10

20

30

40

50

60
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Nivell d'estudis Dones
3%

11%
39%

23%
24%

Batxillerat i FP

Estudis primaris

Sense estudis

Universitaris

No consta

Nivell d'estudis Homes
0%

6%
12%
13%

69%

Batxillerat i FP

Estudis primaris

Sense estudis

Universitaris

No consta

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

84

34

01

01

01

01

01

5

Homes

9
01

12

0

3

10

01

01

Dones

20

Situació econòmica
No consta

92

Independent

31

Dependent

18

Ajuts socials

6
0

20

40

60

80

100

Unitat de convivència
Unipersonal

1

Parella estable sense fills i filles…

7

Parella estable amb fills i filles a…
No consta

21
1

Família…

19

Família extensa

1

En procés de separació

3

Altres

94
0

20

40

60

80

100

Estat civil
Vidu/a
Solter/a
Separat/ada de fet
Separat/ada de dret
Parella estable
NO CONSTA
Divorciat/ada
Casat/ada
0

10

20
Dona

30
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50

Home
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Situació de violència

39%

34%

3%
15% 9%
Cap

econòmica

estructural

física

psicològica

Xerrada “Estimar no vol dir patir”
La xerrada que es va realitzar sobre dependència emocional estava oberta a
totes les dones d’Olesa però sobretot, a aquelles usuàries del Servei d’Informació
i Atenció a les Dones (La Teixidora). Vam tenir un total de 10 inscripcions, de les
quals hi van assistir finalment 6, totes elles usuàries del SIAD. Les valoracions
de la xerrada han estat molt positives.

Valoració detallada
Dependència emocional
% de participants

100%

83%

80%
60%
40%
17%

20%
0

0

0%
Gens bé

Regular

Bastant bé

Molt bé

En general, el tema tractat t'ha semblat...
En general, la persona que ha impartit la xerrada t'ha semblat...
En general, l'espai on s'ha fet m'ha semblat
Durant l'activitat m'he sentit...
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Participants

Valoració general
Dependència emocional

100%

0

2

4

6

8

10

Cartell informatiu de la xerrada sobre dependència emocional

Avaluació
Indicadors

Resultats obtinguts

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

8
20
+4
Alt
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3.2.2 Costos
Serveis
d’informació i
atenció a les

Capítol I
30.015,59 €

Capítol II
41.785,81 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
71.801,40 €

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 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
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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

17/10/2019

Presentació del
protocol en els
diferents àmbits
d’actuació i
formació sobre
àmbit jurídic i
procés judicial

Continguts: Presentació del protocol local i dels diferents
serveis que conformen el circuit.
Processos judicials: 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: SSB (treballadores i educadores socials),
Tècnica de la xarxa d’infància i adolescència, treballadora
social i psicòloga del CAS, representants de l’equip de
govern, regidors a l’oposició, Directora del centre cívic Sant
Bernat, Doctores i infermeres del CAP, Caporal de la policia
local, Psicòloga infantil, jurista i agent d’igualtat del SIAD,
insertora laboral de promoció econòmica, directora del SIE i
la tècnica d’igualtat.

Presentació del protocol
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3.3.2 Resultats
Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

N reunions:

11

N. assistència mitjana:
N. formacions:

8/12
1

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

Circuït municipal de
violència masclista

Capítol I
1.669,14 €

Capítol II
105,60 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
1.774,74 €
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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.
Durant el 2020 s’han fet tres sessions pel canvi de regidora de l’àrea de Benestar
social.
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

Metodologia
Polítiques de gènere i LGTBI. Memòria 2019
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Primer dijous de
mes. 2019
únicament mes de
Gener, Febrer i
Març

Cafè Tertúlia

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.
3.4.2 Resultats
Participació
Assisteixen a cada Cafè Tertúlia una mitjana de 15 dones, les qual van variant i
al llarg de l’any es calcula que hi han pogut assistir entorn a 15-20 dones.
Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

N inscripcions: 30
N. assistència mitjana:
Nivell de satisfacció expressat pels participants

N. participants: 15
5/sessió
Alt

3.4.3 Costos

Cafè tertúlia

Capítol I
729,57 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
729,57 €
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3.5 CURSOS DE PRIMAVERA
3.5.1 Descripció
Des de la Teixidora s’han organitzat els següents tallers de primavera per a
dones d’Olesa.





Informàtica II
Autoestima’t
Cuina saludable
Cicle menstrual i autoconeixement

Objectius generals i específics
CURSOS D’INFORMÀTICA II

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 AUTOESTIMA’T
Objectius Generals

Objectius Específics
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Aprendre a estimar el nostre cos
de dona

• Identificar, gestionar i connectar amb les emocions
• Connectar el cos a través dels propis cicles
• Mirar-nos, escoltar-nos, cuidar-nos, respectar-nos
acceptar-nos tal com som.

i

• Modificar el diàleg intern
Ser conscients del diàleg intern

• Ser conscients i mirar de superar els tabús i estereotips que
condicionen la percepció sobre nosaltres mateixes.

CURS DE CUINA SALUDABLE

Objectius Generals

Objectius Específics

Introduir les bases per a una cuina
saludable i vegetariana apta per a
intolerants

• Autoregular hàbits i rutines saludables
l’alimentació.
• Aprendre a nodrir i escoltar el cos.
• Conèixer nous productes i ingredients.
• Fomentar la creativitat

referides

a

CURS SOBRE CICLE MENSTRUAL I AUTOCONEIXEMENT

Objectius Generals
Millorar l’autoconeixement
propi cos

Conèixer en
menstrual

detall

el

Objectius Específics
del

cicle

• Aprendre a reconèixer els canvis que es produeixen en el
nostre cos
• Aprendre a relacionar-nos amb els nostres cicles.
• Compartir experiències i desmuntar tabús.
• Conèixer-nos i aprendre a cuidar-nos al llarg del cicle
menstrual.
• Descobrir mecanismes alternatius de recollida de sagnat.
• Compartir experiències i desmuntar tabús.

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Metodologia
30

11/03/2019 al
29/05/2019

Curs d’informàtica II
cada dilluns i dimecres
de 16.30 a 18.30h

Els dimarts del
2/04/2019 al
28/05/2019

Curs Autoestima’t

15 i
22/03/2019 i
5/04/2019

Curs de cuina saludable
dimarts de 9.30 a 11.30h

15/0/2019

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

físiques

amb

explicacions

Sessions teòriques i pràctiques

Curs Cicle menstrual i autoconeixement Sessions
17.00 a 20.00h
teòriques.

físiques

amb

explicacions

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

Participants

Informàtica II

8

Autoestima’t

11

Cuina saludable

11

Cicle menstrual i autoconeixement

5

TOTAL

35

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Grau d’assoliment dels objectius
Nº de cursos

Alt
4
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Els cursos realitzats a la primavera han tingut molt bona acollida. En tots els
casos i aspectes concrets, han estat valorats per sobre de 5 sobre 6 punts
possibles. Possiblement l’espai utilitzat és l’aspecte que més caldria millorar de
cara a possibles edicions futures, tant en el curs d’informàtica com en el de cuina.
El taller de cicle menstrual i autoconeixement tracta temes encara tabús a la
nostra societat i que per tant, costa que inclús les dones adoptin una posició
oberta i segura davant aquests temes. És per això que cal treballar-ho i oferir un
entorn d’intimitat i de complicitat òptims per promoure una participació més
elevada.

Valoracions informàtica II

Taller informàtica II
6

5,4

5,5

Valoració
global de
l'espai

Valoració
global de
l'activitat

6,0

5,9

Valoració
global del
personal

Valoració
global de
l'experiència

5
4
3
2
1
0

Valoracions Autoestima’t
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Taller autoestima't
6

5,9

5,7

6,0

6,0

5
4
3
2
1
0
Valoració global Valoració global Valoració global Valoració global
de l'espai
de l'activitat
del personal de l'experiència

Valoracions cuina saludable

Taller cuina
6

5,4

5,6

6,0

5,7

5
4
3
2
1
0
Valoració global Valoració global Valoració global Valoració global
de l'espai
de l'activitat
del personal de l'experiència

Valoracions cicle menstrual i autoconeixement
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Taller cicle menstrual
6,0

5,9

6,0

6,0

5,1
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Valoració global de Valoració global de Valoració global del Valoració global de
l'espai
l'activitat
personal
l'experiència

3.5.3 Costos
Cursos de primavera

Capítol I
3.667,20 €

Capítol II
3.270,30 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
6.937,50 €
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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. En
aquesta ocasió, i coneixent la necessitat de treballar amb grups d’homes de cara
a transformar els models hegemònics de masculinitat i la prevenció de la
violència, s’ha proposat un taller només per a homes.
 Transformant les masculinitats
 Sexualitat femenina
 Cosmètica natural
Objectius generals i específics
CURS DE TRANSFORMANT LES MASCULINITATS
Objectius Generals

Objectius Específics

Transformació personal i social

• Posar en qüestió la masculinitat tradicional hegemònica.
• Prevenir qualsevol tipus de violència
• Introspecció individual i grupal. Treball col·lectiu

Donar eines per revisar-se,
conscienciar-se i transformar-se
en perspectiva feminista i
interseccional

• Fer conscients els homes dels seus privilegis
• Revisar la seva forma de relacionar-se i viure com a homes
• Introspecció individual i grupal. Treball col·lectiu

CURS DE SEXUALITAT FEMENINA
Objectius Generals

Objectius Específics

Tractar de forma pedagògica,
lúdica i terapèutica temes
vinculats a la sexualitat femenina
i el cicle menstrual

• Autoconeixement de la pròpia sexualitat i cura del cos
femení
• Empoderament personal i sexual
• Resoldre dubtes i pors entorn la nostra sexualitat
• Donar eines per acompanyar-te en el cicle menstrual de
manera natural
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CURS DE COSMÈTICA NATURAL
Objectius Generals
Elaboració de receptes
cosmètiques senzilles

Experimentació
amb
nous
productes i ingredients i les
seves propietats

Objectius Específics
• Aprendre el procés d’elaboració de productes cosmètics
amb ingredients naturals
• Utilització de productes sostenibles i processos d’elaboració
artesanals
• Conèixer alternatives no químiques de productes per a la
pell
• Treballar el context teòric en quant a les propietats curatives
d’alguns productes i ingredients.

Activitats desenvolupades
Calendari

Activitat

Metodologia

5,13 i 20 de
desembre
2019

Curs de transformant les masculinitats
El curs es desenvoluparà a Cal Rapissa
divendres 18:00 a 20:30 h

2,9,16,23,30
octubre
6,13,20,27
novembre
2019

Curs de sexualitat femenina dimecres
18:00 a 20:00 h

30 octubre
2019

Curs de reparacions casolanes
dimecres de 18 a 20 h

El curs es desenvoluparà a Cal Rapissa
El curs es desenvoluparà a la cuina d’Arts i
Oficis. Es farà una part d’explicació teòrica i
posteriorment es realitzarà algun producte
amb el suport de material i l’acompanyament
de la tallerista

A qui va destinat
En aquest cas, el curs de masculinitats està adreçat només a homes d’Olesa
majors de 18 anys i el de sexualitat femenina, només a dones d’Olesa majors de
18 anys. Si algun/a menor està interessada hauran de presentar un full de
consentiment dels pares i mares.
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3.6.2 Resultats
Participants
Activitat

Participants

Transformant les masculinitats

14

Sexualitat femenina

16

Cosmètica natural

13

TOTAL

43

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Grau d’assoliment dels objectius
Nº de cursos

Alt
3

Valoració Transformant les masculinitats
El curs de transformant masculinitats ha agradat molt a tots els que han
participat, sobretot la temàtica que s’ha fet com les dinàmiques de la persona
que ha fet el taller. En quant a l’espai potser el que més s’ha trobat a faltar, tenint
en compte els comentaris, ha estat un espai més gran que permetés moure’s de
manera més lliure i àmplia.

Espai
Valoració general de l'espai

44% 56%

Lloc triat

44% 56%

Higiene i salubritat
Facilitat per moure's dins l'espai

67%

33%

67%
89%

11%

Facilitat per arribar al lloc
0
Molt adequat

33%

1

2

Bastant adequat

3

4

Poc adequat

5

6

7

8

9

Gens adequat
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Activitat
44% 56%

Procés d'inscripció
Difusió prèvia

89%

11%

100%

Temàtica

22%
22%

Durada
Horari
1

2

Bastant adequat

56%
33%

11%
0

Molt adequat

67%

44%

Valoració general de l'activitat

3

4

56%
5

6

Poc adequat

7

8

9

Gens adequat

En quant a l’activitat, la durada és el que ha semblat pitjor a més de la meitat
dels participants, ja que la majoria pensa que hagués calgut fer alguna sessió
més. A banda d’això, la temàtica tothom l’ha trobat molt adequada.

Educador
Valoració general del…
Informació rebuda
Ha considerat les seves…
100%

Ha respost els seus dubtes
Claredat de les…
S'ha sentit atès…
Interès mostrat
0
Molt adequat

1
2
3
Bastant adequat

4
5
Poc adequat

6

7
8
Gens adequat

38

Valoració general
8%

62%

Excel·lent 9

Notable 8

La puntuació general ha estat de 9 en un 62% dels casos i de 8 en el 8% dels
casos restants.
Valoració Sexualitat femenina
Les participants que han finalitzat aquest taller i han pogut fer la valoració han
estat 8, tot i que van començar sent més dones. En quant a l’espai, cap
participant ha trobat poc o gens adequat els ítems a valorar. En la seva majoria
(88%) s’ha considerat l’espai com a molt adequat.

Espai
88%

13%

Valoració general de l'espai

63%

38%

Lloc triat

88%

13%

Higiene i salubritat

63%

38%

Facilitat per moure's dins l'espai

100%

Facilitat per arribar al lloc
0
Molt adequat

1

Bastant adequat

2

3

4

Poc adequat

5

6

7

8

Gens adequat

El 100% de les participants ha considerat l’activitat com a molt adequada. L’ítem
millor valorat ha estat la temàtica la qual cosa demostra que la sexualitat
femenina és un tema d’interès i que potser es treballa poc. L’horari també ha
estat encertat. La difusió prèvia és l’únic ítem que ha estat valorat com a bastant
adequat en un 50% dels casos.
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Activitat
100%

Valoració general de l'activitat
50%
50%

Difusió prèvia

88%

13%

Temàtica

63%

38%

Durada

75%

25%

Horari
0
Molt adequat

63%

38%

Procés d'inscripció

1

2

Bastant adequat

3

4

5

Poc adequat

6

7

8

Gens adequat

En aquest curs les talleristes o educadores han estat valorades de manera
excel·lent per unanimitat. Això es reflexa també en la valoració general del curs
que ha estat de 10 en tots els casos.

Educadores
Valoració general del…
Informació rebuda
Ha considerat les seves…
100%

Ha respost els seus dubtes
Claredat de les explicacions
S'ha sentit atès…
Interès mostrat
0
Molt adequat

1

2

Bastant adequat

3

4

5

Poc adequat

6

7

8

Gens adequat
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Valoració global

100%

Excel·lent 10

Excel·lent 9

Notable 8

Valoracions del taller de Cosmètica Natural
Les participants en aquest taller han estat 13. En quant a l’espai, cap participant
ha trobat poc o gens adequat els ítems a valorar. En la seva majoria s’ha
considerat l’espai com a molt adequat.

Espai
62%

38%

Valoració general de l'espai
Lloc triat

23%

Higiene i salubritat

23%

77%
77%
69%

31%

Facilitat per moure's dins l'espai

77%

23%

Facilitat per arribar al lloc
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Participants
Molt adequat

Bastant adequat

Poc adequat

Gens adequat

Un 85% dels participants ha considerat l’activitat com a molt adequada davant el
15% que l’ha considerat bastant adequada. Tant la durada com l’horari, la
temàtica i el procés d’inscripció estan valorats com a molt i bastant adequats. La
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difusió prèvia és l’únic ítem que ha estat valorat com a bastant adequat en un
54%, i doncs, segurament es pot tenir present de fer més difusió o amb més
temps d’antelació.

Activitat
85%

15%

Valoració general de l'activitat

69%

31%

Procés d'inscripció

46%
54%

Difusió prèvia

92%

Temàtica
62%

38%

Durada

77%

23%

Horari
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

Participants
Molt adequat

Bastant adequat

Poc adequat

Gens adequat

En general l’activitat de fer cosmètica de manera natural ha agradat molt i els
participants han manifestat les seves ganes de repetir-la.

Valoració global
8%
23%

69%

Excel·lent 10

Excel·lent 9

Notable 8

3.6.3 Costos
Cursos de tardor

Capítol I
3.667,20 €

Capítol II
2.801,50 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
6.468,70 €
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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 contracta 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’han ofert als instituts.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics
•
Sensibilitzar i prevenir la violència masclista a partir
de la presa de consciència de la desigualtat de gènere.

Taller “Violència i assetjament
masclista”

•
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
Taller “Precaució a 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
•

Donar eines per combatre les discriminacions
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•

Trencar estereotips relacionats amb el gènere

•
Crear consciència sobre les diferències segons el
gènere

Taller “ni prínceps, ni princeses”

•

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.
•
Fomentar la inclusió de la diversitat familiar tot
presentant referents alternatius al estereotips de gènere.

Taller “diversitat familiar”

•

Fomentar l'expressió de les emocions

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

Nombre de centres
escolars

8

CALENDARI
Escolàpies

Creu de Saba

2/5

curs

19-febr 26-febr 7-març

Nombre d’alumnes
200

12març

14març

26març

28març

2-abr

4-abr

11-abr

4rtC
12.3013.30h i
4rtA
13.3014.30h

4rtC 910h i
4rtD 1011h

4rtB
11.3012.30h i
4rtA
12.3013.30h

3er ESO 9-11h

3er i 4rt
ESO

3erC
12.3013.30h
3erA
13.3014.30h

4rtB 93erC 10- 3erB 10- 3erA 10- 10hi
11h
11h
11h
4rtD 1011h

3erB 1011h

Taller “Precaució a les xarxes socials”
Nombre
d’actuacions
8

CALENDARI
Creu de Saba

Nombre de centres
escolars
2/5

CURS
3er ESO

Nombre d’alumnes
200

30-gen

6-febr

14-febr
3erB 9-10h
3erA 10-11h

28-març
3erC 10-11h
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3erB 11.3012.30h 3erA
12.30-13.30h

3er ESO i
PFI

Daniel Blanxart

3erC 9-10h
3erD 11.3012.30h PFI
10-11h

Taller “Els armaris pels abrics”
Nombre
d’actuacions

Nombre de centres
escolars

13

4/5

CALENDARI

curs

Povill

1er
ESO

Creu de Saba

1er
ESO

Daniel Blanxart

2n
ESO

Daina-isard

1er
ESO

Nombre d’alumnes
325

14-febr

2-abr

30-abr

3-maig

6-maig

14-maig

1erA 911h 1erB
11.3013.30h
1erA 911h i 1erB
11.3013.30h

1erC 9-11h
i 1erD
11.30-1330h

2nE i D
9.-11h i
11.3013.30h

2nB 911h i 2nC
11.3013.30h
1erA 911h i 1erB 1erC 911.3011h
13.30h

Taller “Ni prínceps ni princeses”
Nombre
d’actuacions
2

Nombre de centres
escolars
2/7

Nombre d’alumnes
50

CALENDARI

curs

10-gen

Escolàpies

4rt EP

9-10h

Mare de Déu de Montserrat

4rt EP

10,30-11,30h
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Taller “contes per la diversitat familiar”
Nombre
d’actuacions
1

Nombre de centres
escolars
2/7

25

CALENDARI
Escolàpies

Nombre d’alumnes

curs
2nEP

11-gen
9-10h

A qui va destinat
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 2019 han participat en l’activitat 2 instituts dels 5 a qui s’adreça l’activitat.
Taller “Precaució a les xarxes socials”
Aquest 2019 han participat en l’activitat 2 instituts dels 5 a qui s’adreça l’activitat.
Taller “Els armaris pels abrics”
Aquest 2019 han participat en l’activitat 4 instituts dels 5 a qui s’adreça l’activitat.
Taller “Ni prínceps ni princeses”
Aquest 2019 han participat en l’activitat 2 escoles de les 7 a qui s’adreça
l’activitat.
Taller “Contes per la diversitat familiar”
Aquest 2019 ha participat en l’activitat 1 escola de les 7 a qui s’adreça l’activitat.
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Avaluació
Les valoracions globals per part del personal docent que hem pogut recollir pel
que fa als diferents tallers realitzats (manca el de precaució a les xarxes),
mostren un grau de satisfacció per damunt de 7 sobre 10 en cada un dels tallers.
Indicadors

Resultats Obtinguts

Nº d’activitats ofertades
Nº d’activitats per secundària
Nº d’activitats per primària

5
4
2

Valoració global
Contes per la diversitat familiar

7

L'armari...pels abrics!

8,6

Ni prínceps ni princeses

10

Violència masclista

10
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Taller “Violència i assetjament masclista”
Indicadors

Resultats Obtinguts

N. centres que demanen activitat

2/5

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 10)

2
1
10

L’institut Creu de Saba ha estat qui ha contestat l’enquesta de valoració del taller
de violència masclista i l’ha qualificat amb un 10. Els aspectes a valorar com
l’adequació a l’edat, la metodologia, la dinamització, el material, la satisfacció
dels participants o la relació contingut-fitxa, ha estat de Molt Acord, i han
manifestat que repetirien l’activitat.
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Violència masclista

La Creu de Saba 3er
La Creu de Saba 4rt

0

2

4

6

8

10

El taller de violència i assetjament masclista també ha estat, en general, molt ben
valorat entre l’alumnat. Els aspectes millor valorats en ambdós instituts són tant
la persona que ha realitzat l’activitat com les explicacions donades, i l’aspecte
considerat més fluix ha estat la durada de l’activitat. Cal tenir en compte però,
que la puntuació màxima es donava quan la durada els semblava idònia (10), un
(5) quan els havia semblat curta i (0) quan l’havien considerat llarga. D’aquesta
manera, que hagi semblat curta no sempre és quelcom negatiu, ans el contrari,
tot i que es penalitza per no semblar idònia.

Valoració taller de violència Creu de Saba

Les dinàmiques i materials han estat

8,5

Les explicacions donades han estat

8,9

La durada de l'activitat ha estat

7,5

La persona que ha realitzat l'activitat ha
estat

8,5

El taller m'ha agradat

7,7
0

2

4

6

8

10
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Valoració taller de violència Escolàpies

Les dinàmiques i materials han estat

9,1

Les explicacions donades han estat

9,6

La durada de l'activitat ha estat

6,5

La persona que ha realitzat l'activitat ha
estat

8,9

El taller m'ha agradat

8,7
0

2

4

6

8

10

Valoració global de l'experiència
(violència)

Creu de Saba

3

Escolàpies

3,3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

En quant a l’alumnat per sexe, la participació ha estat molt paritària. Tot i així,
semblen ser les noies d’ambdós instituts les que han valorat millor l’activitat. La
diferència més significativa la trobem entre l’alumnat de les Escolàpies on la
valoració de les noies està 1,75 punts per sobre que la dels nois.
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Alumnat enquestat total
(violència)

48%
52%

Dona

Home

Valoració taller de violència
4,00
3,32

3,50

3,12

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Dones

Valoració taller de violència

4
3,5

Homes

3,43

3,28

3,15
2,83

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Dona

Escolàpies

Creu de Saba

Home
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Taller “Precaució a les xarxes socials”
Indicadors

Resultats Obtinguts

N. centres que demanen activitat

2/5

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 10)

2
1
10

El taller de Precaució a les Xarxes Socials ha estat, en general, molt ben valorat
entre l’alumnat, inclús lleugerament millor que el de violència i assetjament
masclista, tant per institut com per sexe. Els aspectes millor valorats en ambdós
instituts són tant la persona que ha realitzat l’activitat com les explicacions
donades i l’aspecte considerat més fluix ha estat la durada de l’activitat. Cal tenir
en compte però, que la puntuació màxima es donava quan la durada els
semblava idònia (10), un (5) quan els havia semblat curta i (0) quan l’havien
considerat llarga. D’aquesta manera, que hagi semblat curta no sempre és
quelcom negatiu, ans el contrari, tot i que es penalitza per no semblar idònia.

Creu de Saba. Taller de xarxes socials
9,44

Les dinàmiques i materials

10,00

Les explicacions donades
8,89

La durada de l'activitat

10,00

La persona que ha realitzat l'activitat

9,81

El taller m'ha agradat
7,5

8

8,5

9

9,5

10
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Daniel Blanxart. Taller de xarxes socials
8,84

Les dinàmiques i materials

9,77

Les explicacions donades
8,26

La durada de l'activitat

9,65

La persona que ha realitzat l'activitat
8,72

El taller m'ha agradat
7,5

8

8,5

9

9,5

10

Valoració general taller de xarxes socials
4

3,58

3,55

Creu de Saba

Daniel Blanxart

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

La distribució de l’alumnat participant per sexe ha estat força paritària i la
valoració general del taller de noies i nois també ha estat més equilibrada que en
el taller de violència, el qual havia agradat lleugerament més a les noies, també
en les valoracions de cada un dels aspectes. En aquest cas doncs, no es troben
diferències a destacar.
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Alumnat enquestat
(xxss)

47%
53%

Dones

Homes

Valoració global taller de xarxes socials
4,00

3,59

3,53

Dones

Homes

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Taller “ni prínceps, ni princeses”
Els centres educatius Escolàpies i Montserrat han respost a l’enquesta de
valoració d’aquest taller. La puntuació ha estat de 10 en ambdós casos. Tots els
aspectes específics a valorar com l’adequació a l’edat, la metodologia, la
dinamització, el material, la satisfacció dels participants o la relació contingutfitxa, ho han fet amb un Molt Acord i han manifestat que repetirien l’activitat.
D’aquest taller no disposem de valoracions per part de l’alumnat.
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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)

2
0
10

Ni prínceps ni princeses

Escolàpies
Montserrat

0

2

4

6

8

10

Taller “Els armaris...pels abrics”
Aquesta activitat l’han valorada quatre centres educatius. En general ha estat
qualificada d’excel·lent, excepte en una de les línies, on s’ha considerat la
dinamització, la metodologia i la satisfacció general del grup com a Poc
adequades o satisfactòries. Tot i això, tots repetirien l’activitat en el futur.

L'armari...pels abrics!

Daina
Povill
Blanxart
Blanxart
Blanxart

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Indicadors

Resultats Obtinguts

N. centres que demanen activitat

4/7

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)

2
0
8.6/10

Pel que fa a l’alumnat, aquest taller ha estat desenvolupat i avaluat per la
Cooperativa Candela, és per això que el criteri de valoració és diferent a l’emprat
en els anteriors. Hem elaborat però, unes gràfiques amb el grau de satisfacció
expressat per tot l’alumnat en cada un dels temes a valorar.
Volem assenyalar que en tots tres aspectes a avaluar; els temes treballats, les
dinàmiques i activitats i les educadores, més del 90% de l’alumnat es concentra
en l’opinió que han estat Bé o Molt bé.

Temes treballats en el taller
Molt malament

0,00%

Malament

1,59%

Regular

1,59%

Bé

Molt bé

30,16%

62,86%

Polítiques de gènere i LGTBI. Memòria 2019

55

Dinàmiques i activitats emprades
Molt malament

0,32%

Malament

0,32%

Regular

6,03%

Bé

37,46%

Molt bé

52,70%

Valoració de les educadores
Molt malament

0,63%

Malament

1,27%

Regular

1,90%

Bé

17,46%
75,24%

Molt bé

La distribució per sexes ha estat la següent.147 noies, 166 nois i 2 persones amb
altres identitats.

Alumnat participant
0%

47%
53%

Noies

Nois

Altres identitats
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Taller “Contes per la diversitat familiar”
Indicadors

Resultats Obtinguts

N. centres que demanen activitat

1/7

N. centres repetidors respecte curs passat
Grau de satisfacció expressada pels centres (entre 0 i 6)

1r any que es fa
7

Contes per la diversitat familiar

7

0

2

4

6

Escolàpies

8

10

El centre educatiu on s’ha realitzat l’activitat l’ha qualificada de manera global
amb una puntuació de 7. Ha trobat Bastant Adequades o Satisfactòries aspectes
com el contingut-fitxa, la metodologia, el material, l’adequació a l’edat o la
satisfacció general de l’alumnat. No obstant, la dinamització de l’activitat l’han
trobat Poc adequada. Com amb la resta d’activitats, manifesten que la tornarien
a fer.
D’aquest taller no disposem de valoracions per part de l’alumnat.
3.7.3 Costos
Tallers als instituts

Capítol I
797,05 €

Capítol II
4.550,00 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
5.347,05 €
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4.8.

FORMACIÓ “INTERVENCIONS PSICOSOCIALS AMB HOMES,
JOVES I NENS: DE LA IGUALTAT A LA NO-VIOLÈNCIA”

4.8.1. Descripció
Aquesta formació pretén crear una guia útil per a tots els àmbits municipal i
serveis, sobre quines son les millors metodologies per implicar als homes, joves
i nens en la igualtat de gènere.
Aquestes intervencions es basen en la necessitat d’intervenir amb els homes per
tal d’aconseguir la igualtat de gènere i l’eliminació de les discriminacions i les
violències cap a les dones.
Objectius generals i específics
Objectius Generals

Objectius Específics
•

Crear guia metodològica per les
intervencions psicosocials amb
homes

•
•

Conèixer les tipologies de masculinitats, els
posicionaments i les experiències dels homes
davant les polítiques d’igualtat.
Indicar les propostes metodològiques més adients
per a la intervenció amb homes a nivell municipal.
Dissenyar estratègies i programes dirigits a nens,
joves i homes al municipi.

Activitats desenvolupades
Data

Metodologia

Activitat

Presentació
teòrica,
exposició
de
projectes, vídeos i campanyes per al
debat. Dinàmiques grupals.

2, 9, 16, 23 i 30 Sessions formatives
de maig

4.8.2. Resultats
Participants
Gènere
Home
TOTAL

3

Dona
14

No binari
0
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Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

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

Alt
Assistència mitjana 14
5,5

4.8.3. Costos
Formació assetjament Capítol I
sexual i per raó de sexe

531,37 €

Capítol II
3.000,00 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
3.531,37 €
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4.9. FORMACIÓ SOBRE ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE
SEXE
4.9.1. 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
Data

Activitat

28 d’octubre i 4 Grup 1
de novembre
11 i 18 de
novembre

Grup 2

Metodologia
Explicativa i participativa

Explicativa i participativa

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

20

Dona

No binari

13

0

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

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

Alt
Assistència mitjana 20
5,5

Les valoracions han estat de 0 a 6 punts en tots els àmbits, essent 6 la màxima
puntuació. Pel que fa a la formadora de les sessions, tots els aspectes han estat
valorats per sobre del 5,5, amb una valoració general de 5,76 (9,6 en una escala
de l’1 al 10).

La formadora

5,76

La seva valoració general de la formadora
Ha sentit que les seves idees han estat
considerades

5,71

El professional ha estat capaç de respondre les
seves preguntes

5,86

La claredat en les explicacions donades li ha
semblat

5,76
5,86

La professional tenia suficient coneixement

5,76

L'interès mostrat ha estat
3

3,25 3,5 3,75

4

4,25 4,5 4,75

5

5,25 5,5 5,75
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6

En quant al contingut, tots els aspectes també són valorats per sobre de 5, és a
dir, es consideren notables. El més valorat ha estat que el contingut es considera
útil, aplicable i important (5,63). La puntuació mitjana ha estat de 5 (8,3 en una
escala de l’1 al 10). Quan es pregunta si anteriorment s’havia treballat el tema
de l’assetjament sexual a la feina, la puntuació rossa l’aprovat, la qual cosa ens
indica que és important continuar amb la formació en aquests àmbits ja que no
tothom en té coneixement.

Contingut de la formació
5,01

Valoració global del contingut

5,26

S'hauria de fer arribar a més personal
Havies tractat abans l'assetjament sexual en l'àmbit
laboral

3,50

El contingut és útil i aplicable

5,63

Ho considera un tema important

5,63
3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6

4.9.3. Costos
Formació assetjament Capítol I
sexual i per raó de sexe

531,37 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
531,37 €
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3.8 CAMPANYA PER UNES FESTES NO SEXISTES. PUNT LILA
3.8.1 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.
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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.

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
Enguany s’han muntat dos Punts liles; pel dia de Carnestoltes i per la Festa
Major. A més a més, s’han repartit els cartells i díptics de la Línia 900 d’atenció
a la dona en casos de violència a més de 115 comerços, bars i establiments del
municipi.
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 del Carnestoltes
i la Festa Major. Les polseres de la Diputació de Barcelona van repartir-se al Punt
lila del Carnestoltes i a les diverses entitats per tal que les distribuïssin per Festa
Major. La falca s’ha reproduït als diversos espais festius de Festa Major.

Calendari
2/03/2019

Activitat
Carnestoltes

Metodologia
Desenvolupament del servei al Parc
Municipal d’Olesa, on s’han contractat dues
persones per cobrir l’horari de 23.00-2.00h.
S’han repartit xapes, polseres i s’ha
informat del servei que s’ofereix al Punt.
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23/06/2019

Festa Major

31/12/2019

Festa de cap d’any

Horari de 1.00-5.00h. Repartició de
material de reclam com xapes, enganxines
i preservatius. Es proposava participar en
un petit joc de preguntes per introduir la
temàtica i expressar la vivència personal.
El col·lectiu feminista d’Olesa va col·laborar
el dia anterior amb intervencions i difusió.
També se n’havia parlat a la ràdio i s’hi va
dedicar una falca durant la nit.
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.
3.8.2 Resultats
Participants
És molt difícil de comptabilitzar el nombre de persones que es van acostar
interessades a la festa del Carnestoltes. En el cas de la festa Major, però, hem
pogut quantificar les atencions prestades, exposades en el següent quadre.
A la festa de cap d’any hi ha hagut 1.700 participants.
FESTA MAJOR
23/6/2019

Menors de 14 anys
14-18 anys
19-25 anys
26-30 anys
31-40 anys
41-50 anys
Majors de 50 anys
TOTAL

Noies
0
8
26
4
1
1
1
41

Nois

TOTAL
0
0
10
5
0
1
0
16

0
8
36
9
1
2
1
57
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CAP D’ANY
31/12/2019

Noies

Menors de 14 anys
14-18 anys
19-25 anys
26-30 anys
31-40 anys
41-50 anys
Majors de 50 anys
TOTAL

Nois

0
5
7
4
1
0
0
17

No binari
0
0
1
0
0
0
0
1

0
14
5
5
1
0
0
25

TOTAL
0
19
13
9
2
0
0
43

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Mitjana del grau de satisfacció expressat pels participants

Molt Alt

El dia de Carnestoltes no va registrar cap atenció per agressió sexista. El punt
lila principalment va tenir una funció sensibilitzadora i com a element dissuasiu.
Per la Festa Major, el Punt lila va estar gestionat per l’associació Cúrcuma, la
qual va realitzar un petit informe un cop acabat el servei. Majoritàriament també
va tenir una tasca informativa sobre violències i el propi punt lila però també es
va realitzar la resolució d’un conflicte que es va presentar.
En tots dos dies 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.
3.8.3 Costos
Campanya
“Festes
lliures de sexisme i
LGTBIfòbia”

Capítol I

3.183,96 €

Capítol II

2.105,15 €

Capítol IV

0,00 €

Capítol VI

0,00 €

Capítol VII

0,00 €

Total
5.289,11 €
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3.9 CAMPANYA PER UN NADAL LLIURE DE SEXISME
3.9.1 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 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.
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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

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

11/12/2019

1ª distribució.

12/12/2019

2ª distribució.

11/12/2019

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

Distribució a les botigues de joguines del
municipi, al Centre Cívic d’Olesa i als
centres de primària municipal i les llars
d’infants.
Enviament via correu del material A través de la Xarxa d’Infància i
de la campanya.
Adolescència, enviament a Centres,
AMPES, Serveis (65 destinataris).

A qui va destinat
Tota la població, fent especial èmfasi en els infants i les seves famílies.
3.9.2 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

3.9.3 Costos
Campanya per un
nadal lliure de sexisme

Capítol I
3.667,20 €

Capítol II
465,85 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
4.133,05 €
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3.10

EMERGÈNCIA FEMINISTA

3.10.1 Descripció
Divendres 20 de setembre de 2019 es convocà un acte d’emergència feminista
per la freqüència d’assassinats de dones dels últims mesos d’estiu. Només
durant el mes de juliol 1 dona va ser assassinada cada 3 dies, i la violència
contra les dones ha augmentat un 7.5% respecte l’any passat a les mateixes
dates (setembre).
És per això que Olesa se sumà a la concentració que la Plataforma Feminista
d’Alacant convocà i a la qual s’adheriren molts municipis de l’Estat Espanyol.
Aquest va ser el cartell per a la convocatòria:

3.10.2 Resultats
Totes les entitats de dones del municipi i la Regidoria d’Igualtat s’uniren per la
lectura d’un manifest elaborat pel Col·lectiu Feminista d’Olesa. A nivell visual
es dissenyà un plafó amb informació, dades i materials en contra de la
violència cap a les dones i s’il·luminà de color lila la torre del rellotge del
municipi. D’altra banda, i abans de la lectura del manifest, una encarregada de
la Biblioteca Municipal feu la lectura de dos poemes com a senyal de rebuig a
la violència contra les dones.
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3.10.3 Costos
Emergència feminista

Capítol I
0,00 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
0,00 €
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4.10. CAMPANYA DIVULGATIVA LÍNIA 900
4.10.1. 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

04/07/2019

Activitat
Primera distribució de material.

Metodologia
Va valorar-se fer una distribució del
material de la Línia 900 a bars i restaurants
prèvia a les festes de barris que
començaven segons dates. Assistència a
22 establiments i comerços.

05/07/2019

Segona distribució de material.

Assistència a 19 establiments i comerços.

08/07/2019

Tercera distribució de material.

Assistència a 14 establiments i comerços.

10/07/2019

Quarta distribució de material.

Assistència a 24 establiments i comerços.
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11/07/2019

Cinquena distribució de material

Assistència a 18 establiments i comerços

12/07/2019

Sisena distribució de material

Assistència a 17 establiments i comerços

18/07/2019

Setena distribució de material

Assistència a 3 establiments i comerços

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

115
comerços

MATERIAL
REPARTIT

119
cartells

Avaluació

102
díptic
s

Indicadors

Resultats Obtinguts

N. participants:
Grau de satisfacció expressat

115 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 estat de més d’un
350%.
4.10.3. Costos
Campanya línia 900

Capítol I
2.188,70 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
2.188,70 €
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3.11 SECCIÓ LA TEIXIDORA A OLESA RÀDIO
3.11.1 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

18/01/2019

Parlant de “Contes per la Diversitat
Familiar”
Dones en l’oblit: Amparo Poch i Gascón

Intervenció d’ Inma Pascual de
l’associació Cúrcuma

15/02/2019

Xifres
memòria
d’igualtat.
Parlant
d’Economia feminista i la feina de cures.
Dones en l’oblit: Mª Aurèlia Campmany i
Farnés

Intervenció de Núria Jané tècnica
d’igualtat

15/03/2019

Parlant sobre l’Exposició de Dones
Sindicalistes
Dones en l’oblit: Isabel Vila i Pujol, Teresa
Claramunt Creus i Frederica Montseny
Mañé, com a pionera i referents del moviment
sindicalista.

Intervencions de Núria Jané,
tècnica d’igualtat

26/04/2019

Parlant de Cinema feminista
Dones en l’oblit. Montserrat Roig

Intervenció de Núria Jané tècnica
d’igualtat
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17/05/2019

Intervenció de Mònica Chaves
Parlant sobre la diversitat sexual per
tècnica SAI comarcal i Fina Campàs
commemorar el dia contra la LGTBIfòbia
de Trans Baixpower

21/06/2019

Intervenció del Colectiu feminista
Parlant de les agressions sexistes als espais
d’Olesa (protocol) i Edurne
d’oci i festius. Dones en l’oblit Teresa
Larracoechea (punt lila) de
Claramunt
l’associació Cúrcuma.

26/07/2019

Parlant de recomacions de lectures
Intervenció Núria Jané (técnica
feministes per l’estiu: La Píkara magazine,
d’igualtat) i Rut Garcia (agent
Maternidades
Subversivas
i
Mama
d’igualtat)
desobedient

20/09/2019

Parlant de dones i esport

18/10/2019

Parlant de col·lectius feministes d’arreu

Intervencions de Núria Jané tècnica
d’igualtat i Rut Garcia agent
d’igualtat

22/11/2019

Parlant de les dades de l’ Informe sobre
violències masclistes 2019 de l’Observatori
de la Igualtat de Gènere

Intervencions de Núria Jané técnica
d’igualtat i Rut Garcia agent d’igualtat

28/11/2019

Parlant del funcionament i atencions al SIAD
d’Olesa

Intervencions de les psicòlogues i
jurista del SIAD

20/12/2019

Parlant de la bretxa orgàsmica i la salut
sexual

Intervencions de Núria Jané técnica
d’igualtat i Rut Garcia agent d’igualtat

Intervenció de Marta Nogueira (atleta
olesana) i Rut Garcia (agent
d’igualtat)

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

Avaluació
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TOTAL

12
seccions

3.11.3 Costos

Secció de la Teixidora

Capítol I
1.990,50 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV Capítol VI
0,00 €

0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
1.990,50 €
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3.12 SUBVENCIONS A LES ENTITATS
3.12.1 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
2019, 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

Metodologia

Gener-Març 2019

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

Maig- Juliol 2019

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

Valoració de les justificacions presentades,
Novembre - Desembre requeriments i aprovació del pagament del
2019
25% restant
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A qui va destinat
Entitats i associacions del departament d’igualtat d’Olesa de Montserrat
3.12.2 Resultats
Participants
Entitat

Puntuació
obtinguda

Associació Ariadna

Import
atorgat
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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

3.12.3 Costos
Subvencions entitats

Capítol I
2.275,54 €

Capítol II
3.743,75 €

Capítol IV Capítol VI
2.995,00 €

0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
9.014,29 €
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3.13

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

3.13.1 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

16/02/2019

16/02/2019

Activitat

Metodologia

Inauguració de l’exposició “Paraula de dona” i
conferència “La construcció de l’altre femení
en l’art contemporani”

Organitzat per Olesa Ateneu.
Conferència a càrrec de Joan
Campàs a l’auditori de la Casa de
Cultura

Conferència “El paper de la dona en l’obra
d’art”

16/02/2019 al Exposició “Paraula de Dona”
24/02/2019

A càrrec de Joan Campàs

Organitzat per OlesaAteneu

23/02/2019

Taller de pancartes i mocadors per guarnir
balcons + vermut musical

Organitzat pel col·lectiu Olesa
Feminista

03/03/2018

Torneig de futbol sala femení

Activitat a càrrec de Futbol Sala
Olesa i el departament d’igualtat

06/03/2019

Presentació del llibre Sueños
l’Escriptora Carmen Moreno

07/03/2019

Marxa nocturna “Juntes som més fortes”

Organitzat pel col·lectiu Olesa
Feminista

07/03/2019

Hora del conte amb Santi Rovira

Organitzat per la Biblioteca Santa
Oliva

rotos

de

Amb
la
col·laboració
de
l’associació Dones i Progrés i la
Biblioteca Santa Oliva

Col·laboració amb Olesa Ràdio
durant la jornada, taula rodona
Acte central del commemoració del
amb la participació de Mònica
Dia Internacional de la Dona:
08/03/2019
Lectura del manifest per part de les entitats de Figueras, Pepita Pascual i Sofia
dones del municipi
Haji. Participació de Doble A i les
entitats municipals.

09/03/2019

Laboratori de lectura: ELLES!

4/03/2019 al
15/03/2019

Exposició “Dones sindicalistes”

Taller per a públic familiar de 6 a
10 anys, organitzat per la
Biblioteca Santa Oliva
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16/03/2019

A l’Escorxador i organitzat pel
departament de joventut

Vermut musical

A qui va destinat
Tota la població, fent especial èmfasi, a les dones d’Olesa.
3.13.2 Resultats
Participants
Es calcula van assistir al conjunt d’aquestes activitats 731 persones.
Activitat

Participants

Acte central lectura del manifest
Marxa nocturna “Juntes som més fortes”

60
200 aprox.

Exposició Dones sindicalistes

100

Laboratori de lectura ELLES!

22

Hora del conte amb Dani Rovira
Presentació del llibre “sueños rotos”
Exposició “Paraula de dona”
Taller de pancartes i mocadors
Conferència “el paper de la dona en l’obra
d’art”
Torneig de futbol sala femení
Vermut musical
Total

36
24
120 aprox
50
26
45
48
731 aprox
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Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

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

731
Alt

3.13.3 Costos
Dia internacional
les dones

de

Capítol I
3.326,48 €

Capítol II
1.513,32 €

Capítol IV

Capítol VI

0,00 €

0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
4.839,80 €

Cartell i programació 8 de març 2019
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Exposició de dones sindicalistes
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3.14

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBIFÒBIA

3.14.1 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 lgtbi+ 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

Objectius Específics

Vetllar pels drets de les persones
lgtbi

• Sensibilitzar respecte la diversitat afectivo-sexual
• Visibilitzar i donar veu al col·lectiu lgtbi
• 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
Data

Activitat

Metodologia

17/05/2019

Lectura del manifest

Lectura del manifest a les escales
del Parc Municipal

17/05/2019

Pintada de les escales del Parc
Municipal

Amb el grup d’infants de “grans” del
Centre Obert
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17/05/2019 al
24/05/2019

Recull i exposició de bibliografia
recomanada LGTBI

A la Biblioteca municipal es farà una
exposició amb llibres per a totes les
edats sobre la diversitat sexual.

24/05/2019

Hora del conte: Tu saps de qui
t’enamoraràs?

Lectura
del
conte
pel
reconeixement de la diversitat
afectiva a la Biblioteca Santa Oliva

A qui va destinat
Tota la població, fent especial èmfasi en el col·lectiu LGTBI+.
3.14.2 Resultats
Participants
Activitat

Participants
10

Lectura del manifest

Pintada de les escales del Parc Municipal 20
Recull i exposició de bibliografia lgtbi

47 aprox

Hora del conte

38

115

TOTAL
Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

N. participants:

115

Nivell de satisfacció expressat pels participants

Alt

3.14.3 Costos
Dia internacional
contra la lgtbifòbia

Capítol I
1.990,50 €

Capítol II
1.638,40 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
3.628,90 €

86

Polítiques de gènere i LGTBI. Memòria 2019

87

88

3.15
DIA INTERNACIONAL D’ACCIÓ PER A LA SALUT DE
LES DONES
3.15.1 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
15/05/2019 31/05/2019

Activitat

Metodologia

Exposició “Amparo Poch i Gascón, el
compromís d’una dona lliure”

Exposició de l’Institut Català de les
Dones. Biblioteca Santa Oliva

A qui va destinat
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Tota la població, fent especial èmfasi en les dones d’Olesa.
3.15.2 Resultats
Nombre de participants unes 50 aproximadament, es fa difícil de comptabilitzar
les persones que visiten l’exposició a la Biblioteca municipal.
Participants
Activitat

Participants
50

Exposició “Amparo Poch Gascón, el compromís d’una dona lliure”

TOTAL
Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Nivell de participació:
Nivell de satisfacció expressat pels participants

Alt

3.15.3 Costos
Dia internacional per a
la salut de les dones

Capítol I
995,25 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
995,25 €
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Exposició Amparo Gascón
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3.16

DIA INTERNACIONAL PER L’ALLIBERAMENT LGTBI+

3.16.1 Descripció
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

Activitats desenvolupades
El 28 de juny d’enguany no s’ha realitzat cap activitat de cara a la ciutadania, tret
de la lectura del manifest al que han assistit unes 30 persones.
A qui va destinat
A tota la població d’Olesa, en especial a les dones.
3.16.2 Resultats
Participants
Activitat

Participants
20

Lectura del manifest pel dia de l’alliberament LGTBI

TOTAL
Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

Nivell de participació:

20

Nivell de satisfacció expressat pels participants

Alt
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4.16.3. Costos
Dia internacional per a Capítol I
la salut de les dones
0,00 €

Capítol II
0,00 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
0,00 €
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4.11. DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA
4.11.1. 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

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
Data

6 al 18 de
novembre

Activitat

Metodologia

Exposició Dones i Ciència a la
Biblioteca Municipal Santa Oliva

Exposició que pretén donar veu i visibilitzar la
tasca i èxits professionals i acadèmics de les
dones en l’àmbit de la ciència i la tecnologia, un
àmbit en el que encara hi trobem desigualtats,
més encara en segles passats, que van haver de
lluitar pel seu reconeixement així com per obrir el
camí científic a altres dones.

94

22/11/2019

24 al 30 de
novembre

“Donar veu...i fer un pas” a càrrec de
Les Mireies

Acció performativa i interactiva que es va dur a
terme pel mercat ambulant que es fa els
divendres, on les actrius vestides de blanc van
demanant a la gent que escrigui en papers sobre
temes de violència, que posteriorment aniran
enganxant sobre les actrius.

Il·luminació de la Torre del Rellotge

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

24/11/2019

“Estimar sense morir” de Pepa
Lavilla

Monòleg colpidor i reflexiu sobre la violència
masclista

25/11/2018

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 Lídia Uve com a
acompanyament de l’acte.
“Performance” Associació Dones i
Progrés.

S’inicia l’acte amb una activitat artística i
performativa a càrrec de l’associació Dones i
Progrés on hi participa la ciutadania. Lectura del
manifest i concert de la cantautora Lídia Uve.
Distribució de material contra la violència
masclista situat en una carpa muntada a peu de
plaça.

25 al 29 de
novembre

Exposició de llibres de temàtiques
entorn la violència masclista

A la Biblioteca municipal es farà una exposició
amb llibres per a totes les edats sobre la temàtica
de la violència
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26/11/2019

Taller de rap feminista amb La Clika
Pika

Taller de 3h on les dues primeres es treballaran
dinàmiques de rap, ritmes, autoexpressió etc,
amb perspectiva de gènere i la darrera hi haurà
una sessió de micro obert.

27/11/2019 i
10/12/2019

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

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

28/11/2019

Espai ràdio La Teixidora amb les
psicòlogues i jurista del SIAD

Col·loqui amb les treballadores del SIAD on ens
explicaran des de les perspectives psicològiques
i jurídica la feina amb les dones i infants que
acudeixen al servei.

29/11/2019

Hora del conte “Conte contra les
violències” a càrrec de Gogaratxi

Conta contes per a infants a partir dels 6 anys

29/11/2019

Exposició de treballs manuals i
artístics de l’Associació Dones i
Progrés

Exposició de manualitats artístiques de
l’associació a la Casa de Cultura amb una acte
d’homenatge a Àngels Mora de la Orden.

Documental “El fil rosa, memòria dels
moviments LGTBI”

Passi del documental a la Casa de Cultura, on
comptarem amb la participació de l’associació
Trans*Baixpower Roses de Sant Feliu que ens
explicaran la seva experiència i es donaran a
conèixer. A més comptarem amb la participació
d’Adrià Rodríguez co-guionista del documental
per conduir algunes reflexions al acabar.

29/11/2019

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.
El material informatiu i de difusió dels actes ha estat el següent:

96

Díptic informatiu

Informació a les xarxes socials

A més, en motiu dels actes d’aquesta setmana es van actualitzar i ampliar els
materials que es van distribuir. Es van fer bosses de tela amb el lema “Olesa
lliure de masclisme” i noves xapes amb nous lemes: “de camí a casa vull ser
lliure”, “només sí és sí”, “lliures i sense por” i “Olesa lliure de masclisme”, que es
van repartir entre la ciutadania i tots els departaments del consistori.
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A qui va destinat
Tota la població, fent especial èmfasi, a les dones d’Olesa
4.11.2. Resultats
Participants
Activitat

Participants

Exposició Dona i Ciència
Lectura del manifest + concert +
performance
Teatre-Fòrum “Històries de l’Alba i el Manu”

50
*

Teatre “Estimar sense morir”

42

Performance “Donar veu...i fer un pas”

100*

Taller de rap feminista

23

Documental El fil rosa

35

Exposició treballs artístics

*

Hora del conte

30

Exposició llibres entorn violència

*

TOTAL

Aprox. 475

195

*Hi ha actes on és molt difícil quantificar l’assistència, donat el seu format. És per això que no ho
comptabilitzem o es fa de manera aproximada.

Escola

Curs

Grups

Alumnes

Data

Daniel
Blanxart
Creu de
saba

4tESO +
PFI

4

105

10/12/2019 9-10.30h 4tA i 4tC
i 11.30-13h 4tB i PFI

4tESO

3

90

27/11/2019 9.30-11h

Avaluació
Indicadors

Resultats Obtinguts

N. participants:
Grau de satisfacció expressat

475 aprox.
Mig-Alt
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4.11.3. Costos
Olesa de Montserrat
contra la violència de
gènere

Capítol I
3.932,88 €

Capítol II
8.467,68 €

Capítol IV
0,00 €

Capítol VI
0,00 €

Capítol VII
0,00 €

Total
12.400,56 €
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Exposició Dones i Ciència: Biblioteca Santa Oliva

Exposició contra la violència masclista (ICD). Casal Cívic.

100

Les Mireies: Donar veu...i fer un pas

Pepa Lavilla: Estimar sense morir
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Exposició de llibres de temàtica sobre la violència
masclista

Conte contra les violències: Gogaratxi

Documental el fil rosa
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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:

Departament

Núm
instànci
-es

Tipologia

Activitats i
actes
populars

Acceptades

6

Entitat

Ciutadà

Empreses

4

Ajuntaments i
Institucions

Centres
Escolars

2

Cessió de
sales
municipals

Igualtat i
Solidaritat

65

Contractes
i convenis
Material
per
activitats
Pressupost
os
registrats
Subvencio
ns a
entitats

1
6

6

45

45

8

7

1

65

17

1

Subvencio
ns altres
institucions
TOTALS

45

3
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En quant al Registre de sortides:

Departament

Nombre

Tipologia

Entitat

Ciutadà

Ajuntaments i
Institucions

Empresa

Activitats

4

1

Resposta
instància

4

1

Centres
Escolars

Cessió sales
municipals
Igualtat i
Solidaritat

26

Convenis
pràctiques
Protocols
Subvencions
a entitats

18

TOTALS

26

0

2

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.
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

20 setmanals aprox.
34 setmana aprox.
14 setmana aprox.

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

Departament

Igualtat

Expedients

19

Tipologies

Núm. per
tipologia

Tancat o
finalitzat

Obert

Subvencions
a
entitats
per
concurrència

8

Subvencions
altres institucions

2

Autoritzacions via
pública

6

1

5

Convenis
interadministratius

2

1

1

Plans Locals

1

1

19

11

8

2

Cessió
espais
municipals
Convenis
empreses

TOTALS

amb

8
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5. Atenció interna municipal i tràmits
5.1 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.
5.2 Expedients i tràmits interdepartamentals
Enguany s’ha procedit al procés de licitació del psicològic, 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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6. 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
Generalitat de Catalunya
Pacto de Estado contra la violència de genero

Econòmica

8.036,80€

Econòmica
Econòmica
Econòmica

5.368,34 €
23.500,00 €
9.814,30€

Total Subvencions Rebudes

IMPORT

46.719,44€

Despeses1
2019
O P

E

64

2321

22601

64

2321

22602

64

2321

22606

Descripció

Crèdits
inicials

IGUALTAT-PD-ATENCIONS
PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES
IGUALTAT-PDPROPAGANDA

PUBLICITAT

IGUALTAT-PDCONFERÈNCIES

REUNIONS

Crèdits totals

Obligacions
reconegudes

50,00

50,00

77,00

1.500,00

5.540,00

5.280,97

5.750,00

13.250,00

2.000,00

2.000,00

850,00

850,00

40.000,00

59.913,36

50.109,20

150,00

150,00

106,14

150,00

150,00

222,64

I

I

9.737,20

IGUALTAT-PD-ACTIVITATS
64

2311

22609

64

2311

22699

IGUALTAT-PD- DESPESES DIVERSES

64

2311

22706

IGUALTAT-PD- ESTUDIS I TREBALLS
TÈCNICS.

CULTUR

64

2311

22001 IGUALTAT-PD-PREMSA,
REVISTES,
LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.

64

2311

22199 IGUALTAT-PD-ALTRES
SUBMINISTRAMENTS.

Total CAP II

81.903,36€

6.706,00
209,06

72.448,21 €
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2019
O P

E

64

2321

64

2311

Descripció

Crèdits
inicials
7.800,00

48950

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

Obligacion
s
reconegud

Crèdits
totals
7.800,00

2.000,00

Total CAP IV

2.995,00

2.000,00

0,00

9.800,00€

2.995,00 €

2019
O
64O
2
1

P

E

2311

62300

Descripció

Crèdits
inicials

IGUALTAT-PD- MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I
UTILLATGE

Obligacions
reconegude
s

Crèdits
totals

0,00

00,00

Total CAP VI

00,00 €

El total del cost per capítols durant l’any 2019 ha estat:
Capítol I

72.417,06 €

0,00

Capítol II

73.676,36
€

Capítol IV

2.995,00
€

Capítol VI

0,00 €

Capítol VII

0,00 €

Total

149.088,4
2€

El capítol I contempla la dedicació tècnica en un 80% i el cost del 50% del cost
de la conserge, per tal de donar compliment als acords establerts amb el
Contracte Programa.

108

8. Annexos
7.1 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
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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

Població segons continent d'origen i sexe
57,5%

600

51,9%
500
400
300
200

20,5%
16,2%

15,0% 14,5%
6,2%

100

2,7%

6,3%

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
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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

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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