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1. INTRODUCCIÓ
Teniu a les mans el III Pla d’Igualtat de gènere de la comarca del Bages 2016 – 2020;
l’eina bàsica a través de la qual el Consell Comarcal del Bages preveu, decideix i planifica
les seves polítiques públiques per avançar en la construcció d’una societat igualitària.
Un document que parteix del bagatge dels dos Plans d’Igualtat anteriors i de 10 anys de
treball decidit per la igualtat des del Servei d’Informació i Atenció a la Dona del Bages
(SIAD). Aquesta tasca, entre d’altres, ha aconseguit crear consciència en els ajuntaments
bagencs de la necessitat de polítiques actives en aquesta matèria. Per aquesta raó una
de les finalitats del pla és no només ser una eina útil per al Consell Comarcal del Bages si
no també per a què els municipis de la comarca se’l facin seu i els serveixi com a punt de
partida per desenvolupar les seves pròpies polítiques d’igualtat.
Aprovem aquest Pla amb un marc legal específic estatal i català que fruït de les
reivindicacions del moviment i associacions feministes aposta decididament per la igualtat
entre dones i homes en tots els àmbits de la vida quotidiana. A la Llei Orgànica per la
Igualtat (LO 3/2007) i a les lleis de lluita contra la violència masclista (LO 1/2004 i Llei
5/2008) cal sumar-hi la Llei per la Igualtat efectiva entre Dones i Homes (Llei 17/2015).
Entre d’altres, es determina de manera clara en aquesta última, les competències dels
ens locals per garantir la igualtat i estableix com a funció bàsica el disseny, l’aprovació,
l’execució i l’avaluació de plans d’igualtat.
Però les lleis si bé són instruments imprescindibles per reconèixer drets i fixar obligacions
per a garantir-los, no es poden considerar varetes màgiques que canviïn la realitat de la
nit al dia. Encara avui impera un sistema patriarcal, androcèntric i sexista, en la nostra
societat que a la pràctica atorga als homes, a un determinat model d’homes, una posició
central.
En la societat patriarcal persisteixen rols i estereotips de gènere que marquen la vida,
impregnen el dia a dia en tots el àmbits i a totes les edats. Des de ben petits a l'escola, en
el joc i el lleure, de més grans a l'hora de decidir futur professional, a la feina, a casa, en
les relacions de parella, en l'organització del nostre temps... s'espera que ens comportem
d'una o altra manera, que decidim i escollim una o altra cosa en funció del nostre gènere.
Rols i estereotips que són la base de les desigualtats encara avui persistents, i que
portats a l'extrem acaben suposant violència masclista, no només dins la parella.
És per això que el Pla preveu objectius concrets a assolir en la lluita contra la violència
masclista, en reorganització dels treballs i usos del temps, o en la promoció de la igualtat
en educació, cultura o participació de les dones. A més, i conscients que el model
patriarcal imperant és també heterosexista i condiciona també la manera d'estimar i sentir
la pròpia sexualitat s'incorpora una línia estratègica per a la lluita contra la discriminació
per raó d'identitat de gènere i orientació sexual. Al llarg dels darrers anys el Consell a
través del SIAD ja ha treballat i inclòs aquesta temàtica en les seves accions, i el Pla
posa les bases per a la realització de polítiques específiques en aquest sentit.
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Cal ser conscients a més que seguir avançant en el camí de la igualtat no és possible si
només s'hi treballa des de l'àrea encarregada d'aquesta matèria. Totes les polítiques
poden construir igualtat entre dones i homes i per això es marquen també objectius per
seguir treballant de manera transversal.
És de fet d'aquesta manera que s'ha dissenyat aquest Pla, sumant veus i comptant amb
la participació de les persones amb responsabilitat tècnica i política de les àrees del
Consell, dels regidors i regidores de la Dona dels municipis de la comarca, de les
tècniques d'igualtat dels ajuntaments, i membres d'associacions de dones entre d'altres.
Pla que ha acabat sent possible fruït de la dedicació de les professionals del SIAD del
Bages.
S'ha avançat molt però queda encara un camí ben llarg per recórrer. I és només des del
compromís col·lectiu i la corresponsabilitat de totes i tots que podrem seguir construint
una societat igualitària i lliure de masclisme.

Agustí Comas i Guitó
President del Consell Comarcal del Bages

Albert Marañon Ledesma
Conseller d’Acció Social i Ciutadania
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2. MARC CONCEPTUAL
El dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor cabdal per la
democràcia i és una necessitat essencial en una societat moderna que vol eradicar el
sistema patriarcal i sexista. L’afirmació anterior no només ha de ser reconeguda
legalment sinó que s’ha exercir d’una manera efectiva en tots els aspectes de la vida per
tal que la igualtat legal també sigui real.
Disposem d’un marc legal extens que es desplega en l’àmbit comunitari, estatal,
autonòmic i local, que propugna el respecte al principi d’igualtat entre homes i dones i
fonamenta la implementació de les polítiques d’igualtat en tots els aspectes de la vida:
polítics, econòmics, socials i culturals. A fi d’assegurar d’una manera efectiva aquesta
igualtat, s’ha de tenir en compte també, a més de la discriminació, per raó de sexe, altres
aspectes com ara la discriminació per característiques genètiques, llengua, conviccions,
orientació sexual, opinions polítiques o de qualsevol altre mena.
Destaquem a continuació l’ampliï desplegament normatiu existent en el nostre marc
d’actuació que ha servit de paràmetre per eliminar qualsevol forma de discriminació i ens
ha de servir per aconseguir la igualtat efectiva de dones i homes.

2.1. Marc legislatiu
2.1.1. L’àmbit internacional: les nacions Unides i la Unió Europea
A nivell internacional, el paper de les Nacions Unides ha estat fonamental en el
desenvolupament de les polítiques de gènere. A partir de l’aprovació de la Declaració
Universal dels Drets Humans, l’any 1948, per part de l’Assemblea General de les
Nacions Unides, la comunitat internacional adquireix una nova consciència en relació
a la situació mundial de les dones i adopta el compromís de portar a terme
conferències mundials periòdiques per elaborar estratègies i plans d’acció. Aquestes
conferències han contribuït enormement a situar la igualtat de gènere en el centre de
l’agenda política mundial:
- 1975 se celebra a Mèxic la I Conferència Mundial de la Dona i, quatre anys
després, s’aprova la Convenció sobre l’Eliminació de totes les Formes de
Discriminació contra la Dona (CEDAW). Ratificada per Espanya l’any 1984, és
considerada la carta internacional dels drets humans de les dones, amb 30
articles que recullen aquests drets en diversos àmbits socials i estableixen les
mesures a adoptar pels governs.
- 1979 – Convenció de les Nacions Unides sobre l’eliminació de totes les formes
de discriminació contra la dona.

- La II i III Conferència Mundial de la Dona (Copenhaguen, 1980 i Nairobi, 1985)
van permetre adoptar importants plans d’acció amb mesures en l’àmbit laboral i
educatiu i promoure la creació d’oficines de la dona de caràcter estatal.
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- 1995 – Declaració de Beijing, sorgida de la IV Conferència de Beijing que
marcarà un punt d’inflexió en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat,
amb l’aprovació per unanimitat de la Plataforma d’Acció i la incorporació del
mainstreaming de gènere o transversalitat de gènere com a mecanisme
d’actuació.
- 2001 – Resolució de la Comissió de Drets Humans de Nacions Unides 2001/49
condemna tots els actes de violència masclista contra les dones.
- Resolució de l’Assemblea General de les Nacions Unides A/RES/64/139, de 18
de desembre de 2009, relativa a la intensificació dels esforços per eliminar
totes les formes de violència contra la dona.

- 2015, el Consell econòmic i Social de les Nacions Unides ha demanat a la
comissió de la Condició jurídica i social de la Dona avaluar l’aplicació de les
polítiques en un sessió coneguda com Beijing 20.
2.1.2. L’àmbit comunitari
A nivell europeu, les primeres directrius i disposicions jurídiques a favor de la igualtat
de tracte entre les dones i els homes queden recollides al Tractat de Roma, de 1975,
que imposa l'obligació als Estat Membres de garantir l’aplicació del principi d’igualtat
salarial per un mateix treball o un treball d’igual valor. Des d’aleshores, la igualtat de
gènere s’ha anat consolidant en el dret comunitari fins a convertir-se en un dels
principis fonamentals.
- 1992 Declaració d’Atenes, en què, per primera vegada, es parla de la
infrarepresentació de les dones en els càrrecs de decisió com a problema
polític i de la “democràcia paritària”. El Consell recomana als Estats membres
adoptar una estratègia global per a promoure la participació equilibrada.
- 1997 del Tractat d’Amsterdam, el qual articula la igualtat entre homes i dones,
l’antidiscriminació i les mesures d’acció positiva. El text normatiu comunitari
situa la igualtat de gènere com a principal objectiu de la Unió Europea i com a
element estructural de la seva política social. El tractat d’Amsterdam reforça
també la idea d’incorporar la perspectiva de gènere a totes les polítiques
públiques, és a dir, d’aplicar el mainstreaming o transversalitat de gènere.
- Aquest principi adquireix una rellevància definitiva amb el IV Programa d’Acció
Comunitari 1996-2000 i amb l’aprovació l’any 2000 de la Carta dels drets
fonamentals de la Unió Europea.
- 2001 – Decisió marc del Consell d’Europa de 15 de març del 2001 sobre
l’Estatut de la Víctima en el procés penal.
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- Directiva 2002/73/CE, de 23 setembre, relativa a l’aplicació del principi
d’igualtat de tracte entre homes i dones en tot allò que es refereix a l’accés al
treball, a la formació i a promoció professionals i a les condicions treball.
- 2007 – Tractat de Lisboa que va entrar en vigor el desembre del 2009,
modernitza les Institucions Europees per adaptar-les als nous reptes, un dels
seus eixos és la carta de drets fonamentals.
El 21 de setembre de 2010, la Comissió va adoptar una “Estratègia per la
igualtat entre homes i dones 2010-2015” que estableix les prioritats en matèria
d’igualtat de gènere i l’objectiu d’acabar amb la violència de gènere, amb
referència especial a la mutilació genital femenina.
2.1.3. L’àmbit estatal, autonòmic i local
A l’Estat espanyol, el tractament legislatiu que fa referència a la igualtat no arriba fins
la Constitució Espanyola del 1978, que en el seu article 14 proclama que tots els
espanyols som iguals davant la llei sense que pugui prevaldre discriminació per raó
de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social. Igualment, a través de l’art 9.2, compromet als poders públics a
què garanteixin la igualtat i la llibertat de tot els individus. L’article 23.2 diu “Tenen
també dret d’accedir en condicions d’igualtat a les funcions i al càrrecs públics..”
Des de aquest marc s’han anat elaborant lleis, destacant en:
Àmbit estatal
- 1999 – Llei 39/99 de conciliació de la vida familiar i laboral de les persones
treballadores.
- Plans Igualtat Estatals.
- 2003 – Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre de protecció de les
víctimes de la violència domèstica, aquesta llei regula mesures de protecció per
a dones que pateixen agressions per part de la seva parella, i en general, per a
les víctimes de violència en l’àmbit familiar.
- 2004 – Llei Orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la
violència de gènere, suposa una fita sense precedents en el nostre ordenament
jurídic. Implica el reconeixement legal de la violència de gènere com un
problema social de gran rellevància i fa palès el compromís dels poders públics
a intervenir de forma coordinada per la salvaguarda dels drets de les dones
víctimes de violència. La llei preveu el dret de les dones víctimes de violència
de gènere a rebre informació, assessorament i atenció integral adequada a la
seva situació personal, incloent-hi també l’atenció als i a les menors que es
troben sota la pàtria potestat o la guarda i custòdia de la dona agredida.
- 2005 – Llei 13/2005, de 1 de juliol, per la que es modifica el Codi Civil en
matèria de dret a contraure matrimoni, que regula entre d’altres aspectes, el
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dret de persones del mateix sexe a contraure matrimoni.
- 2007 – Llei orgànica per la Igualtat Efectiva entre dones i homes, aquesta llei
suposa un reconeixement explícit de les desigualtats existents a la nostra
societat i, per tant, la necessitat d’implicar tots els poders públics per combatreles i promoure la igualtat real. La llei posa l’accent en la importància de les
accions preventives i en la consideració de la dimensió transversal de la
igualtat com a principi fonamental del text normatiu, tot i que reconeix també la
necessitat d’adoptar accions positives per part dels poders públics a l’empara
de la licitud constitucional establint com criteris d’actuació:
- Garantir la igualtat efectiva en l’accés a l’ocupació pública i en el
desenvolupament de la carrera professional.
- Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sense que
afecti a la promoció professional.
- Fomentar la formació en igualtat.
- Presència equilibrada en els òrgans de selecció i valoració.
- Mesures efectives de protecció davant l’assetjament sexual i
l’assetjament per raó de sexe.
- Eliminar qualsevol discriminació retributiva directa o indirecta.
- 2010 – Llei orgànica 5/2010 de 22 de juny que modifica la Llei Orgànica
10/1995 de 23 de Novembre del Codi Penal que modifica els arts 153 i 173
del Codi Penal entre d’altres, penant amb més rigor aquests conductes.
- 2011, reforma del Codi Civil que permet el canvi de l’ordre dels cognoms i
regula el procediment.
- 2015 – Estatut de la víctima, Llei 4/2015 regula el marc jurídic de protecció de
les víctimes de delictes convertint-les en parts actives del procés (accés a les
notificacions, a recórrer, a estar acompanyada d’una persona de confiança...)
i la Llei Orgànica 1/2015 que modifica el Codi Penal que afecta a les
violències masclistes, destacant la regulació del tipus del stalking y sexting
(arts 172.ter i 197.7 respectivament del C.Penal).
Àmbit autonòmic de Catalunya
- 1989 – Creació de l’Institut Català de la Dona llei 11/1989
- 2006 – Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de Reforma de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, que reconeix a la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb les competències conferides per la Constitució Espanyola,
competència exclusiva en matèria de polítiques de gènere (art.153). L’àmbit
competencial preveu:
El nou Estatut regula els drets civils i socials de les dones i reconeix el
respecte a la vida, la dignitat, la seguretat i la seva autonomia, així com el dret
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a participar en condicions d’igualtat d’oportunitats amb els homes en tots els
àmbits públics i privats (art. 19).Pel que fa als principis d’actuació dels poder
públics, l’article 41 de l’Estatut, estableix que aquests hauran de respectar el
principi d’igualtat i hauran de:
- Garantir el compliment en l’accés a l'ocupació, la formació, la promoció
professional, les condicions del treball, incloent-hi la retribució, i en totes
les altres situacions, així com garantir que les dones no siguin
discriminades per raó d’embaràs o maternitat.
- Garantir la incorporació per part dels poder públics de la transversalitat en
totes les polítiques públiques per tal d’aconseguir la igualtat i la paritat de
gènere.
- Afrontar de manera integral totes les formes de violència contra les dones
i els actes de caràcter sexista i discriminatori.
- Fomentar el reconeixement del paper de les dones en tots el àmbits i
promoure la participació dels grups i les associacions de dones en
l’elaboració i avaluació d'aquestes polítiques.
- Reconèixer el valor econòmic del treball de cura i atenció dins l’àmbit
domèstic i familiar en el marc de les polítiques econòmiques i socials.
- Vetllar perquè la lliure decisió de la dona sigui determinant en tots els
casos que puguin afectar la seva dignitat, integritat i benestar físic i
mental, particularment respecte del propi cos i de la seva salut
reproductiva i sexual.
L’Estatut també incorpora la paritat en la composició i règim electoral del
Parlament (article 56).
- 2008 – Llei 5/2008 del dret de les dones per a l’eradicació de la violència
masclista, la qual introdueix importants novetats conceptuals i situa la lluita
contra aquesta xacra social en l’agenda política prioritària. La Llei defineix la
violència com aquella que s’exerceix contra les dones com a manifestació de
la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de
relacions de poder dels homes sobre les dones. A més, fa visibles gran part
de les formes en què s’exerceix aquesta violència (física, psicològica, sexual i
econòmica) i tots el àmbits en què es pot produir (en la parella, context
familiar, laboral, social o comunitari).
Els principals objectius de la Llei són:
- Eradicar la violència masclista i remoure les estructures socials i els
estereotips culturals que la perpetuen.
- Establir mesures integrals de prevenció, detecció i sensibilització amb la
finalitat d’eradicar-la de la societat.
- Reconèixer els drets de les dones que la pateixen a l’atenció,
l’assistència, la protecció, la recuperació i la reparació integral.
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- 2014 – Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes,
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la
bifòbia i la transfòbia. L’objectiu d’aquesta llei és desenvolupar i garantir els
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres iintersexuals (LGBTI) i
evitar-los situacions de discriminació i violència, per a assegurar que a
Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
- 2015 – Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes,
aquesta llei incorpora les modificacions legislatives i substancials per avançar
cap a la igualtat efectiva i estableix mesures transversals en tots els ordres de
la vida, amb la finalitat d’eradicar les discriminacions contra les dones.
S’adequa al marc legislatiu comunitari i es marca uns objectius molt avançats
en polítiques de gènere, com:
- Determina competències de l’Administració autonòmica i local en matèria
de polítiques d’igualtat. Reconeix la feina de les associacions de dones i
fixa els objectius a aconseguir amb aquesta llei.
- Refereix els mecanismes per a garantir el dret d’igualtat efectiva de
dones i homes en l’Administració pública per mitjà de les polítiques de
contractació pública, les subvencions, els ajuts, les beques, el
nomenament paritari en els òrgans de presa de decisions i els plans
d’igualtat per al personal al servei de les administracions públiques.
- Estableix les polítiques a seguir en àmbit educatiu basat en la
coeducació, promoció professional, universitats, estableix mesures sobre
el dret al treball en igualtat de condicions. Inclou mesures en matèria de
seguretat i salut en el treball i accions de protecció davant de
l’assetjament sexual i per raó de sexe. Incorpora l’obligació de fer plans
d’igualtat en empreses de més de dos-cents treballadors.
- Incorpora la perspectiva de gènere en tots els àmbits.
Àmbit municipal i/o supramunicipal
L’administració pública local es troba en una posició idònia per desenvolupar un
paper actiu en el marc de les polítiques d’igualtat. Així ho reconeix la Carta Europea
d’Autonomia Local i també la Carta Europea per la igualtat de dones i homes en la
vida local. Els municipis amb una població inferior a 20.000 habitants poden delegar
llurs competències a una mancomunitat de municipis o a altres ens locals.
Cal destacar:
- 1987 – Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre l’organització comarcal de Catalunya
- 2007 – Llei 7/2007 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix que les
administracions públiques estan obligades a respectar la igualtat de tracte i
d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d'adoptar
mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones
i homes.
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- 2007 – Llei 12/2007 de Serveis Socials, com a element fonamental per a la
garantia del dret als serveis socials de la xarxa pública basat entre d’altres en
el principi d’igualtat; i com a base prèvia per a elaborar la Cartera de Serveis
Socials i per a què el govern l’aprovi, es presenta el catàleg classificat de
serveis i prestacions del Sistema Català de Serveis Socials: 1.1.7. Servei
d’Informació i Atenció a la Dona.
- 2015 – Llei 17/2015 de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes que
segons article 6 indica que són funcions dels ens locals:
- Estudiar i detectar les mancances i necessitats de les dones
- Sensibilitzar a la població sobre les causes de la violència masclista,
impulsar campanyes de sensibilització i posar a disposició de la població
els serveis d’atenció necessaris per a persones que pateixen les diverses
manifestacions de la violència masclista.
- Atendre i informar a les dones sobre programes i recursos per a facilitar
l’exercici de llurs drets
- Integrar la transversalitat
- Establir les condicions de formació i capacitació del personal a llur servei.
- Elaborar plans d’igualtat
- Fomentar ocupació femenina
- Fomentar presència en els òrgans de participació
- Donar suport als grups de feministes i entitats en defensa de les dones
- Adequar dades i estadístiques
Així doncs, la igualtat de tracte i la prohibició de discriminació forma part del nucli
essencial dels drets fonamentals de la Unió Europea; així, la Carta dels Drets
Fonamentals de la Unió Europea reconeix el principi general d’igualtat davant la llei i
el principi de no discriminació per diferents motius. Aquest principi rector i fonamental
és l’eix de tota la legislació estatal i autonómica del nostre país, que hem enumerat
no de forma exhaustiva però si destacant les lleis més novedoses: tant de l’àmbit
penal, civil i administratiu que especificament donen cobertura legal per protegir
aquest principi rector de la igualtat entre homes i dones.

III Pla d’Igualtat de Gènere a la comarca del Bages. Construim una societat igualitària

11

Àrea de SSB, Dones i Polítiques d’Igualtat

2.2. Per què un pla d’igualtat?
Entre els principals instruments de planificació i implementació de les polítiques públiques
de gènere cal destacar els Plans d’Igualtat.
Els Plans d’igualtat constitueixen un conjunt ordenat d’objectius i mesures que permeten
desenvolupar una estratègia integral orientada a millorar i equilibrar la situació de dones i
homes en un territori i/o organització, a partir d’una anàlisi de diagnosi prèvia d’aquesta
situació.
El seu impuls sorgeix del reconeixement de les desigualtats i discriminacions existents
per raó de gènere i de la voluntat per transformar aquesta realitat. Les actuacions
s’encaminen a afavorir la igualtat de dones i homes en tots els àmbits de la societat, i a
propiciar un model de ciutadania més igualitari, basat en el respecte i l’equitat.
Amb aquest objectiu es dissenyen i implementen els Plans d’Igualtat. Concebuts com una
eina de treball transversal, els plans incorporen totes o diverses àrees de l’ens local per
tal d’introduir el principi d’igualtat en totes les actuacions comarcals i/o municipals.
Aquest necessari plantejament transversal requereix de l’adquisició de compromisos
polítics i també de la sensibilitat, la voluntat i la implicació de tot el personal tècnic.
El Pla d’Igualtat és, doncs, un document clau que, a més de servir per a la planificació i la
posada en marxa d’actuacions concretes, ha de preveure el seguiment i l’avaluació
posterior del camí recorregut en aquesta matèria i ha de poder mesurar l’impacte o els
efectes del mateix en les condicions de vida de la ciutadania a la què s’adreça i,
especialment, en la millora de la situació de les dones.
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3. DIAGNOSI DE GÈNERE
La diagnosi de gènere s’estructura en dues parts, la primera fa referència a la
contextualització de la comarca del Bages, la població i la seva evolució, mercat de treball
i com afecta aquest a dones i homes; la segona part vol oferir un retrat del Consell
Comarcal del Bages en matèria d’igualtat de gènere, analitza tant la plantilla, com els
càrrecs electes.
Per analitzar ambdues parts s’ha analitzat documentació i s’han extret dades oficials.
3.1. Diagnosi comarcal
3.1.1 Territori
La comarca del Bages es troba enclavada al centre del Principat, màxim exponent de
la Catalunya Central, atorgant a la comarca una situació estratègica com a “territori
frontera” entre la Catalunya metropolitana i la Catalunya rural. Gaudeix de
comunicacions viàries amb la capital catalana així com el seu entorn metropolità (C58, C-55, C-16) i l’encreuament de l’Eix del Llobregat i l’Eix Transversal.
El rius Llobregat i Cardener i els seus principals afluents conformen l’estructura
hidrogràfica bàsica de la comarca i, alhora, en determinen l’orografia. Les terres
planes al voltant del nucli central de Manresa conformen l’anomenat Pla de Bages,
que alhora està envoltat d’altiplans i serres.
La comarca té un territori extens, amb una superfície de 1.092,3 km2, la major part
del territori (73%) es correspon a boscos i bosquines i també un percentatge força
elevat (21%) és conreada, per tant, la superfície ocupada per sòl urbà, urbanitzable o
per infraestructures és baixa (6%) però és on es concentren els nuclis de població i
centres d’activitat econòmica.
3.1.2. Demografia
Taula 1: Nombre de municipis i població. Bages, 2015

Any
2015
2014

Nombre
de
municipis
30
50

Població

Superfície
km2

Densitat
(habitants/km2)

174.604
184.403

1.092,3
1.299,1

159,9
141,9

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Idescat, 2015.

La població del Bages a finals de 2015 era de 174.604 persones, el 2014 la seva
població corresponia a 184.403; aquesta baixa en el nombre poblacional és causada
per la creació del la nova comarca del Moianès el 2015, que inclou els municipis de
Calders, l'Estany, Moià, Monistrol de Calders i Santa Maria d'Oló .
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Taula 2: Nombre de Municipis per franja d’habitants

Any

Fins a
500

De 501
a 2.000

2015
Municipis
2008
Municipis

1.520
6
2.401
8

6.427
6
9.773
9

De
2.001 a
5.000
25.802
8
19.006
6

De
5.001 a
10.000
55.432
8
64.452
10

De
10.000
a 50.000
10.678
1
10.661
1

Més
de
50.000
74.655
1
75.053
1

Total
174.604
30
181.346
35

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Idescat, 2015.

Manresa amb 74.655 habitants és el principal nucli de població i la capital de la
comarca (on es concentra un 43% de la població), seguidament però a molta
distància, trobem Sant Joan de Vilatorrada amb 10.768 hab. i Sant Vicenç de
Castellet amb 9.246 hab. Cal destacar que dels 30 municipis de la comarca, 20 tenen
una població inferior als 5.000 habitants. Gaià amb 168 habitants és el municipi amb
un menor nombre d’habitants.
Taula 3: Homes, dones, població total i superfície per municipis. Bages, 2015
Municipi

Dones

Homes

Població

Gaià
Talamanca
Mura
Aguilar de Segarra
Marganell
Castellfollit del Boix
Rajadell
Sant Mateu de Bages
Sant Feliu Sasserra
Castellnou de Bages
Fonollosa
Castellgalí
Callús
Avinyó
Monistrol de Montserrat
Sant Salvador de Guardiola
Balsareny
Castellbell i el Vilar
Pont de Vilomara i Rocafort
Cardona
Artés
Súria
Navarcles
Navàs

77
81
94
115
148
214
256
306
298
628
667
952
1.030
1.136
1.428
1.543
1.688
1.746
1.814
2.494
2.804
3.069
3.076
3.054

91
108
109
131
132
220
268
314
330
638
726
1044
994
1.112
1.473
1.583
1.636
1.820
1.901
2.404
2.861
2.858
2.936
3.049

168
189
203
246
280
434
524
620
628
1.266
1.393
1.996
2.024
2.248
2.901
3.126
3.324
3.566
3.715
4.898
5.665
5.927
6.012
6.103
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km2
39,50
29,40
47,80
43,30
13,50
58,90
45,50
102,90
22,40
29,20
51,70
17,20
12,50
63,20
11,80
37,20
36,90
28,50
27,40
66,70
17,90
23,60
5,50
80,60
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Sallent
Santpedor
Sant Fruitós de Bages
Sant Vicenç de Castellet
Sant Joan de Vilatorrada
Manresa
TOTAL

3.454
3.738
4.186
4.662
5.385
38.258
88.401

3.215
3.721
4.165
4.584
5.383
36.397
86.203

6.669
7.459
8.351
9.246
10.768
74.655
174.604

65,20
16,60
22,20
17,10
16,40
41,70
1.092,70

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE, febrer 2016

La taula 3 mostra la població total de cada municipi del Bages i també separada per
sexes. En els 13 municipis menors de 2100 habitants la població masculina és
lleugerament superior a la femenina, en els 17 municipis restants la població
femenina és superior a la masculina. Al Bages hi ha 2.198 dones més que homes.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE, febrer 2016

La gràfica anterior mostra amb més detall la població dels 29 municipis de la
comarca del Bages, menors de 20.000 habitants a on té competència l’Àrea Bàsica
de Serveis Socials del Consell Comarcal del Bages i és on es desenvolupen les
polítiques de gènere. (Annex 2. Mapa de la zonificació de l’àrea bàsica de serveis
socials comarca Bages)
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Taula 4: Evolució de la població. Bages, 2015

Any

Núm. habitants
Bages

Nº habitants
Catalunya

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2000

174.604
184.403
185.718
186.084
185.865
185.117
184.642
181.346
176.846
173.236
169.114
153.776

7.508.106
7.518.903
7.553.650
7.570.908
7.539.618
7.512.381
7.475.420
7.364.078
7.210.508
7.134.697
6.995.206
6.261.999

Núm.
Municipis
Bages
30
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Idescat, 2015

La taula anterior ens mostra que de l’any 2000 al 2012 la població del Bages ha anat
creixent, en total va arribar a augmentar amb 32.308 persones, després degut a la
crisi econòmica del país aquest creixement s’ha frenat i fins i tot s’ha perdut una mica
de població. L’any 2014 el número d’habitants era molt semblant que l’any 2009.
L’any 2015 la població del Bages representa 2’32% de la població total de Catalunya.
La següent taula ens mostra el creixement de la població del Bages, però separat per
sexes, podem observar que la població femenina és sempre superior a la masculina,
el 2015 és l’any on la diferència és més àmplia, hi ha 2.198 dones més que homes i
l’any on la diferència ha estat més petita ha estat el 2009, que hi havia 290 dones
més que homes.
Taula 5: població per gènere. Bages, 2015
Any
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Dona
88.401
93.143
93.655
93.704
93.482
93.030
92.466
90.852
88.914
87.163
85.152

Home
86.203
91.260
92.063
92.380
92.383
92.087
92.176
90.494
87.932
86.073
83.962

Total
174.604
184.403
185.718
186.084
185.865
185.117
184.642
181.346
176.846
173.236
169.114

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Idescat, 2015. Padró municipal d'habitants per sexe.

III Pla d’Igualtat de Gènere a la comarca del Bages. Construim una societat igualitària

16

Àrea de SSB, Dones i Polítiques d’Igualtat

Padró municipal d’habitants per sexe. Xifres oficials. Bages. 1998-2015

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Idescat, 2015.

Població per sexe i edat quinquennal. Bages. 2014

85 i més
80- 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
Font: Idescat, Padró municipal d’habitants
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Analitzant la piràmide poblacional de la comarca del any de 2014, s’observa que el
model segueix sent de tipus tubular i característic de poblacions envellides i de
models que no propicien un relleu generacional.
El segment de 35 a 39 anys correspon a la franja poblacional més gran, tot i així,
malgrat l’elevat nombre de parelles i dones en edat fèrtil, el nombre de naixements
s’està reduint notablement, per la baixa fecunditat. És preocupant la poca població de
la franja entre 0 i 29 anys, que no garanteix el relleu de la població de les franges
superiors. Les estadístiques relatives al moviment migratori porten a pensar que
aquest dèficit poblacional de certes franges d’edat s’està suplint amb població
immigrant, i especialment de fora del territori espanyol. En aquest sentit, l’increment
de la natalitat observada en els últims anys (franja 5-9 anys) està, en part,
condicionada per l’arribada fa uns anys, d’una gran quantitat de població immigrant
en edat reproductiva.
Per sexe s’aprecia una població masculina més elevada que la femenina fins als 50
anys, moment a partir del qual tendeix a igualar-se, per a diferenciar-se de nou a
partir dels 65 anys, aquesta vegada a favor de les dones.
La major mortalitat natural masculina en els grups d’edat superior i la major
esperança de vida femenina, s’aprecia clarament al cim de la piràmide, entre la gent
gran.
Les implicacions del sobre envelliment es tradueixen en un increment de la demanda
dels serveis assistencials per l’augment de persones dependents.
Taula 6: Índex poblacionals del Bages i Catalunya segons sexes
Bages
Primera infantesa
Dependència juvenil
Taxa de joventut
Envelliment
Sobre envelliment
Dependència senil

Homes
8,51
26,63
13,59
91,64
12,79
24,41

Dones
8,33
26,23
13,21
136,33
19,90
35,76

Catalunya
Total
8,42
26,44
13,40
113,29
16,93
29,95

Homes
8,20
26,40
14,76
86,62
11,32
22,86

Dones
7,86
25,41
13,95
123,93
18,16
31,49

Total
8,03
25,91
14,35
104,74
15,25
27,14

Font: Indicadors sociodemogràfics de la Diputació de Barcelona. 2014

Si fraccionem la piràmide per franges d’edat i comparem amb la piràmide de
Catalunya observarem diferents índexs:
-

Índex de primera infantesa, fa referència a la relació entre la població de 0 a 4
anys i la població de 16 a 64 anys, avalua quin és el percentatge de població
infantil que hi ha a la comarca. Al Bages el 2014 era de 8,42%, essent major en
els nens que en les nenes. Si comparem amb Catalunya, veiem que el Bages té
un índex de primera infantesa superior al de Catalunya.

-

Índex de dependència infantil i juvenil, fa referència a la relació entre les persones
en edat no activa, de 0 a 15 anys, respecte la població potencialment activa.
Podem observar que al Bages amb 26,44%, és més gran que a Catalunya amb
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25,91%, per tant podem afirmar que el Bages té un l’índex de dependència infantil
i juvenil superior a la mitjana de Catalunya.
-

Taxa de joventut, compara la població de 16 a 19 anys respecte la població total.
El Bages té una taxa de 13’40%, inferior a la de Catalunya amb 14,35%, per tant
hi ha menys població jove que a Catalunya i hi ha més nois que noies.

-

Índex d’envelliment, mesura el gruix de persones majors de 65 anys sobre els
menors de 15. Al Bages és força elevat, amb 113,29%, el que significa que hi ha
major nombre de persones grans que de joves i aquest índex és bastant superior
al de Catalunya, amb 104’74%. Podem afirmar que el Bages té una població
envellida. També cal destacar que hi ha molta diferència entre l’índex
d’envelliment femení (136,33%) i el masculí (91,64%) al Bages, fet que suposa
una major proporció de dones que d’homes majors de 65 anys.

-

Índex de sobre envelliment, calculat a partir de les persones majors de 85 anys
sobre el total de majors de 65 anys. Aquest índex també és superior al Bages
(16,93%) que a Catalunya (15,25%) i superior en dones que en homes.

-

Índex de dependència senil, analitza la relació entre els individus majors de 65
anys respecte la població potencialment activa. Aquest índex també és superior al
Bages que a Catalunya i en dones que homes.

Taula 7: Fluxos de població. Factors de creixement, Bages

Any
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Creixement
Naixements Defuncions
natural
1.740
1.761
1.970
1.907
2.165
2.116
2.150

-------------1.673
1.761
1.638
1.606
1.654
1.652

85
209
269
559
462
498

Saldo
migratori

Immigració
exterior

-167
-137
-118
109
-45
-81
963

1.022
892
959
1.352
1.527
1.646
2.764

Creixement
total
(taxa bruta)
4,3
0,7
-6,7
-7,6
-3,8
5,0
17,7

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, 2015

La taula 7 recull els factors que condicionen el creixement de la població: el
creixement natural (naixement – defuncions), el saldo migratori interior (moviments
dintre de l’estat espanyol) i el saldo de la immigració exterior (arribada de població
d’altres països).
Com hem comentat a la taula 4, fins l’any 2008 la població del Bages anava creixent,
el 2009 experimenta un retrocés important i del 2010 al 2012 la comarca perd
població, molta de la qual són immigrants i reducció dels naixements, el 2012 el
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creixement es torna a estabilitzar per augmentar la població significativament el
2014.
Migracions. Saldos migratoris. Bages, 2005 - 2014

Font: Idescat, a partir de l’Estadística de variacions residencials de l’INE

Al 2008, destaca l’elevada contribució de la immigració exterior al creixement
poblacional amb 2.764 persones. En segon lloc es situen les migracions internes que
tenen un impacte de 963 persones. És possible destacar a partir d'any de 2009 tant
una disminució en relació a la immigració exterior com internes.
Taula 8: Diversitat de la comarca del Bages, població estrangera
Recomptes de
població
Any

Total
Població

Població
estrangera

2008
2013

181.346
185.718

19.660
21.965

% de població
estrangera
Sobre el
Sobre el
total de
total de
població
població
comarcal estrangera
10,8%
1,8%
11,8%
1,9%

diversitat poblacional
Nombre de
nacionalitats

Principal
nacionalitat

114
114

Marroc
Marroc

Font: elaboració pròpia a partir de Pla de ciutadania i de les migracions:
horitzó 2016 i Pla de ciutadania i immigració 2009- 2012

Cal destacar també que després de l'any de 2008, amb 2764 persones de població
estrangera, aquesta ha anat disminuint, fins arribar l’any 2013 amb 892 persones.
L’any 2014 ha augmenta una mica amb 1022 persones, però és un 63% menys de
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població. Però igualment aquesta segueix comptant amb diferents nacionalitats, 114,
i la referència principal marroquina.
3.1.3 Mercat de treball
La mitjana anual d’atur registrat als 30 municipis del Bages l’any 2015 és de
12.877,50 persones (6.728 dones i 6.149’50 homes).
Actualment, la taxa d’atur registrada al Bages és del 15,64%, casi un punt per sobre de
la mitjana catalana (14,75%). ( Veure Taula 9)
Taula 9: Persones aturades per sexe
Municipi

Homes

Dones

TOTAL

Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Callús
Cardona
Castellgalí
Castellfollit del Boix
Castellnou de Bages
Castellbell i el Vilar
Fonollosa
Gaià
Marganell
Monistrol de Montserrat
Mura
Navarcles
Navàs
Pont de Vilomara i Rocafort, el
Rajadell
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sallent
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Salvador de Guardiola
Santpedor
Súria
Sant Vicenç de Castellet
Talamanca
Manresa
TOTAL

3,9
154,1
43,3
92,2
68,7
121,5
66,7
6,8
20,7
135,7
36,5
2,4
11,8
107,8
5,6
181,2
204,3
140,9
6,6
13,8
208,1
180,6
321,7
11,9
81,6
165,3
151,8
367,8
4,5
3.231,0
6.149,5

4,2
198,1
56,5
122
74,8
156,7
78
9,3
37,7
148,5
42
6,4
7,2
107,5
4,9
218,8
251,8
160,9
12,4
20,1
312,8
229,3
407,9
14,4
106,7
230,8
223,4
460,8
4,7
3.019,4
6.728,0

8,1
352,2
99,8
214,2
143,4
278,2
144,7
16,2
58,3
284,2
78,5
8,8
19
215,3
10,5
400
456,2
301,8
19
33,8
520,8
409,9
729,6
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Estudis actuals posen de manifest les diferències salarials entre els dos sexes pot
créixer al llarg de la vida laboral, segons unes dades de la Unió Europea. Els homes i
dones, que els seus ingressos es podien diferenciar al principi de les seves carreres
en un 7%, transcorregut 30 anys de treball, veuen créixer aquesta diferència fins un
33%. Actualment a Espanya el nombre de dones amb Salari Mínim interprofessional
duplica els dels homes.
Pel que fa a les professions que ocupen actualment els homes i les dones, es
constata que les dones treballen en llocs de treball com: els domèstics i serveis de
restauració i comerç, professions amb titulacions universitària, a l’ensenyament, com
a tècnics i professionals científics i intel•lectuals, administratius i en gerència
d’empreses sense assalariats. Mentre que els homes es dediquen a l’agricultura i la
pesca, la construcció, la indústria, conductors, peons, serveis per a la protecció i
seguretat, les forces armades i la direcció de les administracions públiques i
d’empreses amb assalariats. En resum, que més del 80 % de dones actives treballen
en el sector terciari, és a dir, en el de serveis.
3.2. Dades del servei del Servei d'Informació i Atenció a la Dona (en endavant
SIAD)
El SIAD del Consell Comarcal del Bages és un servei d’àmbit comarcal, adreçat a
totes les dones, entitats, ajuntaments, serveis i tota la ciutadania dels 29 municipis
menors de 20.000 habitants de la comarca del Bages.
El SIAD està emmarcat dins de l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques
d’Igualtat.
Des del servei s’introdueix la transversalitat en la seva pròpia cultura organitzativa i
en la relació amb la resta de serveis. Impulsem i facilitem que la perspectiva de
gènere s’incorpori en tots els àmbits i en totes les etapes de l’actuació comarcal i
municipal, de manera que la igualtat de gènere es converteixi en una prioritat en
totes les accions.
El SIAD vol ser una oportunitat per generar un espai de referència per a les dones en
la comarca, tant per atendre les seves necessitats com per establir un diàleg que
busqui apoderar les dones i fer-les conscients de la seva importància com a
ciutadanes de ple dret, i per tant, fer visibles les seves necessitats.
Volem augmentar la participació de les dones en els processos de presa de decisions
i accés al poder. També en la presa de consciència del poder que individualment i
col·lectivament ostenten les dones i que té a veure amb la recuperació de la pròpia
dignitat de les dones com a persones.
Considerem que dur a terme plans comarcals fomenta la cohesió entre els municipis i
promou l’intercanvi d’experiències. El treball en equip ens pot oferir eines
metodològiques, per facilitar el treball tècnic evitant la duplicitat o dispersió de
respostes davant una mateixa demanda, i així poder oferir més serveis i recursos a
les dones tenint un únic centre referent a tota la comarca.
El SIAD ofereix diferents serveis tenint en compte la globalitat de les necessitats de
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les usuàries. La coordinació es fonamental per donar una resposta integral a les
dones i evidenciar els resultats en la millora de les respostes institucionals, tant pel
que fa a la transmissió de missatges de gènere com a temes tan greus i complexos
com la violència de gènere.
L’objectiu general del SIAD és promoure i coordinar un conjunt d’actuacions
d’informació, atenció i sensibilització, així com estratègies encaminades a millorar
l’atenció que es pot oferir a la dona amb la idea de fomentar una societat més
igualitària entre homes i dones.
Concretament podem especificar els següents objectius:
- Impulsar polítiques de gènere en l’àmbit comarcal i municipal.
- Oferir un servei d’atenció psicològica i assessorament legal a dones que
- hagin patit o pateixin algun tipus de discriminació per raó de gènere.
- Potenciar la participació i dinamització de grups de dones en tots els àmbits
de la vida: social, política, i reforçar processos d’autonomia grupal.
- Prevenir i combatre la violència vers les dones.
- Crear una cultura de treball al Consell i als Ajuntaments per al
desenvolupament de polítiques sensibles al gènere.
- Impulsar i coordinar la transversalitat de gènere en l’organització.
- Gestionar programes de sensibilització dirigits a la ciutadania.
- Facilitar la coresponsabilitat en el desenvolupament de polítiques de gènere.
El SIAD es divideix en dos grans àmbits:
1. Àmbit d’atenció i tractament:
Un equip de professionals especialitzades realitzen l’atenció de manera
confidencial, gratuïta i personalitzada facilitant informació i orientació tant
psicològica com legal. Es pot accedir al servei directament o a través de la
derivació dels professionals de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Comarcals, així
com professionals d’altres àmbits d’actuació.
Atenció psicològica:
- Donar informació i orientació psicològica davant qualsevol situació de crisis que
presenti una dona, així com facilitar l'accés a la xarxa de recursos socials del
seu territori.
- Oferir atenció psicològica, individualitzada, atenent tot tipus de problemàtica
psicològica relacionada amb la dona i en especial a dones que estiguin sent
víctimes i/o hagin estat víctimes de violència masclista.
Assessorament jurídic:
- Informar i orientar legalment de forma personalitzada a les dones que presentin
una situació de desigualtat (violència masclista, processos de família,
assetjament sexual, conciliació de la vida familiar i laboral, etc).
- Informar i assessorar sobre els drets de les dones a persones, ens locals,
professionals, entitats, associacions, etc.
2. Àmbit de prevenció, promoció i sensibilització:
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Des del III Pla d’Igualtat de Gènere és pretén promoure polítiques d’igualtat a la
comarca, desenvolupant el treball comunitari i transversal. S’adreça als
Ajuntaments de la comarca, professionals de diferents sectors, centres educatius,
dones i homes, associacions de dones, empreses, entitats, agents locals...
- Campanyes de sensibilització: A través de la Xarxa per la Igualtat del Bages
s’elabora material informatiu, activitats formatives i actuacions amb col·lectius
específics.
- Dinamització comunitària i banc de recursos: Adreçada a oferir suport tècnic als
professionals, entitats i municipis de la comarca del Bages en aquelles accions
que impulsin les polítiques d’igualtat de gènere. Entre altres accions destaquen
el Fòrum de Regidors i Regidores i el banc de recursos educatius.
- Commemoracions: Impulsar campanyes comarcals a les dates assenyalades
en actes que ajudin a la sensibilització social en temes de gènere.
- Dona i coeducació: Activitats pedagògiques adreçades a la comunitat educativa
per fomentar la igualtat entre nois i noies.
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Memòria d’atenció 2015
Pel que fa a les xifres de dones ateses, durant l'any 2015, s'ha de destacar: El
número de dones que s’han dirigit durant l’any 2015 per primera vegada al SIAD ha
estat de 247 dones.
En quant a les atencions realitzades, s’han dut a terme 620 atencions,
comptabilitzant els dos serveis d’atenció, concretament des de l’atenció psicològica
s’ha realitzat un 77% de les visites i un 23% des de l’assessorament jurídic.

Perfil sociodemogràfic de les dones ateses
Edat de les dones ateses.
En quant a l’edat de les dones ateses, tal i com s’observa al següent gràfic, cal
destacar que més del 50% de les dones demandants d’atenció es situen en la franja
d’edat d’entre 30 i 45 anys. Tot i que la major part de les dones es situa en aquesta
franja d’edat, destacar que a totes les franges d’edats establertes es registren
atencions a dones.
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Estat civil de les dones ateses
Pel que fa a les dones que demanen atenció al SIAD, s’observa que l’estat civil de
les dones es molt variable, i això respon també a les diferents demandes que des del
servei es donen resposta, tenint en compte que, sobretot des de l’àmbit jurídic,
s’atenen demandes d’assessorament sobre trencaments de parella, siguin
separacions i/o divorcis i també, tenint en compte una de les principals demandes
que hi ha al servei, és a dir, les situacions de violència en la parella, cal tenir present
que moltes dones sol·liciten atenció quan el seu estat civil encara es d’unió amb la
parella i que també moltes dones que demanen atenció encara conviuen amb la
parella.
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Formació de les dones ateses
Pel que fa a la formació de les dones, destacar que tan sols el 2,4% de les dones
que acudeixen al servei no compten amb cap tipus de formació reglada, prop del
46% de les dones posseeixen estudis primaris i el 40% de les dones han cursat
estudis secundaris i/o universitaris.
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Demandes de les dones ateses
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Com s’observa al gràfic següent, gairebé totes les visites realitzades es duen a terme
en format presencial, és adir, la dona acut al Servei.
Corresponen a percentatges molt petits les atencions realitzades via correu electrònic
i/o telefònicament; 0,3 i 2,3% respectivament. Aquest percentatge de visites
correspon habitualment a primeres demandes d’atenció de dones que no coneixen el
servei i fan primer contacte, en el cas del correu electrònic i de telèfon, i a atencions
d’urgència i/o contenció en el cas dones que es troben en seguiment al servei però
que expressen alguna demanda d’atenció o necessitat personal abans de la data
prevista per a la propera visita programada i fan una demanda via telèfon.
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Entre les demandes que s’atenen al servei, destacar tres grans àmbits d’atenció:
violència, qüestions jurídiques i aspectes psicològics. Destacar que encara que molts
casos es recullen pròpiament com a demandes de violència, en molts altres casos la
consulta concreta, tot i que sigui un cas que ha acudit al servei per violència, pot
quedar recollida en altres categories com aspectes legals on les dones demanen
assessorament sobre aspectes relacionats amb el procés civil i/o penal que comporta
el procés, etc) i/o en aspectes psicològics quan l’atenció que es realitza amb la dona
més centrada en el treball de recuperació psicològica de la dona havent passat la
situació de violència: recuperació personal, apoderament de la dona, autoestima i
seguretat personal, etc.

III Pla d’Igualtat de Gènere a la comarca del Bages. Construim una societat igualitària

27

Àrea de SSB, Dones i Polítiques d’Igualtat

01%

Altres
28%

41%

Jurídic
Laboral
00%

28%

Psicològic
Salut
Serveis Socials
Violència

00%

02%

Font: Servei d’Informació i Atenció a la Dona ( Consell Comarcal del Bages)

Violència masclista
S'entén per violència masclista la violència que s'exerceix contra les dones en el
marc d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones, i que, produïda
per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, intimidacions o
coaccions, té com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic, tant si es
produeix en l'àmbit públic com en el privat1.
Malgrat l’abast del problema, no només pels alts nivells de violència que s’estan
visibilitzant sinó també perquè és una manifestació d’una violència estructural envers
les dones i d’una desigualtat entre els sexes encara molt present en la nostra
societat, existeixen poques dades al respecte a l’haver estat silenciat (i sovint encara
ho està). Fins fa poc no ha estat considerat un problema social sinó una realitat
familiar i privada.
En quant a les dades d’atenció realitzades en els casos de demanda per situacions
de violència masclista cal destacar les dades següents: les atencions realitzades per
violència masclista al servei corresponen al 43,1% del total de les demandes ateses
al servei (especificar que aquest valor es més alt que l’indicat a la gràfica de les
demandes d’atenció, degut a que el programa de recollida de dades permet recollir
indicadors de violència en altres categories). Pel motiu anteriorment indicat, cal tenir
en compte parlant de la violència masclista, que en moltes ocasions les dones
acudeixen al servei amb una demanda explícita que no correspon a la demanda real
per la que acudeixen al servei. En aquest sentit ens referim a que moltes dones
poden fer demandes explícites d’altres tipus de consulta que s’acullen al servei, tant
des de l’àmbit jurídic (assessorament per trencament de parelles, dubtes de custòdia,
etc) com des de l’àmbit psicològic (angoixa, ansietat, etc) i un cop s’estableix un
vincle i es fa un seguiment amb la dona, s’evidencia que la demanda implícita també
pot ser una situació de violència masclista, una relació abusiva, etc.

1

Institut Català de les Dones, Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
(www.gencat/icdona/lleiviolencia.htm).
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Respecte a les diferents tipologies de violència, recollides a la Llei 5/2008, Llei del
dret de les dones a eradicar la violència masclista, les dades recollides al servei, com
es pot visualitzar al gràfic següent, s’observa com el gran percentatge d’atencions
realitzades corresponen a casos de violència psicològica. En aquest sentit, cal afegir
també, com bé s’explica a través de l’escalada de violència, en les relacions on hi ha
violència cap a la dona, poden existir diferents tipus de violència essent sempre
present la violència psicològica.
També destacar que la violència econòmica i la violència sexual es la que més
difícilment les dones identifiquen i conseqüentment expressen.
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3.3. Organització de l’ens comarcal
3.3.1. Càrrecs electes
A continuació, analitzem l’estructura de distribució dels càrrecs polítics, fixant-nos en
el nombre de consellers i conselleres que hi ha al Consell Comarcal del Bages. Cal
tenir en compte, que la Llei Orgànica per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes
recull en el preàmbul que hi ha d’haver una composició equilibrada de dones i homes
ocupant càrrecs públics, d’això se’n deriva que les diferències es minimitzin. La Llei
recull i obliga als ens públics que les persones de cada sexe no superin el 60% ni
estiguin per sota del 40%. Amb aquesta mesura es pretén assegurar una
representació suficientment significativa d’ambdós sexes en òrgans i càrrecs de
responsabilitat.
La presidència del Consell Comarcal del Bages, actualment, està ocupada per un
home. Cal destacar que de les 5 vicepresidències la primera, la tercera i la quarta
estan ocupades per dones, diferentment de la gestió anterior que únicament havia
una i més, concretament, la cinquena estava ocupada per una dona, havent-hi un
avanç en relació a la igualtat.
El càrrec de gerència és ocupat, actualment, per una dona.
Pel que fa a les conselleries, com indica la següent gràfica representativa, està
formada igualment per homes i dones, compleix l’equilibri legalment exigit.
Conselleries

Font: Consell Comarcal del Bages

Distribució de les Àrees del Consell Comarcal del Bages
- Àrea d’Administració i Règim Interior: Serveis Generals, Serveis Financers, Serveis
Jurídics, Servei d’Informàtica. Consellera responsable: Mercè Cardona Junyent.
- Àrea de Territori i Habitatge: Territori, Habitatge. Conseller responsable: Joan Badia
Pujol.

III Pla d’Igualtat de Gènere a la comarca del Bages. Construim una societat igualitària

30

Àrea de SSB, Dones i Polítiques d’Igualtat

- Àrea de Medi Ambient: Servei de Medi Ambient Urbà, Servei de Medi Natural.
Conseller responsable: Marc Aloy Guàrdia.
- Àrea de Desenvolupament Comarcal: Promoció comarcal i dinamització
socioeconòmica, Tecnologies de la comunicació i societat de la informació,
Programes europeus. Consellera responsable: Josefa Rodríguez Pérez.
- Àrea d’Ensenyament, Cultura, Joventut i Esports: Educació, Cultura, Joventut,
Esports. Consellera responsable: Èlia Tortolero Orejuela.
- Àrea d’Acció Social i Ciutadania: Serveis Socials d’Atenció Primària i Dona, Serveis
Socials d’Atenció Especialitzada i Ciutadania. Conseller responsable: Albert
Marañón Ledesma.
- Àrea de Suport als Municipis, Assessorament i Comunicació: Comunicació,
Suport als municipis, Oficina. Conseller responsable: Eloi Hernández Mosella.
- Àrea de turisme: Turisme. Conseller responsable: Josep Canals Palau.
Pel que fa a les quatre comissions informatives establertes, cal destacar que existeix
una igualtat de dones i homes pel que fa a la presidència, però segueix havent-hi
major representativitat dels homes com a membres que les integren.
Únicament, a la comissió informativa d’atenció a les persones es respecten els
percentatges citats. Val a dir, que les àrees a les que fa referència aquesta comissió
son sectors delegats tradicionalment al rol femení (serveis socials, infància, gent
gran, etc.).
Cal remarcar doncs que les comissions de territori, gestió interna i especial de
comptes estan altament masculinitzades, però en las comissions de gestió interna i
especial de comptes el càrrec de presidència aquesta ocupat per dones.

Font: Consell Comarcal del Bages
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3.3.2. Treballadors i treballadores del Consell Comarcal del Bages
El Consell Comarcal del Bages (en endavant CCB) disposa d’una plantilla de 63
persones, ha disminuït en 14 persones degut a la crisi econòmica, respecte a
l’anterior pla.
El personal tècnic del Consell Comarcal del Bages està format majoritàriament per
dones, amb un percentatge d’un 71% (45 dones) respecte el 29% (18 homes).
Aquesta tendència no és una situació excepcional d’aquest ens, ja que en
l’administració pública estadísticament sempre acostumen a ocupar la plantilla
tècnica majoritàriament les dones, a diferència del que continua passant en els
càrrecs de representació política, on el sexe masculí predomina sobre el femení, tot i
que actualment està canviant, com hem vist en les dades dels càrrecs electes.

29%
Dones
Homes
71%

Font: Consell Comarcal del Bages

La major part de les dones treballadores al CCB es concentren en la franja d’edat
entre els 29 i els 48 anys, amb un 78,8%. Pel que fa al sexe masculí, no es dóna una
concentració marcada d’homes en una franja d’edat determinada sinó que està més
repartit, destacar que els grups on es dóna més presència d’homes es en les franges
d’edat dels 44 als 48 anys, amb un 38’8% i del 29 als 33 anys amb un 22’2%.
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La mitjana d’edat d’homes i dones és gairebé igual, 42’7 anys en les dones i 43’3
anys en els homes.
Respecte a l’anterior Pla d’Igualtat la plantilla ha envellit, doncs no hi ha cap persona
en la franja d’edat de 24 a 28 anys (en l’anterior Pla hi havia 9 persones) i ara hi ha 2
persones de la franja 60 a 65 anys. Una d’aquestes es jubila aquest any i una altra
persona es va jubilar (de forma anticipada, però amb més de 60 anys) l’any passat.
De les 63 persones actuals, un 86% ja treballaven a l’ens el 2009 i la resta s’han
incorporat en aquests darrers cinc anys.
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Les dades de les condicions laborals mostren que el grau d’estabilitat entre els
homes i les dones és similar (tenint en compte la suma dels percentatges derivats de
personal laboral fix i funcionari; sent 60% en el cas de les dones i 61% en el cas dels
homes). Cal destacar però que la representació de funcionariat d’aquest ens està
únicament format per dones.
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En les dones el percentatge d’interines és més elevat que en els homes i en aquests
és més elevat el de temporals.
Respecte el grup laboral al que està contractat el personal, destacar que un 64% de
les dones té categoria A, respecte un 39% dels homes.
Dones

Homes

45%

45%
40%

40%
39%

35%

35%
30%

30%

25%

25%
20%

25%

22%

20%

15%

15%

10%

10%

5%

5%

9%

A2

C1

28%

C2

AP

22%
17%

5%

5%

0%

0%
A1

28%

C2

AP

A1

A2

C1

(A1, llicenciatura; A2, diplomatura; C1, personal administratiu i informàtic; C2 auxiliars; AP agrupacions professionals)

Destacar l’alta representació de les dones en moltes àrees de l’ens com promoció
comarcal, serveis financers, gerència i joventut, que només hi ha dones i educació,
medi ambient, serveis generals, serveis socials d’atenció primària i serveis socials
d’atenció especialitzada que en són la gran part; a l’àrea de cultura hi ha més homes
que dones i a l’Oficina comarcal d’informació als consumidor, serveis informàtics i
turisme només hi ha homes.
14
12
10
8
6
4

Homes

2

Dones

0

Font: Consell Comarcal del Bages

La majoria de departaments estan comandats per una dona, concretament el 67%.
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III PLA COMARCAL D’IGUALTAT DE GÈNERE AL BAGES, 2016 – 2020: LÍNIES
ESTRATÈGIQUES

4.

4.1 Procés de redacció de les línies estratègiques del III Pla.
Per definir les línies estratègiques del III PLA COMARCAL D’IGUALTAT DE GÈNERE AL
BAGES ens hem basat en:
-

L’avaluació i implementació de les línies estratègiques del II PLA D’igualtat del
Bages 2009-2014- pròrroga 2015. A l’Annex 1 d’aquest document es recull els
resultats de l’avaluació del II PLA.

-

Les avaluacions realitzades de tots els projectes per part de l’Equip del SIAD.
L’expertessa i la llarga trajectòria del servei pel que fa a les polítiques d’igualtat
de gènere proporcionen un bagatge i una experiència que cal posar en valor i
aprofitar de cara al disseny del III Pla d’Igualtat de gènere al Bages.

-

Les aportacions reflexions i avaluacions de l’equip de govern.

-

La participació dels regidors/es de les polítiques d’igualtat del municipis del Bages,
a través d’un qüestionari de priorització dels objectius estratègics a pel III Pla. A
continuació, es detallen els resultats d’aquest procés participatiu.

Resultat del procés participatiu
Els regidors/es municipals van prioritzar l’espai del Fòrum de regidores i regidors
d’igualtat, com un espai important de consens d’actuacions comarcals de cara als propers
anys.
Les accions que s’han destacat per a continuar treballant al nou pla són:
- Lluitar contra la violència masclista: L'objectiu considerat més important en aquesta
línia per a ser desenvolupat en el pròxim pla fa referència a desenvolupar estratègies
de prevenció i sensibilització per a totes les formes de violència masclista. Entre les
seves accions estan els Tallers de coeducació a primària, Tallers a secundària.
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No és NO

Tallers de coeducació a
primària, Tallers a secundària

Font: elaboració pròpia a partir de les entrevistes, 2015.

- Fomentar la participació de les dones: L'objectiu considerat més important en aquesta
línia per a ser desenvolupat en el pròxim pla fa referència a promoure
l’associacionisme de dones i la seva participació com a agents socials i polítics a tots
els àmbits (cultural, polític, social i econòmic). Entre les seves accions estan fer suport
a l’Associació de dones acostant les campanyes i recursos del Consell Comarcal del
Bages e implicar-les en l’organització de les campanyes.
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Muy important
Important
Regular
Fer actes on les
Fer suport a l’Associació de
Quan es plategen cursos i
protagonistes són les dones.
dones acostant les
xerrades a la población
campanyes i recursos del
pensar si el tema i l’horari
CCB. Implicar-les en
afavoreix la participación de
l’organització de les
les dones.
campanyes.
Font: elaboració pròpia a partir de les entrevistes, 2015.

- Reorganització dels treballs i nous usos del temps: L'objectiu considerat més
important en aquesta línia per a ser desenvolupat en el pròxim pla fa referència a
promoure la conciliació dels temps personal, familiar, social i professional Entre les
seves accions estan les activitats que donin valor a les tasques de cura i el projecte
Escola Bressol.
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- Fomentar la coeducació, la formació i la producció cultural de les dones: L'objectiu
considerat més important en aquesta línia per a ser desenvolupat en el pròxim pla fa
referència a promoure la coeducació com a valor transversal en l’educació d’infants,
adolescents i joves. Entre les seves accions estan el projecte Escola Bressol, Maleta
Coeducativa i els tallers a secundària.
8
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4
3
2
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0

Muy important
Important
Regular
Fer actes on les
Fer suport a l’Associació de
Quan es plategen cursos i
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CCB. Implicar-les en
afavoreix la participación de
l’organització de les
les dones.
campanyes.
Font: elaboració pròpia a partir de les entrevistes, 2015.

- Garantir el dret a la igualtat i la no discriminació per motius d’orientació sexual i
identitat o expressió de gènere: L'objectiu considerat més important en aquesta línia
per a ser desenvolupat en el pròxim pla fa referència a donar a conèixer les diverses
realitats afectives i de gènere i promoure la supressió d’estereotips que afecten la
imatge de les persones LGBTI, per evitar-ne la discriminació. Entre les seves accions
estan els tallers a secundària i xerrades , campanyes.
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4.2. Línies estratègiques
Les línies estratègiques del III Pla d’Igualtat de Gènere a la comarca del Bages són:
1.
2.
3.
4.
5.

Impuls de la transversalitat en les polítiques de gènere.
Lluita contra la violència masclista.
Reorganització dels treballs i nous usos del temps.
Participació, apoderament i visibilització de les dones en tots els àmbits.
Llibertat sexual i afectiva i lluita contra la LGTBIfòbia.

Cada una d’aquestes línies estratègiques es desplega en un seguit d’objectius generals, i
aquests en uns objectius específics, que s’aniran concretant en unes accions que es
portaran a terme durant el període de vigència d’aquest III Pla Comarcal d’Igualtat de
Gènere a la comarca del Bages.
En aquest III Pla 2016-2020 tan sols es descriuen els objectius generals i els específics, i
anualment, a través del Fòrum de Regidores i Regidors de la Dona, la Comissió
Interdepartamental i la Comissió Tècnica, es concreten els objectis específics que es
volen incidir en aquell any i quines accions es portaran a terme.
Per això es planteja com una proposta oberta i flexible, que pot anar incorporant accions i
modificant-ne al llarg del temps, en funció de l’evolució de la realitat comarcal i de les
polítiques del Consell Comarcal del Bages.
Considerem que un Pla d’Igualtat perquè sigui vàlid i factible com a eina de treball, ha de
presentar uns objectius assolibles i realistes per al temps determinat, en aquest cas per al
període 2016-2020.
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Línia 1. Impuls de la transversalitat en les polítiques de gènere
El repte de les polítiques de dones està situat en el desenvolupament de l’enfocament de la transversalitat que proposa incloure la
perspectiva de gènere en tots els àmbits de l’actuació política del Govern i que, per tant, obliga a elaborar de nou conceptes i construir
formes de pensar el món des d’un nou paradigma que consideri les diferències entre les condicions, les situacions i les necessitats
respectives de les dones i els homes i que incorpori les aportacions i els sabers específics de les dones des del reconeixement i el respecte
a la diversitat, i a la igualtat d’oportunitats des de la
diferència.
Aquesta transversalització comporta afirmar que cap aspecte és aliè a les dones, doncs qualsevol política pot tenir un impacte diferent als
homes i a les dones, en tot el cicle de vida, des dels primers processos de socialització fins a la vellesa, considerant tots els àmbits en els
quals s’interactua al llarg de la vida: educació, treball, oci, serveis socials... i que, al mateix temps, estan interrelacionats entre ells, fet que
exigeix una actuació transversal des de totes les àrees.

LÍNIA ESTRATÈGICA 1: Impuls de la transversalitat en les polítiques de gènere
OBJECTIUS GENERALS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Coordinar l’actuació transversal comarcal en relació a les polítiques d’igualtat.
Difondre al CCB i als municipis el Pla d’igualtat com un valor i una eina per aconseguir la igualtat entre dones i homes.
Sensibilitzar i formar al personal polític i tècnic del CCB en matèria d’igualtat.
Promocionar i desenvolupar l’ús del llenguatge no sexista a l’ens.
Millorar les condicions laborals del personal de l’ens des de la perspectiva d’igualtat entre dones i homes.
Potenciar el SIAD com a Servei de referència de les dones i polítiques de gènere.
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OBJECTIU GENERAL 1.1: Coordinar l’actuació transversal comarcal en relació a les polítiques d’igualtat.
OBJECTIUS OPERATIUS

INDICADORS

1.1.1. Creació d’una comissió d’Igualtat a l’ens responsable de vetllar pel la
posada en marxa del Pla i per consensuar unes línies i accions a
desenvolupar cada any, així com l’avaluació.
1.1.2. Incentivar l’adhesió al Pla d’Igualtat i el seu desplegament en els
municipis de la comarca.
Consensuar les línies i campanyes comarcals anuals.

- Constitució de la Comissió
- Composició de la taula per sexes i departaments
- Nombre de reunions anuals de la taula

1.1.3. Incorporar la perspectiva de gènere en els programes transversals i/o
intersectorials de les diferents àrees i serveis

- Participació de responsables polítics i tècnics en els
Fòrums de Regidores i Regidors de la Dona.
- Nombre de reunions.
- Nombre de programes de les diferents àrees i serveis on
s’ha incorporat la perspectiva de gènere.
- Nombre de reunions.

OBJECTIU GENERAL 1.2: Difondre al CCB i als municipis el Pla d’igualtat com un valor i una eina per aconseguir la igualtat entre dones i
homes.
OBJECTIUS OPERATIUS

INDICADORS

1.2.1. Portar a terme un pla de comunicació i difusió externa del III Pla
perquè arribi a la ciutadania
1.2.2. Portar a terme un pla de comunicació i difusió interna del Pla perquè
arribi als responsables polítics i a la plantilla de l’ens
1.2.3. Recollir de forma sistemàtica les dades desagregades per sexes de
les persones usuàries o beneficiàries dels serveis i les actuacions del CCB i
els ajuntaments.

- Nombre de visites de la web
- Nombre de notícies creades
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OBJECTIU GENERAL 1.3: Sensibilitzar i formar al personal polític i tècnic del CCB en matèria d’igualtat.
OBJECTIUS OPERATIUS

INDICADORS

1.3.1. Incorporar al Pla de formació cursos específics per promocionar la
igualtat de gènere adaptats de cada àrea de l’ens.
1.3.2. Establir criteris de valoració de gènere i igualtat de gènere en els plecs
de condicions tècniques per a la contractació de serveis i compres per
concurs.

- Nombre de cursos realitzats
- Persones participants, separat per sexe i departament.

1.3.3. Revisar la imatge del Consell Comarcal perquè doni visibilitat a les
dones i que no sigui discriminatòria.

- Nombre i tipus de canvis realitzats en documents externs i
interns.

- Nombre de criteris introduits

OBJECTIU GENERAL 1.4: Promocionar i desenvolupar l’ús del llenguatge no sexista a l’ens.
OBJECTIUS OPERATIUS

INDICADORS

1.4.1. Promoure l’ús d’un llenguatge no sexista ni discriminatori en la
comunicació visual, oral i escrita del Consell Comarcal del Bages.
1.4.2. Sensibilitzar i formar al personal de l’ens sobre com fer un ús no
sexista del llenguatge i de les imatges a l’administració pública i als mitjans
de comunicació.
1.4.3. Revisar la denominació i descripció de llocs de treball i de
competències professionals utilitzant un llenguatge neutre.

- Nombre de visites de la web
- Nombre de notícies creades
- Nombre de formacions per al personal.
- Persones que han realitzat els cursos separat per sexe i
departament.
- Nombre i tipus de canvis realitzats en documents externs i
interns.
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OBJECTIU GENERAL 1.5: Millorar les condicions laborals del personal de l’ens des de la perspectiva d’igualtat entre dones i homes.
OBJECTIUS OPERATIUS

INDICADORS

1.5.1. Vetllar perquè els treballadors i treballadores del CCB pugui fer ús de
les millores de la conciliació personal, familiar i laboral.
1.5.2. Adaptar el Protocol contra l’assetjament sexual a la nova llei.
1.5.3. Promocionar les dones a càrrecs d’alta responsabilitat per tal de
disminuir la segregació vertical (àrees on hi ha majoria femenina però el cap
és home).

- Nombre de mesures demanades i concedides.
- Persones que les demanen, separades per sexes.
- Modificació del Protocol.
- Nombre de promocions fetes.
- Persones que hi accedeixen, separats per sexe.

OBJECTIU GENERAL 1.6: Potenciar el SIAD com a servei de referència de les dones i polítiques de gènere.
OBJECTIUS OPERATIUS

INDICADORS

1.6.1. Oferir els serveis d’atenció psicològica i assessorament jurídic en el
marc de la Llei 5/2008

- Nombre de dones ateses i
- Nombre d’atencions
- Nombre de grups
- Dones participants

1.6.2. Organització de grups terapèutics i d’ajuda mútua.
1.6.3. Treball en xarxa amb serveis i recursos que atenen dones,
especialment per temes de violència masclista.
1.6.4. Disseny de campanyes comarcals per commemorar dies
internacionals.
1.6.5. Suport a municipis per implementar polítiques d’igualtat.
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Línia 2. Lluita contra la violència masclista
L’any 1993, en el marc de la Declaració sobre l’Eliminació de la Violència contra la Dona, de les Nacions Unides es consensua la definició
de la violència de gènere com “tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení que tingui o pugui tenir com a resultat un dany o
patiment físic, sexual o psicològic per a les dones, així com les amenaces d’aquests actes, la coacció i la privació arbitrària de llibertat, tant
si es produeixen a la vida pública com a la privada”. La IV Conferència Mundial de la Dona, celebrada a Beijing, l’any 1995, reconeix que “a
totes les societats, en menor o major mesura, hi ha dones i nenes subjectes a maltractaments físics, psíquics i sexuals sense distinció de
nivell d’interessos, classe o cultura”.
La Llei catalana del dret de les dones a eradicar la violència masclista 5/2008 utilitza l’expressió de violència masclista, entenent que el
masclisme és el concepte que de forma més general defineix les conductes de domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones i
que, alhora, ha imposat un model de masculinitat que encara és valorat per algunes parts de la societat com a superior.
La llei aborda totes les formes d’exercir la violència masclista: violència física, violència psicològica, violència sexual i abusos sexuals a
dones i menors, i violència econòmica.
També situa els àmbits en què es pot produir aquesta violència: en l’àmbit de la parella, en l’àmbit familiar, en l’àmbit laboral, i en l’àmbit
social o comunitari - agressions sexuals, assetjament sexual, tràfic i explotació sexual de dones i nenes, matrimonis forçats, violència
derivada de conflictes armats, i violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones -.
Així doncs, la violència masclista és un problema social i estructural que requereix un tractament per part dels governs i la resta d'agents
socials que han de promoure una política activa i transversal, que doni una resposta integral. Això implica el desenvolupament de models
d’intervenció que incloguin des de la detecció, la sensibilització i la prevenció de la problemàtica fins a l’atenció i la recuperació de les
dones. Sense oblidar la necessitat de formació dels professionals. Des de l’àmbit local és imprescindible impulsar marcs d’actuació que
permetin optimitzar recursos, així com sumar i coordinar esforços i intervencions.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2: Lluitar contra la violència masclista
OBJECTIUS GENERALS
2.1. Sensibilitzar i conscienciar la ciutadania per tal d’aconseguir una tolerància zero vers la violència masclista.
2.2. Consolidar i ampliar els serveis a les dones víctimes de violència masclista.
2.3. Desenvolupar estratègies de prevenció i sensibilització en infants i joves.

OBJECTIU GENERAL 2.1.: Sensibilizar i conscienciar a la ciutadania per tal d’aconseguir una tolerancia zero vers la violencia masclista
OBJECTIUS OPERATIUS

INDICADORS

2.1.1. Mantenir i reforçar les accions de sensibilització envers la violència contra
les dones adreçades a la ciutadania.
2.1.2. Implicar entitats, ajuntaments i comerços en les diferents accions contra
la violència masclista.
2.1.3. Sensibilitzar i formar al personal tècnic i polític del CCB i dels
ajuntaments en violència masclista per a poder detectar casos i derivar-los al
SIAD.

- Nombre d’accions de sensibilització
- Participació i grau de satisfacció.
- Nombre de entitats, ajuntaments i comerços que participen
en les accions i grau de satisfacció.
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OBJECTIU GENERAL 2.2.: Consolidar i ampliar els Serveis a les dones víctimes de violencia masclista
OBJECTIUS OPERATIUS

INDICADORS

2.2.1. Mantenir i millorar el Circuit de la Catalunya Central per a l’abordatge de la
violència masclista i concretament a la comarca del Bages.
2.2.2. Mantenir l’atenció psicològica individual, el grup de teràpia i l’assessorament
jurídic per a dones del PIAD.
2.2.3. Millorar els mecanismes de coordinació interprofessional adequats per evitar
la victimització secundària.
2.2.4. Seguiment i acompanyament professional en els casos d’acolliment
d’urgència de víctimes de violència masclista que han d’abandonar el seu domicili.

- Nombre de reunions de cada nivell de coordinació i
grau de millora dels mecanismes de coordinació.
- Dades recollides a la memòria del SIAD de dones
ateses a atenció individual i atenció grupal.
- Nombre de reunions de coordinació.
- Eines utilitzades en la millora de les coordinacions.
- Nombre de casos acompanyats i serveis prestats.
- Continuar coordinant el servei de teleassistència mòbil.

OBJECTIU GENERAL 2.3.: Desenvolupar estratègies de prevenció i sensibilització en infants i joves
OBJECTIUS OPERATIUS

INDICADORS

2.3.1. Incrementar les activitats de prevenció de les violències i trencament
d’estereotips de gènere adreçades a alumnat de centres d’educació.
2.3.2. Informar a pares i mares sobre el tema de la violència, la seva prevenció i
detecció, així com la igualtat de gènere.
2.3.3. Identificar les causes d’actituds abusives entre la població jove, prevenirles i fomentar valors de la cultura de la pau i la no-violència en les relacions
interpersonals.

- Nombre d’activitats realitzades
- Valoració d’aquestes activitats i el resultat en l’alumnat
- Nombre d’activitats realitzades
- Valoració d’aquestes activitats
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Línia 3. Reorganització dels treballs, coeducació i salut de les dones
La manera com una societat organitza el temps o l’espai denota la seva manera d’entendre el món, quines són les seves tradicions
culturals, com distribueix el poder i la riquesa i quines són les formes i possibilitats de comunicació interpersonal i, en definitiva, tot allò que
descriu els seus estils de vida.
Com a espais podem parlar del personal, el familiar, el treball, l’escola... Hi ha una desigualtat jeràrquica entre els diferents àmbits, amb un
predomini clar de l’espai laboral damunt de la resta i “la família” amb una posició de clara inferioritat.
El model d’horari que tenim com a referència és el definit per la societat industrial i se sosté sobre:
- Una estructura familiar nuclear: matrimoni - fills.
- Una activitat laboral productiva de predomini industrial amb horari i localització espacial rígida, centrada en l’home.
- Una dedicació a les responsabilitats reproductives i de cura familiar ateses per la dona.
- Una escola amb horaris no adaptats al mercat laboral.
Tot això configura un “ordre social” que s’articula a partir del binomi: treball productiu i treball reproductiu. L’un es quantifica i té valor, l’altre
és invisible i no té valor.
Visibilitzar aquest treball significaria reconèixer i donar valor a la important participació de les dones en l’activitat de sostenibilitat social i
econòmica que, alhora, possibilita el funcionament del mercat, permet taxes de benefici superior i manté uns determinants nivells de
benestar i qualitat de vida.
És sobre les dones que recau el pes d’un “imaginari social” que encara penalitza les dones per la participació en els beneficis del mercat
davant l’indiscutible dret reconegut als homes, entesos com a agents, responsables exclusius de l’economia. Per tant, un dels conflictes
principals per a les dones és l’organització del temps i dels diferents treballs de cura en la seva vida quotidiana, fet que ocasiona més estrés
i pressió que es converteix amb una pitjor salut per aquestes.
Cal vetllar per el desenvolupament integral de la salut i la millora del benestar de les dones, tenint en compte les diferències biològiques,
així com els trastorns psicològics i d’altres malestars sovint associats al rol social de cura i a la sobrecàrrega de treball i responsabilitat que
les dones assumeixen majoritàriament.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3: Reorganització dels treballs, coeducació i salut de les dones
OBJECTIUS GENERALS
3.1. Promoure la conciliació dels temps personal, familiar, social i professional.
3.2. Fomentar la coresponsabilitat de tasques entre homes i dones en tots els àmbits
3.3. Promoure la coeducació com a valor transversal en l’educació d’infants, adolescents i joves.
3.4. Fomentar la prevenció, la promoció i la millora de la salut incloent la visió de gènere i tenint en compte les diferents etapes del cicle vital.

OBJECTIU GENERAL 3.1: Promoure la conciliació dels temps personal, familiar, social i professional.
OBJECTIUS OPERATIUS
3.1.1. Informar i sensibilitzar la població, el teixit empresarial, comercial i
sindical sobre el valor econòmic i social del treball familiar - domèstic, com a
eina indispensable per al manteniment de la vida i de la resta d’activitats i
treballs.
3.1.2. Desenvolupar accions que visibilitzin el valor del treball reproductiu i de
cura que desenvolupen les dones.
3.1.3. Impulsar la inclusió del treball domèstic en els estudis sobre ocupació,
usos del temps i salut que es realitzin al CCB i als municipis i dades del mercat
de treball separades per sexe.
3.1.4. Promoció al teixit empresarial, comercial i sindical la flexibilitat d’horaris
per als treballadors i treballadores, per poder compaginar treball amb la vida
personal i familiar.
3.1.5. Informació d’ajudes i plans d’igualtat per a empreses.
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INDICADORS
- Nombre de campanyes informatives i de sensibilització.
- Valoració de l’impacte d’aquestes campanyes.
- Nombre d’accions realitzades
- Grau de participació
- Grau d’inclusió del treball domèstic en estudis
- Grau de dades segregades per sexe
- Nombre d’accions promotores de la conciliació dels temps. - Grau de participació.
- Quantitat d’informació donada sobre ajudes i plans
d’igualtat per a empreses.
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OBJECTIU GENERAL 3.2: Fomentar la corresponsabilitat de tasques entre homes i dones en tots els àmbits
OBJECTIUS OPERATIUS

INDICADORS

3.2.1. Realitzar activitats de sensibilització ciutadana sobre la necessitat i la
importància de la corresponsabilitat entre dones i homes en les tasques
reproductives (tant domèstiques com de cura).

- Nombre d’activitats de sensibilització ciutadana sobre la
corresponsabilitat.
- Grau de participació i satisfacció.
- Nombre de tallers d’intercanvi de tasques i responsabilitats
entre dones i homes en l’àmbit domèstic.
- Grau de ressò de la campanya.
- Espais o àmbits de difusió de la información.
- Nombre d’activitats orientades a la responsabilització de
tasques tradicionalment femenines (per homes) i masculines
(per dones).
- Espais o àmbits de difusió d’aquestes activitats.
- Grau de participació i de satisfacció.

3.2.2. Incentivar que els homes agafin els permisos de paternitat i amb la cura
de persones dependents.

3.2.3. Realitzar accions formatives per a homes i dones, orientades a
l’adquisició i desenvolupament d’actituds, hàbits i destreses necessàries per
realitzar i responsabilitzar-se de tasques tradicionalment femenines i
masculines respectivament.

OBJECTIU GENERAL 3.3.: Promoure la coeducació com a valor transversal en l’educació d’infants, adolescents i joves.
OBJECTIUS OPERATIUS

INDICADORS

3.2.1. Sensibilitzar i formar la comunitat educativa en el principi d’igualtat
d’oportunitats
3.2.2. Trencar amb els estereotips de gènere a l’àmbit escolar.

- Quantitat d’accions coeducatives als centres educatius.
- Grau de participació i satisfacció.
- Quantitat d’accions trencadores als centres educatius.
- Grau de participació i satisfacció.
- Quantitat d’accions i tipus de col·lectiu.
- Grau de participació i satisfacció.

3.2.3. Treballar la conciliació en els diferents àmbits educatius, introduint criteris
d’igualtat i corresponsabilitat en les AMPAs, Consell d’Infants i Escolars.
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OBJECTIU GENERAL 3.4.: Fomentar la prevenció, la promoció i la millora de la salut incloent la visió de gènere i tenint en compte les diferents
etapes del cicle vital.
OBJECTIUS OPERATIUS

INDICADORS

3.3.1. Fer accions informatives per donar a conèixer l’afectació diferenciada que
algunes problemàtiques de salut tenen en dones i homes i a diferents edats, les
seves causes i conseqüències.
3.3.2. Promoure espais de reflexió, recerca i formació vers la salut de les dones
des de la perspectiva de gènere per tal de millorar i tenir cura de la seva salut al
llarg del cicle vital.
3.3.3. Visualitzar la influència que exerceixen els estereotips de gènere i la
doble jornada (laboral i familiar) en la salut de les persones.
3.3.4. Fomentar la gestió de la pròpia salut i autocura.

- Quantitat d’activitats adreçades a la ciutadania.
- Grau de participació i satisfacció.

3.3.5. Recolzar el programa d’educació sexual i afectiva per a joves i
adolescents des de la perspectiva de gènere orientat a assolir un comportament
sexual autònom, responsable i plaent.
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- Nombre d’activitats.
- Grau de participació i satisfacció.
- Tipus de difusió de la campanya informativa.
- Nombre d’activitats.
- Grau de participació i satisfacció.
- Nombre de tallers o xerrades.
- Grau de participació.
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Línia 4. Participació, apoderament i visibilització de les dones en tots els àmbits.
Quan parlem de participació i d’associacionisme de les dones cal, en primer lloc, reivindicar una genealogia en femení de les dones que ens
han precedit i reconèixer les seves aportacions al llarg de la història, la seva experiència i, sobretot, el seu saber de vida. Gràcies a elles
podem afirmar que les dones participem en la construcció, el manteniment i la transformació de la societat des de tots els àmbits, posant en
joc l’autoritat femenina enfront les formes del poder patriarcal.
Les dones ja participem. Les dones sempre hem participat, però cal fer-ho visible. La participació sociopolítica de les dones constitueix un
element essencial en l’assoliment d’una igualtat efectiva entre dones i homes. La presència pública reduïda de les dones, que en definitiva
són més de la meitat de la població, representa una pèrdua no només en el ple assoliment dels drets de les dones sinó també per al conjunt
de la societat, cal continuar incrementant la presència i la participació de les dones en tots els àmbits de la vida social, tenint en compte la
seva diversitat. La finalitat és millorar la participació de les dones des del convenciment que calen canvis profunds en l’organització de la
societat, i que no n’hi ha prou amb la garantia legal de la igualtat d’oportunitats.
Per fer possible aquests objectius és necessari que les entitats de dones assumeixin el repte que tenen com a col·lectiu: continuar
apareixent i intervenint en la vida pública com a promotores de ciutadania. Ser ciutadana comporta també el compromís de fer ciutat, de fer
societat. Una ciutadana no és només aquella que sap on viu sinó, sobretot, qui es planteja on vol viure, en quin barri, en quina ciutat, en
quina societat.
Participar no és només col·laborar o opinar sobre una determinada actuació, no és donar-se per assabentades o sentir-se informades del
que fan les i els representants. Participar suposa un plus de voluntat, d’intervenció, un sentit de pertinença a un col·lectiu, a un grup, a una
ciutat, a un país, un projecte propi amb una finalitat pròpia. És necessari superar les polítiques de contentar i contenir. Fa falta caminar vers
la concertació i la corresponsabilitat; per això continuarem potenciant la capacitat de les associacions de dones, afavorirem la interacció, la
coordinació, la construcció de xarxes, la millora de l’entramat associatiu femení a través del suport tècnic de les professionals del PIAD i de
les Trobades d’Associacions de Dones.
D’aquesta manera, és important conèixer la participació en els òrgans i llocs de pressa de decisions clau ja que la participació de les dones
en la política i en càrrecs de comandament ha de ser considerat com un exercici propi i equilibrat d’una societat avançada democràticament.
També esdevé molt significativa la presència de les dones en el món associatiu, la seva capacitat de creació de xarxes col·laboratives, de
suport, tant des de la vessant més lúdica com a la vessant més solidària. Les aportacions de les associacions i grups de dones són
decisives a la cohesió social i municipal.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4: Participació, apoderament i visibilització de les dones en tots els àmbits.
OBJECTIUS GENERALS
4.1. Promoure l’associacionisme de dones i la seva participació com a agents socials i polítics a tots els àmbits (cultural, polític, social i
econòmic).
4.2. Incrementar i visibilitzar la presència de les dones en tota la seva diversitat (immigrades, amb discapacitat, monoparentals...).
4.3. Fomentar la presència de les dones com a creadores actives de la cultura i visibilitzar les seves aportacions i la seva creativitat.
4.4. Millorar la formació de les dones i de les associacions.
4.5. Mantenir el fons documental en el qual estudiants, professionals i població en general, puguin trobar tot tipus d’informació actualitzada
sobre la igualtat d’oportunitats.

OBJECTIU GENERAL 4.1: Promoure l’associacionisme de dones i la seva participació com a agents socials i polítics a tots els àmbits (cultural,
polític, social i econòmic).
OBJECTIUS OPERATIUS

INDICADORS

4.1.1. Potenciar la xarxa associativa de dones de la comarca per reforçar els
mecanismes de participació del teixit associatiu i impulsar el creixement i la
consolidació de les associacions.
4.1.2. Generar més espais de relació per a dones, on l’oferta sigui formativa o
amb temàtiques que tinguin en compte les necessitats i motivacions de les
bagenques. D’aquesta manera s’empodera a les dones des de la vessant
personal.
4.1.3. Afavorir la presència i la participació activa de les dones, de totes les
edats, orígens i situacions, en les associacions o entitats del municipi.
4.1.4 Promoure la creació d’espais d’oci i lleure que afavoreixin la participació
de tota la ciutadania i promoguin l’ intercanvi.

- Nombre i tipus d’accions per promoure les entitats de dones
i resultats.
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- Nombre d’accions realitzades.
- Grau de participació.
- Nombre d’accions promotores.
- Grau de participació i inclusió.
- Nombre d’accions promotores.
- Grau de participació.
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OBJECTIU GENERAL 4.2.: Incrementar i visibilitzar la presència de les dones en tota la seva diversitat (immigrades, amb discapacitat,
monoparentals...).
OBJECTIUS OPERATIUS

INDICADORS

4.2.1. Afavorir la presència i la participació activa de les dones, de totes les
edats, orígens i situacions, en les associacions o entitats del municipi.
4.2.2. Potenciar espais de relació entre dones de diverses generacions, així
com de cultures diverses.
4.2.3 .Realitzar tallers participatius, amb perspectiva de gènere, de caire lúdic
per al jovent i la gent gran.
4.2.4. Portar a terme activitats i propostes amb presència i temàtica de dones
durant tot l’any.

- Nombre d’accions promotores.
- Grau de participació i inclusió.
- Nombre d’accions realitzades.
- Grau de participación.
- Nombre d’accions promotores.
- Grau de participació i inclusió.
- Nombre d’accions realitzades.
- Grau de participació.

OBJECTIU GENERAL 4.3: Fomentar la presència de les dones com a creadores actives de la cultura i visibilitzar les seves aportacions i la seva
creativitat.
OBJECTIUS OPERATIUS

INDICADORS

4.3.1. Convidar a als municipis a programar exposicions, xerrades i debats
respecte les aportacions culturals artístiques i científiques de les dones.
4.3.2. Promoure la creacions de les dones artistes (pintura, teatre, audiovisual,
arquitectes, dissenyadores, esportistes) i donar a conèixer a nivell comarcal.
4.3.3. Fomentar que les biblioteques municipals adquireixin publicacions
relacionades amb el gènere i la igualtat d’oportunitats.

- Nombre activitats, participants, número de municipis
adherits al projecte.
- Nombre d’activitats, nombre de participants i grau
satisfacció.
- Nombre de publicacions adquirides, número de biblioteques
sensibilitzades.
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OBJECTIU GENERAL 4.4: Millorar la formació de les dones i de les associacions.
OBJECTIUS OPERATIUS

INDICADORS

4.4.1. Promoure espais formatius que afavoreixin la participació de les dones.

- Nombre d’espais formatius, hores anuals, persones a
participants, grau de satisfacció.
- Nombre d’espais formatius, hores anuals, persones a
participants, grau de satisfacció.
- Nombre de tallers, hores anuals, persones a participants,
grau de satisfacció i número de infants al servei de
canguratge.

4.4.2. Oferir formació a les associacions de dones sobre perspectiva de gènere.
4.4.3. Realitzar els cursos i tallers en diversos horaris i oferir serveis de
canguratge per potenciar la participació de dones joves.

OBJECTIU GENERAL 4.5: Mantenir el fons documental i anar-lo actualitzant, en el qual estudiants, professionals i població en general,
puguin trobar tot tipus d’informació actualitzada sobre la igualtat d’oportunitats
OBJECTIUS OPERATIUS

INDICADORS

4.5.1. Adquirir de forma periòdica nous materials documentals per ampliar el
fons.
4.5.2. Catalogar els llibres, documents, contes, vídeos i DVDs que disposa
l’Àrea de la Dona del CCB.
4.5.3. Crear un espai on hi hagi tot el fons documental i que sigui accessible a
tota la ciutadania.

- Nombre de material adquirit i tipus.
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- Nombre de préstecs que fa el servei.
- Tipus de material més demanat.
- Número de persones que fan ús del servei.
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Línea 5. Llibertat sexual i afectiva i lluita contra la LGTBIfòbia
Aquesta nova línia esta fonamentada en les directrius contingudes en la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals (LGBTI) i per a eradicar l’homofòbia, bifòbia i la transfòbia.
Aquest marc normatiu dóna un nou impuls per garantir el dret a la igualtat i a la no-discriminació per motius d’orientació sexual i identitat o
expressió de gènere, i per assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en llibertat.
La finalitat de les polítiques LGBTI és establir les condicions per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i
intersexuals (LGBTI), “facilitar la participació i representació en tots els àmbits de la vida social i promoure la supressió d’estereotips que
afecten la imatge de les persones LGBTI”.
El Consell Comarcal del Bages ja fa temps que està compromés en l'execució de les polítiques públiques específiques en aquest àmbit, per
exemple en el taller que es fa a secundària d’obrim els armaris i en la maleta de contes coeducatius. I és d’interés augmentar les accions a
desenvolupar durant la vigència d’aquest pla per fer-les més visibles i que ajudin a eliminar les discriminacions.

LÍNIA ESTRATÈGICA 5: Llibertat sexual i afectiva i lluita contra la LGTBI fòbia

OBJECTIUS GENERALS
5.1. Conèixer les realitats de las persones LGBTI en diferents esferes de la vida social a la comarca del Bages.
5.2. Impulsar l’actuació transversal comarcal en relació a les polítiques LGBTI.
5.3. Sensibilitzar i formar al personal polític i tècnic del Consell Comarcal del Bages i dels ajuntaments en matèria LGBTI.
5.4. Sensibilitzar i conscienciar la ciutadania per tal d’aconseguir una tolerància zero vers la homofòbia i la transfòbia.
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OBJECTIU GENERAL 5.1. : Conèixer les realitats de les persones LGBTI en diferents esferes de la vida social a la comarca del Bages
OBJECTIUS OPERATIUS

INDICADORS

5.1.1. Desenvolupar una diagnòstic comarcal per conèixer les
realitats LGBTI (espai públic, educació, feina, oci, etc.)
5.1.2. Promoure seminaris i fòrums de discussió sobre el
reconeixement dels drets humans de les persones LGBT i conèixer
les seves principals demandes.

- Tipologia de las principals demandes de la població LGBTI.
- Grau de participació de la població.
- Nombre seminaris i fòrums en matèria LGBTI.
- Grau de participació de les sessions.

OBJECTIU GENERAL 5.2.: Impulsar l’actuació transversal comarcal en relació a les polítiques LGBTI.
OBJECTIUS OPERATIUS
5.2.1. Redacció del Pla LGTBI. Adjudicar els recursos tècnics, econòmics i
polítics necessaris per a la implementació d’aquest línia.
5.2.2. Incorporar la matèria LGBTI en els programes transversals i/o
intersectorials de les diferents àrees i Serveis.
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INDICADORS
- Tipus de recursos personals i materials necessaris emprats
en el seguiment, impuls i la coordinació de la implementació
de la línia.
- Nombre de programes de les diferents àrees i serveis on
s’ha incorporat matèria LGBTI.
- Nombre de reunions.

55

Àrea de SSB, Dones i Polítiques d’Igualtat

OBJECTIU GENERAL 5.3.: Sensibilitzar i formar al personal polític i tècnic del Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments en materia LGBTI.
OBJECTIUS OPERATIUS
5.3.1. Informar, sensibilitzar i/o formar al personal polític i tècnic sobre matèria
LGBTI per facilitar la incorporació d’aquesta perspectiva en el seu treball
5.3.2. Sensibilitzar sobre la línia LGBTI al personal que participa de la Comissió
Interdepartamental del III Pla.

INDICADORS
- Nombre de formacions realitzades pel personal polític i
tècnic implicat al Pla sobre incorporació de matèria LGBTI en
la planificació i programació d’actuacions
- Grau de participació del personal municipal que no participa
de la Comissió Interdepartamental

OBJECTIU GENERAL 5.4.: Sensibilitzar i conscienciar a la ciutadania per tal d’aconseguir una tolerancia zero vers la homofòbia i la transfòbia.
OBJECTIUS OPERATIUS
5.4.1. Commemorar el dia internacional contra la homofòbia i la transfòbia, 17
de maig.
Commemorar el dia internacional per l’alliberament LGTBI, 28 de juny, entre
d’altres activitats, penjant la bandera de l’arc de Sant Martí a la façana del
Consell Comarcal del Bages.
5.4.2. Promoure les activitats de prevenció de l’homofòbia i la transfòbia i
estereotips de gènere adreçades a l’alumnat dels centres d’educació.
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INDICADORS
- Nombre d’activitats sobre homofòbia i la transfòbia i els
estereotips de gènere en l’educació de persones adultes,
centres d’educació no formal i centres culturals.
- Nombre i tipus d’entitats, comerços i serveis del municipi
implicats en les accions.
- Nombre i tipus de persones assistents, grau de participació i
tipus de difusió.
- Nombre de tallers de homofòbia i la transfòbia realitzades
als centres educatius i grau de participació.
- Grau de participació de les sessions.
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5. MECANISMES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ del III Pla
El desenvolupament de polítiques de gènere i igualtat d’oportunitats no requereix
necessàriament de grans recursos i infraestructures però si d’algun tipus de seguiment,
assessorament, suport i coordinació per assegurar i reforçar la introducció de la
perspectiva de gènere transversalment a totes les àrees.
ODOLOGIA DE TREBALL
El Pla d’igualtat de Gènere a la Comarca del Bages 2016-2020 és un instrument que té
com a finalitat aglutinar totes les actuacions que es realitzen al voltant de la dona i la
igualtat, així com recollir totes les noves propostes d’actuació segons la realitat canviant i
existent a la comarca.
És necessari doncs garantir que hi hagi nivells de coordinació per tal de portar a terme les
actuacions que marca el III Pla, proposar-ne de noves, vetllar perquè es compleixin i
avaluar-les. Per tal de poder fer el seguiment i l’avaluació del III Pla cal una implicació i
participació dels diferents agents implicats: l’administració, els i les agents socials i el
teixit associatiu.
Per tal de garantir el compliment dels objectius del Pla i les actuacions, es proposa la
creació de tres comissions, que correspon cadascuna a un eix vertebrador, que seran les
encarregades de fer el seguiment i l’avaluació del Pla:
-

Comissió interdepartamental
Comissió tècnica
Fòrums de Regidors i Regidores de la Dona

5.1. Creació d’una comissió interdepartamental
Proposem la creació d’una Comissió amb representants tècnics i/o polítics de cada àrea
del Consell Comarcal del Bages.
Objectiu general de la Comissió:
- Implementar i avaluar les diferents accions del III Pla d’igualtat de Gènere a la
Comarca del Bages 2016-2020
Objectius específics de la Comissió:
- Crear una xarxa transversal entre les diferents àrees del Consell Comarcal del
Bages.
- Prioritzar les accions anuals que des del CCB es volen empendre.
- Determinar els indicadors d’avaluació anualment.
- Avaluació anual del conjunt del Pla i de totes les àrees i/o projectes que
tinguin en compte la perspectiva de gènere.
Si es considera oportú es podran crear comissions de treball. Aquesta Comissió es
reunirà dos cops per any.
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5.2. Creació d’una comissió tècnica especial
Aquesta Comissió estarà integrada per les tècniques del SIAD del Consell Comarcal del
Bages i les tècniques dels municipis de la comarca.
Objectiu general de la Comissió:
- Realitzar el seguiment de les diferents accions del III Pla
Objectius específics de la Comissió:
- Priorització de les accions anuals.
- Suport en la determinació d’indicadors d’avaluació.
- Valoració de l’impacte i els resultats de les actuacions comarcals en els municipis
Aquesta Comissió es reunirà dos o tres cops per any.
5.3. Fòrums de regidores i regidors de la Dona
Les característiques de la nostra comarca formada per molts municipis petits, i per tant
població molt dispersa ens demana plantejar l’acció des d’un treball en xarxa on es
puguin optimitzar recursos oferint un servei de qualitat que no seria possible amb accions
individuals.
Els ajuntaments han estat dinàmics en la realització de polítiques de gènere adreçades a
la ciutadania i a les entitats i institucions localitzades en el seu municipi.
És per això que des de l’Àrea de la Dona sempre hem comptat amb la participació del
Regidors i Regidores de la comarca del Bages a través dels Fòrums de Regidors i
Regidores de la Dona.
Aquests es convoquen de manera ordinària 2 cops l’any, i són de gran utilitat per
promoure l’intercanvi d’experiències, desenvolupar polítiques públiques amb visió de
gènere, així com conscienciar de la necessitat de vetllar per la igualtat. Anualment es
decideixen i consensuen les accions que es duran a terme per aconseguir els objectius
marcats al Pla. En definitiva són espais de formació, reflexió, i decisió.
Per portar a terme el seguiment i l’avaluació del III Pla s’han plantejat un conjunt
d’actuacions adreçades a identificar i valorar qualitativament i quantitativament el
desenvolupament de les mesures adreçades a aconseguir l’eficàcia d’aquest.
Aplicarem els indicadors de gènere, definits com a instrument que permeten mesurar i
comprendre la situació de les dones en les relacions de gènere a partir de la identificació
dels elements fonamentals que sustenten i justifiquen les situacions de desigualtat que hi
ha entre dones i homes. Aquest indicadors permeten conèixer els factors desigualtat,
prendre consciència i actuar sobre aquests factors per modificar-los.
Així doncs, el seguiment i l’avaluació seran quantitatius i qualitatius, i tindran en compte la
perspectiva de gènere en tot el procés metodològic. S’utilitzaran indicadors de realització,
de resultats i indicadors d’efectes i impactes.
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AGRAïMENT
No volem finalitzar aquest text sense agraïr la col·laboració de totes les persones
implicades en l’elaboració d’aquest material, les regidores i regidors de la Dona i
polítiques d’igualtat de la comarca del Bages, les tècniques dels municipis, les
professionals dels serveis bàsics municipals, les associacions de dones de la comarca,
dones a títol individual, professionals de diferents àrees del Consell Comarcal i les
professionals del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de la comarca del
Bages.
Desitgem que aquesta aportació sigui útil i afavoreixi el procés de sensibilització i
transformació social, per avançar en la consecució de la igualtat de drets entre dones i
homes, incidint, així, en la millora de la qualitat de vida del conjunt de la població.
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ANNEX 1:
Avaluació del II Pla Comarcal per la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes al
Bages 2009 – 2014 amb pròrroga al 2015
Una avaluació té com a finalitat assenyalar la pertinència i assoliment dels objectius, bé
com la seva eficiència, eficàcia impacte i la sostenibilitat del pla o programa, a més
d’oferir informació per a la presa de decisions.
Una definició sintètica i operativa és la que ofereix l'Agència Estatal d'Avaluació de les
Polítiques Públiques i la Qualitat dels Serveis (AEVAL), organisme que defineix
l'avaluació "com a procés integral d'observació, mesura, anàlisi i interpretació, encaminat
al coneixement de una intervenció pública -norma, programa, pla o política - que permeti
assolir un judici valoratiu, basat en evidències, respecte al seu disseny, posada en
pràctica, resultats i impactes "(2010: 13).
L'avaluació aquí presentada s'ha pretès apreciar, analitzar, valorar i jutjar la
implementació del II Pla Comarcal per la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes al
Bages 2009 – 2014 i pròrroga del 2015, reunint evidències que indiquen què s'ha fet i fins
a quin punt s'acosten a els objectius previstos.
D'aquesta manera, els resultats de l'avaluació poden constituir la base sobre la qual es
defineixi el següent pla. El nou pla contemplarà els principals reptes que el Consell
Comarcal i els municipis han de continuar impulsant dins de l'àmbit d'igualtat entre dones
i homes, d'acord amb la legislació vigent i després de l'experiència i resultats obtinguts
durant el període de vigència del segon Pla.

Metodologia d’Avaluació
Per realitzar l'avaluació del II Pla d’Igualtat s'ha tingut en compte les dues perspectives la
interna i externa, en la que té competències el Pla:
 Avaluació des de la perspectiva interna del propi Consell Comarcal:
Eines metodològiques:
-

-

2

Comissió d’experts: reunions periòdiques i continuades de les professionals del
SIAD2 en l’execució dels projectes. I reunió d’avaluació final amb el Conseller de
l’Àrea per analitzar les actuacions executades en el II Pla i disseny de les línies a
treballar en el futur.
Qüestionaris diferenciats per àrees específiques: s’han elaborats uns qüestionaris
amb apartat diferents segons l’estament o càrrec que s’ocupa (gerència del CCB,
delegats del CCB, Cap tècnics/ques de les diferents àrees).

Servei D’Informació i Atenció a les Dones del CCB
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 Avaluació des de la perspectiva externa:
Eines metodològiques:
-

Qüestionari adreçat a personal polític municipal i personal tècnic dels municipis).
S’ha enviat per correu electrònic a tots els municipis, amb la finalitat de garantir la
participació de tots els ens en el procés.

-

Entrevistes presencials: visites a diferents associacions de dones del Bages (Navàs,
Sallent, Sant Vicenç de Castellet i Súria) per fer l’avaluació presencial i també al
Consell Esportiu del Bages.

Per facilitar la presentació de resultats es va dividir l'apartat entre:
-

Avaluació dels Ajuntaments de la comarca
Avaluació de les associacions de dones
Avaluació del Consell Esportiu del Bages
Avaluació interna del Consell Comarcal.

Avaluació dels Ajuntaments de la comarca
Primerament, és important destacar que dels 29 municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis
Socials del Bages que s’ha enviat els qüestionaris ens han retornat 9, és a dir el 24% dels
municipis entre ells estan: Castellbell i el Vilar, Castellgalí, El Pont de Vilomara i Rocafort,
Monistrol de Montserrat, Moià (municipi del Moianès), Santpedor, Sant Mateu de Bages,
Sant Vicenç de Castellet, i Súria.
Aquesta baixa participació dels ens locals es pot analitzar des de moltes perspectives:
responsables polítics nous, regidories d’igualtat compartides amb altres àrees que
repercuteix en una única regidoria, necessitat municipal de prioritzar altres projectes
considerats més urgents per la crisi econòmica social actual, manca d’implicació material
en polítiques efectives d’igualtat oportunitats entre dones i homes, manca de Recursos
Humans, entre d’altres aspectes.
En tot cas el que confirma l’anàlisi anterior és la necessitat de continuar treballant amb el
Fòrum de regidors i regidores d’igualtat i responsables tècnics municipals. La necessitat
de potenciar la línia estratègica de la transversalitat i participació comarcal del nou Pla
d’igualtat i definir les actuacions anuals així com a fer-los partícips del disseny de la
concreció anual del III Pla d’igualtat de gènere al Bages.
El qüestionari que es va passar als municipis estava estructurat en blocs que
corresponien a les línies estratègiques del Pla a avaluar. Tot seguit es mostra l’anàlisi del
buidatge de les respostes amb aquests blocs:
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Polítiques de gènere:
En termes generals podem concloure que el pla va tenir seguiment en gairebé tots els
municipis que han contestat, doncs inclouen la perspectiva de gènere en les seves
accions, però les seves limitacions es centren en els recursos personals i materials per a
les polítiques d'igualtat, tenir un pla propi o realitzar adaptacions i donar suports especials
que afavoreixin la igualtat de gènere per a persones que ho necessitin, en relació a
aquesta ultima acció un municipi destaca que per realitzar-la actua en l'apoderament de
les dones usuàries de serveis socials, per exemple tramitant RMI a nom de les dones en
comptes dels homes. També destaquen que hi ha una manca d'accions per fer difusió de
les polítiques d'igualtat dins de l'ajuntament.
9
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Font: Elaboració pròpia a partir de les entrevistes, 2015.

Sensibilització i formació en matèria d’igualtat i promocionar i desenvolupar l’ús de
llenguatge no sexista:
L'escenari presentat pels municipis participants en matèria d'igualtat destaca que hi ha
moltes qüestions que serien treballades i millorades. Gran part ha rebut informació sobre
matèria d'igualtat, però hi ha poca incidència en formacions en perspectiva de gènere i ús
del llenguatge no sexista, com la pròpia implementació de canvis de l'ús del llenguatge no
sexista.

Coneixement en gènere
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Font: Elaboració pròpia a partir de les entrevistes, 2015.
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Millorar les condicions laborals del personal de l’ajuntament des de la perspectiva
d’igualtat entre dones i homes:
En gran part dels ajuntaments dones i homes segueixen desenvolupant activitats
tradicionalment masculines o femenines, no hi ha un trencament laboral dels estereotips
de gènere en aquest àmbit. Les àrees que van ser destacades per presentar algun tipus
de canvi són: Brigada Municipal, Educador social / Dinamitzador cultural i Servei de
neteja.
També destacar que les sol·licituds de flexibilitat d’horaris o permisos laborals per motius
de conciliació de la vida laboral, familiar i personal han augmentat. Tot i que en la majoria
dels casos les mesures de conciliació només són demanades per les dones i si
referencien a reduccions de jornada i adaptacions horàries.
En relació a retribució salarial d’homes i dones en la mateixa categoria es igual, també hi
ha paritat en la contractació del personal però no hi ha una preocupació per aquest tipus
de contractació.
Atenció a les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals (LGBTI):
Amb la finalitat de desenvolupar una nova línia de treball en el III Pla, que fa referència a
l'atenció de les persones LGBTI, vam iniciar el procés per conèixer l'escenari de la realitat
d’accions municipals.
Les conclusions que se’n poden extreure, de les 9 respostes, és que alguns ajuntaments
estan començant a fer actuacions i veuen important i necessari integrar aquesta
perspectiva en les seves polítiques municipals i per això també els seria útil poder fer
formació en aquesta temática.
Avaluació de les Associacions de Dones
A la comarca del Bages actualment hi ha 10 associacions de dones. Per a tenir la seva
opinió es va fer entrevistes a quatre d’aquestes associacions, que són molt nombroses a
nivell de sòcies i molt actives en quant a la organització d’activitats: Associació AMMA de
Navàs, Associació Adona’t de Sallent, Sempre Dones de Sant Vicenç de Castellet i Casal
de la Dona de Súria.
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Font: elaboració pròpia a partir de les entrevistes, 2015.
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Trobades de Dones: A totes els agraden, però tenen com a suggeriment la funció
d'activitats més dinàmiques amb activitats d'informació i major diversitat dels temes. A
més sol·liciten més suports dels seus ajuntaments per optimitzar la participació de les
dones del municipi.
Principals activitats: A partir del gràfic és possible considerar que hi ha poques activitats
desenvolupades que permetin el debat de gènere. No estan representades en el gràfic
activitats que són nul·les per part de les associacions, aquestes corresponen a accions
de mesures de conciliació entre la vida familiar, laboral, sociopolítica i personal, tampoc
activitats de promoció de la salut de les dones, promoció d'hàbits de alimentació
adequada, riscos per a la salut que comporta doble jornada i relació entre manifestacions
físiques i emocionals.

14%

dansa

22%

14%

manualitats
tallers de gènere

14%

29%
7%

tallers salut emocional
excursionisme
esports

Font: elaboració pròpia a partir de les entrevistes, 2015.

Polítiques d'igualtat del municipi: Consideren que l'ajuntament fa una bona feina, però
precaritza la seva actuació per la manca de recursos per a treballar la temàtica. A més
gairebé totes desconeixen les accions vinculades a polítiques d'igualtat que
desenvolupen.
Actuació del SIAD: Totes les associacions estan d'acord que s’executa una bona feina i
compta amb una excel·lent equip de professionals, però desconeixen els projectes i
activitats que desenvolupen. Consideren que seria positiu si el SIAD descentralitzés el
servei, desplaçant les seves activitats i treball de camp.

Avaluació del Consell Esportiu del Bages
Fem especial esmena en aquest departament perquè hem col·laborat en projectes
conjunts transversals, perquè ens interessa la promoció de la dona i l’esport i el CEB
desenvolupa la seva tasca en noies en edat escolar on cal continuar incidint i
promocionant.
El Consell té molt bones iniciatives en relació al foment de la igualtat de gènere. En els
seus premis els trofeus estan distingits per sexe, en el masculí hi ha una figura d’un noi i
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en el femení hi ha una figura d’una noia, el que ofereix un referent de representativitat per
a tots dos.
El programa CEB-NET 3 també té accions dirigides en aquest sentit, en què els equips
mixtes guanyen més punts pel valor i conducta positiva que aquesta acció representa.
També durant l’entrevista es demostrava interès en valorar com a positiva altres
conductes, com l’incentiu de la participació femenina i altres accions amb perspectiva de
gènere que es pogués suggerir.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del CEB, 2015.

A partir dels gràfics4 i com va exposar en l’entrevista, no hi ha la mateixa participació de
noies i nois en les activitats, prevalent la participació masculina esportiva. Davant
d’aquesta realitat el Consell afirma que són utilitzats els mateixos recursos i accions per
incentivar noies i nois a participar a les activitats que desenvolupen, aquí és possible
reconèixer que no té en compte les especificitats femenines esportives, cal fer accions
específiques i diferents per les noies amb la finalitat d’augmentar la seva participació i
desenvolupament esportiu. També cal posar atenció que les noies no tenen les mateixes
oportunitats per arribar a les competicions, els estereotips socials i culturals desvalora
l’esport femení i creen diverses barreres perquè les noies assoleixin les competicions. En
aquest sentit és fonamental que diverses institucions, com el CEB, incentivin i
proporcionin recursos perquè les noies tingui l’oportunitat de competir.
Finalitzant, comentar que en el propi equip del CEB compte només amb dues dones. En
l’àmbit esportiu encara és molt escàs la participació femenina en els càrrecs de decisió i
poder, necessitant l’incentiu de més dones en aquest àmbit.

3

Les activitats esportives d'àmbit escolar tindran una classificació paral·lela a la pròpiament competitiva, en
que puntuarà el joc net, el comportament en valors i la correcció a la grada entre els equips de tots els
esports que es disputen a la comarca.
4
Pla català d’esport a l’escola (PCEE)
Jocs esportius escolars de Catalunya (JEEC)
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del CEB, 2015.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del CEB, 2015.

Activitats monoesportives intercentres PCEE. Curs
2014-2015
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del CEB, 2015.

III Pla d’Igualtat de Gènere a la comarca del Bages. Construim una societat igualitària

66

Àrea de SSB, Dones i Polítiques d’Igualtat

Avaluació del Consell Comarcal del Bages
L’Avaluació també s’ha fet amb la participació de diferents persones, tant personal polític,
com tècnic (Caps d’Àrea i professionals del SIAD).
La metodologia utilitzada han estat enquestes i reunions de treball.
Els resultats es presenten seguint les línies estratègiques i els objectius de treball.
Línia estratègica 1: Impulsar polítiques de gènere de forma transversal
Objectiu general: Coordinar l’actuació transversal comarcal en relació a les
polítiques d’igualtat
Objectius específics
-

Adjudicar els recursos tècnics, econòmics i polítics necessaris per la
Implementació d’aquest Pla, i així contribuir a la consolidació de l’àrea de la
Dona del CCB.
Des del CCB s’han facilitat tots els recursos perquè el SIAD pugui
desenvolupar les seves activitats i serveis.

-

Fer seguiment de la implementació del Pla creant la Comissió
Interdepartamental i la Comissió Tècnica i convocar els Fòrums de Regidores i
Regidors de la dona del Bages.
Les comissions no s’han creat, el seguiment del II Pla el fan directament les
tècniques del SIAD.
El pla va tenir un seguiment mitjà dins del CCB, presentant moltes possibilitats
per al seu desenvolupament i més implicació de totes les àrees i professionals.
Els caps d’àrea consideren que en els seus programes d'una manera general
han incorporat la perspectiva de gènere, com a exemple en el monitoratge de
transport i menjador escolar
De Fòrums se n’han convocat dos l’any com a mínim, un a l’inici d’any per
marcar línies a seguir i consensuar la campanya comarcal pel 8 de març i
l’altre fòrum a finals de setembre, per organitzar el 25 de novembre.
La participació dels regidors i regidores en els Fòrums de la Dona és molt alta,
en aquests anys s’ha aconseguit que en molts municipis facin actes entorn la
igualtat i tinguin regidoria de la dona o polítiques d’igualtat. El seguim de les
campanyes comarcals és d’un 92%.

-

Incorporar la perspectiva de gènere en els programes transversals i/o
intersectorials de les diferents àrees i serveis.
Un cop cada quinze dies es va fer una reunió conjunta de totes les àrees, per
temes de comunicació i s’aprofitava perquè cadascú expliqui quins projectes
estava portant a terme i de quina manera hi poden intervenir les altres àrees i
serveis.
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Algunes àrees no segreguen les seves dades de memòries o estudis per sexe,
cosa que dificulta conèixer les especificitats i demandes femenines.
S’han fet projectes conjunts amb educació, immigració, joventut,
desenvolupament comarcal i rebost.
Objectiu general : Difondre al Consell Comarcal del Bages i als municipis el Pla
d’Igualtat com un valor i una eina per aconseguir la igualtat entre dones i homes
Objectius específics
- Portar a terme un pla de comunicació externa del II Pla d’igualtat d’oportunitats
Es va actualitzant la pàgina web, amb informació de totes les campanyes i
activitats que s’han portat a terme, amb tots els serveis que oferim: servei
d’atenció psicològica, assessorament jurídic, servei de documentació,
xerrades,...
Totes les actuacions que es van portar a terme es va fer roda de premsa o
nota de premsa, han sortit als mitjans de comunicació locals, a la web del CCB
i la del SIAD.
-

Portar a terme un pla de comunicació interna del II Pla d’igualtat d’oportunitats
Tal i com hem comentat, dos cops al mes es va fer reunió de comunicació
amb un representant de cada àrea per explicar les novetats.
S’han fet xerrades de sensibilització per al personal tècnic i polític del CCB.
Totes les campanyes es fa difusió i es reparteix la informació de la campanya
comarcal entre tota la plantilla i l’equip de govern.
En el Ple de la corporació cada novembre es llegeix el manifest de rebuig a la
violència masclista i es fa un acte pel personal.

-

Sensibilització i formació en matèria d’igualtat i promocionar i desenvolupar
l’ús de llenguatge no sexista: es va fer un curs de formació sobre la
importància de l'ús no sexista del llenguatge o imatges, algunes àrees
reconeixen canvis en aquest sentit, com a exemple Utilització de la paraula
"infant" com a Terme genèric per substituir "alumne / a", o Bé, Escriure la
paraula completa "nens i nenes", "directors i directores", etc. les seves
treballadores i treballadors en el que marca la llei.

-

Donar suport a actuacions que tinguin en compte el principi d’igualtat
d’oportunitats i el tracte entre dones i homes.
S’ha donat suport a totes les iniciatives dels ens locals i les entitats que ens ho
han sol·licitat. Ajudant així a potenciar-les i fer-les visibles.
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Objectiu general: Millorar les condicions laborals del personal del Consell
Comarcal des de la perspectiva d’igualtat entre dones i homes
Objectius específics
- Elaborar un Protocol contra l’assetjament sexual i implantar-lo.
El protocol es va elaborar durant l’any 2010, va ser aprovat pel ple del Consell
Comarcal el 28 de març de 2011 i després es va posar a l’abast de tots els
treballadors i treballadores.
Durant la vigència del II Pla no hi ha hagut cap cas.
En el III Pla s’haurà d’actualitzar per adaptar-lo a la nova llei.
-

En relació a les millores laborals hi ha opinions dividides en què consideren
que no hi hagi la necessitat de millores laborals, i altres persones apunten és
qüestió com important i amb necessitat de ser treballada fins per arribar a una
major equitat de gènere dins el CCB, sent que les condicions laborals han de
ser iguals per a totes i tots.

Objectiu general: Crear un fons documental en el qual estudiants, professionals
i població en general, puguin trobar tot tipus d’informació actualitzada sobre la
igualtat d’oportunitats.

Objectius específics
- Catalogar els llibres, documents, contes, vídeos i DVDs que disposa l’Àrea de
la Dona del CCB.
S’aprofita l’estiu per a poder catalogar els materials nous.
-

Adquirir de forma periòdica nous materials documentals per ampliar el fons.
Cada any s’adquireixen llibres que tractin la mateixa temàtica que es fan les
campanyes comarcals i/o els projectes. Se n’han adquirit referents a recuperar
la memòria històrica de les dones i com afecta la violència masclista a les filles
i fills i molts contes i material didàctic per treballar la coeducació amb infants.

-

Crear un espai on hi hagi tot el fons documental i que sigui accessible a tota la
ciutadania.
Els documents estan a dos armaris. Les persones que fan més ús del servei
són professionals de SSB, del CCB i de centres educatius.
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Línia estratègica 2: Lluitar contra la violència masclista
Objectiu general: Sensibilitzar i conscienciar a la ciutadania per tal d’aconseguir
una tolerància zero vers la violència masclista
Objectius específics
- Commemorar el dia internacional contra la violència de gènere.
El 25 de novembre es fan actes de commemoració a diferents ajuntaments de
la comarca i es porta a terme una campanya comarcal incidint en diferents
aspectes de la violència: trencar els mites de l’amor romàntic en els joves,
visibilitzar el patiment dels fills i filles, implicar tota la ciutadania en l’eliminació
de la violència,....
-

Implicar les entitats, i els ajuntaments de la comarca en les diferents accions
contra la violència de gènere.
S’han fet diferents campanyes per implicar entitats dels municipis, Paraigües
per la Igualtat, Encén la Flama, I tu, què fas?
S’han ofert actes i també tallers amb joves, xerrades, exposicions,...
S’han implicat als responsables tècnics de joventut, educadors i educadores
socials, associacions de dones, comerciants, clubs esportius, artistes...

-

Incrementar les activitats de prevenció de les violències i estereotips de
gènere adreçades a l’alumnat dels centres d’educació.
Alguns ajuntaments van implicar els centres de secundària en la campanya.
El curs escolar 2011-2012 es va iniciar un projecte a dos centres de
secundària, reconstruïm identitats de gènere, juntament amb el C.P. Lledoners
i cada curs s’ha anat fent amb molt èxit.
El curs 2013-2014 es va iniciar un paquet de 4 tallers, per oferir a cada curs de
ESO, als centres de secundària i han tingut molta demanda.

-

Sensibilitzar i formar en violència de gènere al personal tècnic i polític del CCB
i els ajuntaments.
S’aprofiten els fòrum de regidores i regidors de la dona per fer sensibilització,
per exemple s’ha fet xerrades per part de les tècniques del SIAD i dels mossos
d’esquadra de prevenció de la violència masclista.
Amb el personal s’aprofita la commemoració del 25 de novembre per a fer un
acte participatiu on es llegeix el manifest. En el ple de la corporació cada 25 de
novembre també es llegeix el manifest.
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Objectiu general: Consolidar i ampliar els serveis a les dones víctimes de
violència masclista.
Objectius específics
- Mantenir i millorar el Protocol d'actuació contra la violència domèstica a la
ciutat de Manresa i el Bages.
-

Mantenir l’atenció psicològica individual, el grup de teràpia i l’assessorament
jurídic per a dones del PIAD

-

Potenciar els processos d'autonomia de les dones .

-

Millorar els mecanismes de coordinació interprofessional adequats per evitar la
victimització secundària.

-

Millorar la difusió del PIAD.

-

Continuar coordinant el servei de teleassistència mòbil.

-

Contribuir a la prevenció i superació de totes les situacions de desigualtat de
gènere.

-

Possibilitar un acompanyament i recolzament professional en els casos
d’acolliment d’urgència de víctimes de violència masclista que han
d’abandonar el seu domicili.

S’han mantingut tots els serveis d’atenció individual i els grups terapèutics, també s’ha
mantingut el Protocol de Violència i s’ha participat en la creació del Circuit de la
Catalunya Central per a l’abordatge de la violència masclista, l’allotjament urgent per
víctimes de violència masclista...
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Línia estratègica 3: Fomentar la participació de les dones
Objectiu general : Promoure l’associacionisme de dones i la seva participació
com a agents socials i polítics a tots els àmbits (cultural, polític, social i
econòmic).

Objectius específics
- Potenciar la xarxa associativa de dones de la comarca per reforçar els
mecanismes de participació del teixit associatiu i impulsar el creixement i la
consolidació de les associacions.
-

Generar més espais de relació per a dones, on l’oferta sigui formativa o amb
temàtiques que tinguin en compte les necessitats i motivacions de les
bagenques. D’aquesta manera s’empodera a les dones des de la vessant
personal.

-

Afavorir la presència i la participació activa de les dones, de totes les edats,
orígens i situacions, en les associacions o entitats del municipi.

-

Promoure la creació d’espais d’oci i lleure que afavoreixin la participació de
tota la ciutadania i promoguin l’ intercanvi.

-

Portar a terme activitats i propostes amb presència i temàtica de dones durant
tot l’any.

Objectiu general: Incrementar i visibilitzar la presència de les dones en tota la
seva diversitat

Objectius específics
- Potenciar espais de relació entre dones de diverses generacions, així com de
cultures diverses.
-

Realitzar tallers participatius que promoguin l’ intercanvi i el debat amb
perspectiva de gènere entre homes i dones (es pot fer per grups d’edat i
també grups heterogenis).

-

Realitzar tallers participatius, amb perspectiva de gènere, de caire lúdic per al
jovent i la gent gran

-

Portar a terme activitats i propostes amb presència i temàtica de dones durant
tot l’any.
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Objectiu general: Millorar la formació de les dones i de les associacions

Objectius específics
- Promoure la creació d’espais formatius que afavoreixin la participació de tota
la ciutadania i promoguin l’ intercanvi.
-

Oferir formació a les associacions de dones sobre perspectiva de gènere,
intergeneracionalitat i multiculturalitat.

-

Millora de les eines formatives i metodològiques per facilitar l’activitat de les
associacions.

-

Generar més espais de relació per a dones, on l’oferta sigui formativa o amb
temàtiques que tinguin en compte les necessitats i motivacions de les
bagenques. D’aquesta manera s’empodera a les dones des de la vessant
personal.

-

Realitzar els tallers o cursos en diversos horaris, per facilitar la conciliació
personal, laboral i familiar a les dones.

-

Oferir servei de canguratge o d’activitats paral·leles per a infants, per tal que
puguin assistir dones amb fills/es.

-

Fer difusió d’aquestes activitats als mitjans de comunicació. Incidint
especialment entre les dones joves, dones grans i dones immigrades.
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Línia estratègica 4: Reorganització dels treballs i nous usos del temps
Objectiu general: Reduir les desigualtats de gènere en el treball productiu i
reproductiu.

Objectius específics
- Impulsar projectes i activitats que sensibilitzin i produeixin canvis a la comarca
entorn a la necessitat de comptabilitzar la vida laboral i la personal per als
homes i les dones.
-

Avançar en el reconeixement de la vida quotidiana com a valor social (treball
familiar – domèstic), treballant per aconseguir la comptabilitat de la vida
personal i laboral entre homes i dones.

-

Desenvolupar accions que visibilitzin el valor del treball reproductiu i de cura
que desenvolupen les dones.

Objectiu general: Promoure la conciliació dels temps personal, familiar, social i
professional.

Objectius específics
- Realització de campanyes informatives i de sensibilització sobre la
visibilització del treball reproductiu i de cura.
-

Desenvolupar eines pedagògiques per treballar la conciliació en els diferents
àmbits educatius.

Objectiu general: Fomentar la corresponsabilitat de tasques entre homes i
dones en tots els àmbits
Objectius específics
- Realitzar activitats de sensibilització ciutadana sobre la necessitat i la
importància de la corresponsabilitat entre dones i homes en les tasques
reproductives (tant domèstiques com de cura).
-

Realització de projectes coeducatius als centres educatius que treballin la
corresponsabilitat entre nens i nenes/nois i noies.

-

Realització d’una campanya per implicar els homes en les tasques
domèstiques:

-

Realitzar accions formatives per a homes i dones, orientades a l’adquisició i
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desenvolupament d’actituds, hàbits i destreses necessàries per realitzar i
responsabilitzar-se de tasques tradicionalment femenines i masculines
respectivament.
Objectiu general: Promoure el desenvolupament personal i comunitari de les
dones i homes de la comarca del Bages
Objectius específics
- Introduir la perspectiva de gènere en la planificació cultural, esportiva i de
lleure.
-

Potenciar la participació de les dones en la vida associativa.

Línia estratègica 5: Fomentar la coeducació, la formació i la producció cultural
de les dones
Objectiu general: Promoure la coeducació com a valor transversal en l’educació
d’infants, adolescents i joves.
Objectius específics
- Promoure una educació basada en el respecte a l’altra i en les relacions no
abusives: gènere, interculturalitat, diversitat, solidaritat.
-

Sensibilitzar i formar la comunitat educativa en el principi d’igualtat
d’oportunitats.

-

Trencar amb els estereotips de gènere a l’àmbit escolar.

-

Sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància del joc en l’adquisició de la
identitat personal i la transmissió d’estereotips de gènere.

-

Desenvolupar eines pedagògiques per treballar la conciliació en els diferents
àmbits educatius.

Objectiu general: Fomentar la igualtat entre dones i homes i en especial
l’apoderament de les dones des de la formació de persones adultes.
Objectius específics
- Promoure una educació basada en el respecte a l’altra i en les relacions no
abusives: gènere, interculturalitat, diversitat, solidaritat.
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-

Fomentar la coeducació i el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i
homes en els espais de lleure i d’educació no formal.

-

Promoure la formació de les persones adultes des d’una perspectiva de
gènere.

-

Crear un fons documental en el qual estudiants, professionals i població en
general, puguin trobar tot tipus d’informació actualitzada sobre la igualtat
d’oportunitats.

-

Oferir informació sobre activitats i recursos com a mitjà de dinamització social i
personal.

-

Oferir formació a professionals i col·lectius interessats en el tema específic de
gènere.

-

Organitzar activitats comunitàries que afavoreixin la reflexió crítica de les
actituds i estereotips sexistes.

Objectiu general: Fomentar la presència de les dones com a creadores actives
de la cultura i visibilitzar les seves aportacions i la seva creativitat.
Objectius específics
-

Convidar als municipis a programar exposicions, xerrades, seminaris, i debats
sobre les aportacions culturals, artístiques i científiques de les dones de
diversos orígens i indrets del món.

-

Programar cursos i tallers de creativitat i producció artística involucrant
especialment al jovent i a nois i noies immigrants.

-

Promoure les creacions de les dones artistes (pintura, teatre i audiovisuals) i
donar-les a conèixer a nivell comarcal.
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Línia estratègica 6: Promoure la qualitat de vida entre les dones
Objectiu general: Conèixer la salut de les dones i de tota la comunitat des d’una
perspectiva integral (benestar psicològic, biològic i social).

Objectius específics
- Promoure espais de reflexió, recerca i formació vers la salut de les dones des
de la perspectiva de gènere per tal de millorar i tenir cura de la seva salut al
llarg del cicle vital.
Objectiu general: Fomentar la prevenció, la promoció i la millora de la salut
incloent la visió de gènere i tenint en compte les diferents etapes del cicle vital.

Objectius específics
-

Realitzar activitats d’educació, prevenció i promoció de la salut dirigides a
franges específiques d’edat.

-

Impulsar i recolzar el desenvolupament i manteniment de sistema de suport
social, així com de la gestió de la pròpia salut i l’autocura.

-

Crear un Programa de la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i
l’alimentació saludable, des d’una perspectiva de gènere, per nois i noies i les
seves famílies.

-

Oferir atenció individual especialitzada a totes les dones que la sol·licitin per
una problemàtica personal derivada de les discriminacions sexistes.

-

Realització de tallers formatius sobre el nostre cos.
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MODELS DE QÜESTIONARIS
QÜESTIONARI: AVALUACIÓ DEL II PLA D’IGUALTAT
PERSONAL TÈCNIC AJUNTAMENTS
Impuls de polítiques de gènere de forma transversal
1. Consideres que el II Pla d’igualtat ha tingut seguiment a l'ajuntament?
( ) Si

( ) No

2. S’han assignat recursos personals i materials per donar seguiment, impuls i coordinació
per la implementació del II Pla d’igualtat o polítiques de gènere a l’ajuntament?
( ) Si

( ) No

3. Has participat a reunions amb la finalitat de desenvolupar projectes transversals que
reflecteixin la igualtat entre dones i homes?
( ) Si. Especifica la temàtica__________________________________________
( ) No
4.

¿En quins programes s’ha incorporat la perspectiva de gènere?
( ) Si. Especifica__________________________________________________________
( ) No. Ho consideres necessari? ____________________________________________

5. Com ha sigut la teva implicació / actuació per desenvolupar el II Pla d’Igualtat o polítiques
de gènere a l’ajuntament?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Quines línies estratègiques del Pla d'Igualtat consideres que van ser importants per al
desenvolupament del teu treball a l'ajuntament?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. El vostre ajuntament a part d’adherir-se al Pla Comarcal, en té un de propi o ha fet algunes
adaptacions?
( ) Si .Quines______________________________________________________________
( ) No
8. L’ajuntament té una partida econòmica específica per temes d’igualtat?
( ) Si. La considereu suficient? _______________________________________________
( ) No
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Difusió interna i externa
9. Consideres que les accions que s’han portat a terme des del SIAD han ajudat a fer difusió
de les polítiques d’igualtat dins l'ajuntament?
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Sensibilització i formació en matèria d’igualtat.
10. Has participat d’alguna formació sobre perspectiva de gènere en la planificació de les
actuacions?
( ) Si. Especifica temàtica___________________________________________
( ) No
11. Has rebut alguna informació sobre normatives, cursos, jornades o seminaris en matèria
d’igualtat?
( ) Si. Especifica temàtica i material._____________________________________
( ) No
12. Quina formació et sembla que podria ser interessant programar?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Promocionar i desenvolupar l’ús de llenguatge no sexista
13. S’ha fet formació sobre la importància de l’ús no sexista del llenguatge o les imatges?
( ) Si. Especifica com s’utilitza aquest contingut ________________________________
( ) No
14.En la teva àrea d’actuació vas introduir algun canvi per que la documentació no utilitzes
un llenguatge sexista?
( ) Si. Especifica canvis ______________________________________________
( ) No.
15. S’ha revisat la denominació i la descripció dels llocs de treball i de competències
professionals utilitzant un llenguatge neutre?
( ) Si. Especifica canvis ______________________________________________
( ) No.
Afavorir que les polítiques desenvolupades tinguin en compte a la totalitat de la
ciutadania, incloent els col·lectius vulnerables.
16. S’ha contemplat suports especials que afavoreixin la igualtat de gènere per a persones
que ho necessitin?
( ) Si. Especifica ____________________________________________________
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( ) No.
17. En les campanyes i projectes desenvolupats per la SIAD quins són els col·lectius
implicats per l'ajuntament?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
18. Quines van ser les línies estratègiques treballades per l'ajuntament? Especifiqueu
accions.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
19. Quines línies estratègiques t'agradaria treballar o incorporar a les teves accions laborals
en els propers anys?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
20. Quins són els temes relacionats amb la igualtat que consideres que són importants per al
desenvolupament del teu treball?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
21. Com s’ha incentivat la participació de les dones i les associacions de dones des dels
ajuntaments?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Millorar les condicions laborals del personal de l’ajuntament des de la perspectiva
d’igualtat entre dones i homes.
22. S’han incorporat dones en espais de treball tradicionalment masculinitzats durant la
implementació del II Pla d’Igualtat?
( ) Si. Especifica Quantes ______________________________________________
( ) No
23. S’han incorporat homes en espais de treball tradicionalment feminitzats?
( ) Si. Especifica Quants _______________________________________________
( ) No
24. Hi ha hagut algun canvi en el número de sol·licituds de flexibilitat d’horaris o permisos
laborals per motius de conciliació de la vida laboral, familiar i personal?
( ) Augment

( ) Disminució

( ) Cap

25. Especifica les facilitats més concebudes: __________________________________
26. Les mesures de conciliació només són demanades per les dones, o també pels homes
______________________________________________________________
27. Hi ha paritat en la contractació del personal? ( ) Si ( ) No.
28. Hi ha una preocupació per aquest tipus de contractació? ( ) Si

( ) No.

29. La retribució salarial d’homes i dones en la mateixa categoria es igual? ( ) Si ( ) No.
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30. L’ajuntament té un protocol d’assetjament sexual ? ( ) Si

( ) No.

Atenció a les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals (LGBTI)
31. En la teva àrea de treball es desenvolupen actuacions en relació al col·lectiu LGBTI o
estan programades?
( ) Si. Especifica_____________________________________________________
( ) No
32. Creus que és important integrar la perspectiva LGBTI en la seva àrea de treball?
( ) Si. Com?________________________________________________________
( ) No
33. Quins temes consideres més importants per ser treballats?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
34. Has participat d’alguna formació sobre el col·lectiu LGBTI ?
( ) Si. Especifica temàtica__________________________________________________
( ) No.
( ) però m’interessaria tenir-ne.
( ) considero que no és necessària per a les meves funcions.
35. Quines són les principals problemàtiques que consideres que les persones LGBTI
s'enfronten en el municipi?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
36. Consideres necessari que el SIAD del Bages realitzi un diagnòstic de la situació de la
població LGBTI a la Comarca amb la finalitat d'elaborar polítiques d’igualtat per raó
d’orientació sexual i identitat de gènere?
( ) Si
( ) No. Perquè?__________________________________________________

Moltes gràcies per la teva col·laboració.

QÜESTIONARI: AVALUACIÓ DEL II PLA D’IGUALTAT
RESPONSABLES POLÍTICS
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Impuls de polítiques de gènere de forma transversal
1. Consideres que el II Pla d’igualtat ha tingut seguiment en el municipi?
( ) Si

( ) No

2. S’han assignat recursos personals i materials per donar seguiment, impuls i coordinació
per la implementació del II Pla d’igualtat o les polítiques de gènere?
( ) Si

( ) No

3. Has participat a reunions amb la finalitat de desenvolupar projectes transversals que
reflecteixin la igualtat entre dones i homes?
( ) Si. Especifica la temàtica__________________________________________
( ) No
4.

¿En quins àrees s’ha incorporat la perspectiva de gènere?
( ) Si. Especifica__________________________________________________________
( ) No. Ho consideres necessari? ____________________________________________

5. Com ha sigut la teva implicació / actuació per desenvolupar el II Pla d’Igualtat o polítiques
de gènere?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Quines línies estratègiques del Pla d'Igualtat consideres que van ser importants per al
desenvolupament del teu treball?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. El vostre municipi a part d’adherir-se al Pla Comarcal, en té un de propi o ha fet algunes
adaptacions?
( ) Si .Quines______________________________________________________________
( ) No
8. El municipi té una partida econòmica específica per temes d’igualtat?
( ) Si. La considereu suficient? ________________________________________________
( ) No
Difusió interna i externa
9. Consideres que les accions que s’han portat a terme des del SIAD han ajudat a fer difusió
de les polítiques d’igualtat en el municipi?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Sensibilització i formació en matèria d’igualtat.
10. ¿Has participat d’alguna formació sobre perspectiva de gènere en la planificació de les
actuacions?
( ) Si. Especifica temàtica___________________________________________
( ) No
11. ¿Has rebut alguna informació sobre normatives, cursos, jornades o seminaris en matèria
d’igualtat?
( ) Si. Especifica temàtica i material._____________________________________
( ) No
12. Quina formació et sembla que podria ser interessant programar?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Promocionar i desenvolupar l’ús de llenguatge no sexista
13. S’ha fet formació sobre la importància de l’ús no sexista del llenguatge o les imatges?
( ) Si. Especifica com s’utilitza aquest contingut ________________________________
( ) No.
14.En l’ajuntament s’ha introduït algun canvi per què la documentació no utilitzi un llenguatge
sexista?
( ) Si. Especifica canvis ______________________________________________
( ) No.
15. S’ha revisat la denominació i la descripció dels llocs de treball i de competències
professionals utilitzant un llenguatge neutre?
( ) Si. Especifica canvis ______________________________________________
( ) No.
Afavorir que les polítiques desenvolupades tinguin en compte a la totalitat de la
ciutadania, incloent els col·lectius vulnerables.
16. S’ha contemplat suports especials que afavoreixin la igualtat de gènere per a persones
que ho necessitin?
( ) Si. Especifica ____________________________________________________
( ) No.
17. En les campanyes i projectes desenvolupats per la SIAD quins són els col·lectius
implicats pel municipi?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
18. Quines van ser les línies estratègiques treballades pel municipi? Especifiqueu accions.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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19. Quines línies estratègiques t'agradaria treballar o incorporar a les teves accions laborals
en els propers anys?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
20. S’ha incentivat la participació de les dones i les associacions de dones del municipi?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Millorar les condicions laborals del personal de l’ajuntament des de la perspectiva
d’igualtat entre dones i homes.
21. S’han incorporat dones en espais de treball tradicionalment masculinitzats durant la
implementació del II Pla d’Igualtat?
( ) Si. Especifica Quantes _____________________________________________
( ) No
22. S’han incorporat homes en espais de treball tradicionalment feminitzats?
( ) Si. Especifica Quants _______________________________________________
( ) No
23. Hi ha hagut algun canvi en el número de sol·licituds de flexibilitat d’horaris o permisos
laborals per motius de conciliació de la vida laboral, familiar i personal?
( ) Augment

( ) Disminució

( ) Cap

24. Especifica les facilitats més concebudes: __________________________________
25. Les mesures de conciliació només són demanades per les dones, o també pels homes
______________________________________________________________________
26. Hi ha paritat en la contractació del personal? ( ) Si ( ) No.
27. Hi ha una preocupació por aquest tipus de contractació? ( ) Si

( ) No.

28. La retribució salarial d’homes i dones en la mateixa categoria es igual? ( ) Si ( ) No.
29. L’ajuntament té un protocol d’assetjament sexual ? ( ) Si

( ) No.

30. Les empreses que treballen per l’ajuntament se’ls demana que siguin socialment
responsables i apliquin mesures d’igualtat entre els seus treballadors i treballadores
( ) Si. En quin sentit___________________________________________________
( ) No
Atenció a les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals (LGBTI)
31. En l’ajuntament es desenvolupen actuacions en relació al col·lectiu LGBTI o estan
programades?
( ) Si. Especifica___________________________________________________
( ) No
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32. Creus que és important integrar la perspectiva LGBTI en les polítiques de l’ajuntament?
( ) Si. Com?______________________________________________________
( ) No
33. Quins temes consideres més importants per ser treballats?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
34. Has participat d’alguna formació sobre el col·lectiu LGBTI ?
( ) Si. Especifica temàtica__________________________________________________
( ) No. ( ) però m’interessaria tenir-ne.
( ) considero que no és necessària per a les meves funcions.
35. Quines són les principals problemàtiques que consideres que les persones LGBTI
s'enfronten en el municipi?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
36. Consideres necessari que el SIAD del CCBages realitzi un diagnòstic de la situació de la
població LGBTI a la Comarca amb la finalitat d'elaborar polítiques per raó d’orientació
sexual i identitat de gènere?
( ) Si
( ) No. Perquè?__________________________________________________

Moltes gràcies per la teva col·laboració.
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QÜESTIONARI: AVALUACIÓ DEL II PLA D’IGUALTAT
CAPS D’ÀREA CCB

Impuls de polítiques de gènere de forma transversal
1. Consideres que el II Pla d’igualtat ha tingut seguiment en el CCB?
( ) Si

( ) No

2. Com ha sigut la teva implicació / actuació per desenvolupar el II Pla d’Igualtat o polítiques
de gènere?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Has participat a reunions amb la finalitat de desenvolupar projectes transversals que
reflecteixin la igualtat entre dones i homes?
( ) Si. Especifica la temàtica________________________________________________
_______________________________________________________________________
( ) No
4.

¿En quins programes vostres heu incorporat la perspectiva de gènere?
( ) Si. Especifica__________________________________________________________
_______________________________________________________________________
( ) No. Ho consideres necessari? ____________________________________________

5. Les dades de les memòries i estudis que feu des de la vostra àrea estan segregades per
sexe ?
( ) Si. Especifica_____________________________________________________
( ) No
6. Les empreses que contracteu pel CCB se’ls demana que siguin socialment responsables i
apliquin mesures d’igualtat entre els seus treballadors i treballadores ?
( ) Si. En quin sentit____________________________________________________
( ) No
Difusió interna i externa
7. Com s’ha desenvolupat la difusió dels continguts i propostes del II Pla de Igualtat o
polítiques de gènere amb els treballadors i treballadores del CCB ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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8. Consideres que les accions que s’han portat a terme des del SIAD han ajudat a fer difusió
de les polítiques d’igualtat que vol desenvolupar el CCB, entre els ajuntaments i la
ciutadania del Bages ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
9. Quines polítiques et sembla que s’haurien de portar a terme des del SIAD ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Sensibilització i formació al personal polític i tècnic del CCB en matèria d’igualtat.
10. La plantilla del CCB i/o personal polític ha participat en alguna formació sobre perspectiva
de gènere en la planificació de les actuacions?
( ) Si. Especifica temàtica________________________________________
( ) No
11. La plantilla del CCB i/o personal polític ha rebut alguna informació sobre normatives,
cursos, jornades o seminaris en matèria d’igualtat?
( ) Si. Especifica temàtica i material.______________________________
( ) No
12. Quina formació et sembla que podria ser interessant programar?
_______________________________________________________________________
Promocionar i desenvolupar l’ús de llenguatge no sexista al CCB
13. S’ha fet formació sobre la importància de l’ús no sexista del llenguatge o les imatges?
( ) Si. Especifica com s’utilitza aquest contingut ________________________________
( ) No.
14. En la teva àrea d’actuació vas introduir algun canvi, per que la documentació no utilitzes
un llenguatge sexista?
( ) Si. Especifica canvis ______________________________________________
( ) No
Millorar les condicions laborals del personal del CCB des de la perspectiva
d’igualtat entre dones i homes.
15. Et sembla que es podrien introduir millores de les condicions laboral ?
( ) Si. Especifica Quantes ________________________________________________
( ) No
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Atenció a les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals
(LGBTI)
16. En la teva àrea de treball desenvolupes actuacions en relació al col·lectiu LGBTI o estan
programades?
( ) Si. Especifica___________________________________________________
( ) No
17. Quins temes consideres més importants per ser treballats?
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
18. Has participat en alguna formació sobre el col·lectiu LGBTI ?
( ) Si. Especifica temàtica__________________________________________________ _
( )No. ( ) però m’interessaria tenir-ne.
( ) considero que no és necessària per a les meves funcions.
19. Quines són les principals problemàtiques que consideres que les persones LGBTI
s'enfronten en la comarca?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
20. Consideres necessari que el SIAD del Bages realitzi un diagnòstic de la situació de la
població LGBTI a la comarca amb la finalitat d'elaborar polítiques per raó d’orientació
sexual i identitat de gènere?
( ) Si
( ) No. Perquè?__________________________________________________
Moltes gràcies per la teva col·laboració.
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QÜESTIONARI: AVALUACIÓ DEL II PLA D’IGUALTAT
DELEGATS , DELEGADES I SERVEIS GENERALS

Impuls de polítiques de gènere de forma transversal
1. Consideres que el II Pla d’igualtat ha tingut seguiment al CCB?
( ) Si

( ) No

2. S’han assignat recursos personals i materials per donar seguiment, impuls i coordinació
per la implementació del II Pla d’igualtat?
( ) Si

( ) No

3. Has participat a reunions amb la finalitat de desenvolupar projectes transversals que
reflecteixin la igualtat entre dones i homes?
( ) Si. Especifica la temàtica__________________________________________
( ) No
4.

¿En quins programes s’ha incorporat la perspectiva de gènere?
( ) Si. Especifica__________________________________________________________
( ) No. Ho consideres necessari? ____________________________________________

5. Com ha sigut la teva implicació / actuació per desenvolupar el II Pla d’Igualtat o polítiques
de gènere a l’ajuntament?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Quines línies estratègiques del Pla d'Igualtat consideres que van ser importants per al
desenvolupament del teu treball al CCB?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Quines línies estratègiques t'agradaria treballar o incorporar a les teves accions laborals en
els propers anys?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Difusió interna i externa
8. Com s’ha desenvolupat la difusió dels continguts i propostes del II Pla de Igualtat o
polítiques de gènere amb els treballadors i treballadores del CCB ?
9. Consideres que les accions que s’han portat a terme des del SIAD han ajudat a fer difusió
de les polítiques d’igualtat dins el CCB?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Sensibilització i formació en matèria d’igualtat.
10. La plantilla ha participat en alguna formació sobre perspectiva de gènere en la
planificació de les actuacions?
( ) Si. Especifica temàtica___________________________________________
( ) No
I tu?
( ) Si. Especifica temàtica___________________________________________
( ) No
11. La plantilla del CCB ha rebut alguna informació sobre normatives, cursos, jornades o
seminaris en matèria d’igualtat?
( ) Si. Especifica temàtica i material._____________________________________
( ) No
I tu?
( ) Si. Especifica temàtica___________________________________________
( ) No
12. Quina formació et sembla que podria ser interessant programar?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Promocionar i desenvolupar l’ús de llenguatge no sexista
13. S’ha fet formació sobre la importància de l’ús no sexista del llenguatge o les imatges?
( ) Si. Especifica com s’utilitza aquest contingut ________________________________
( ) No.
14.En la teva àrea d’actuació vas introduir algun canvi per que la documentació no utilitzes
un llenguatge sexista?
( ) Si. Especifica canvis ______________________________________________
( ) No.
15. S’ha revisat la denominació i la descripció dels llocs de treball i de competències
professionals utilitzant un llenguatge neutre?
( ) Si. Especifica canvis ______________________________________________
( ) No.
Millorar les condicions laborals del personal de l’ajuntament des de la perspectiva
d’igualtat entre dones i homes.
16. S’han incorporat dones en espais de treball tradicionalment masculinitzats durant la
implementació del II Pla d’Igualtat?
( ) Si. Especifica Quantes ______________________________________________
( ) No
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17. S’han incorporat homes en espais de treball tradicionalment feminitzats?
( ) Si. Especifica Quants _______________________________________________
( ) No
18. Hi ha hagut algun canvi en el número de sol·licituds de flexibilitat d’horaris o permisos
laborals per motius de conciliació de la vida laboral, familiar i personal?
( ) Augment

( ) Disminució

( ) Cap

19. Especifica les facilitats més concebudes: __________________________________
20. Les mesures de conciliació només són demanades per les dones, o també pels homes
______________________________________________________________
21. Hi ha paritat en la contractació del personal? ( ) Si ( ) No.
22. Hi ha una preocupació per aquest tipus de contractació? ( ) Si

( ) No.

23. La retribució salarial d’homes i dones en la mateixa categoria es igual? ( ) Si ( ) No.
24. S’ha fet difusió del protocol d’assetjament sexual del CCB? ( ) Si

( ) No.

25. S’ha registrat alguna queixa per percepció de discriminació? ( ) Si

( ) No.

26. El CCB té mesures amb beneficis socials pel personal?
( )Si. Quines_____________________________________________________
( ) No.
27. Les empreses que treballen pel CCB se’ls demana que siguin socialment responsables i
apliquin mesures d’igualtat entre els seus treballadors i treballadores ?
( ) Si. En quin sentit___________________________________________________
( ) No
Atenció a les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals (LGBTI)
28. Creus que és important integrar la perspectiva LGBTI en la teva àrea de treball?
( ) Si. Com?________________________________________________________
( ) No
29. Quins temes consideres més importants per ser treballats?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
30. Quines són les principals problemàtiques que consideres que les persones LGBTI
s'enfronten al Bages?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
31. Consideres necessari que el SIAD del Bages realitzi un diagnòstic de la situació de la
població LGBTI a la Comarca amb la finalitat d'elaborar un Pla d’igualtat per raó
d’orientació sexual i identitat de gènere?
( ) Si
( ) No. Perquè?__________________________________________________
Moltes gràcies per la teva col·laboració.
III Pla d’Igualtat de Gènere a la comarca del Bages. Construim una societat igualitària

91

Àrea de SSB, Dones i Polítiques d’Igualtat

PREGUNTES PER L’ENTREVISTA
Associacions de Dones
1. Número de persones associades per sexe, edat i origen
2. Participen altres dones que no són associades?
3. Numero de persones participants en les Trobades de Dones i grau de satisfacció
d’aquestes
4. Heu fet activitats per donar a conèixer l’associació de dones al poble, la comarca i
d’altres llocs de Catalunya a la ciutadania?
Grau de participació i satisfacció d’aquestes activitats?
5. Quantes activitats de formació, autoconeixement i d’empoderament personal per a
dones feu durant l’any?
De quin tipus són?
6. Nombre de persones participants en aquestes activitats i grau de satisfacció?
7. Oferiu servei de canguratge o activitats paral·leles per a infants?
Quin grau d’utilització tenen?
8. Amb quines entitats del poble feu activitats conjuntes?
9. Espais o àmbits on s’ha realitzat la difusió d’aquestes activitats entre tots els
col·lectius de dones?
10. Promoveu mesures de conciliació entre la vida familiar, laboral, sociopolítica i
personal?
11. Heu fet activitats i tallers que fomentin la relació entre dones de diferents
generacions?
Quins resultats heu obtingut?
Quines activitats penseu que es podrien fer de cara un futur
12. Quines accions de promoció de la participació de les dones immigrades i d’altres
ètnies heu fet?
Quins resultats heu obtingut?
Quines accions es podrien fer en un futur?
13. Heu fet activitats de promoció de la salut en les dones?
Quines accions de promoció sobre els hàbits d’alimentació adequats?
Quines activitats sobre problemàtiques específiques de salut que tenen una
incidència diferent en dones i homes?
Difusió sobre els riscos per a la salut que comporta la doble jornada?
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Quins tallers per dones sobre la relació entre les manifestacions físiques i les
emocions heu fet ?
Grau de participació i satisfacció.
14. Quines activitats sobre aportacions culturals, artístiques i científiques de les dones
heu fet?
Tipus de difusió i grau de participació.
15. Trobeu adequades les polítiques d’igualtat que desenvolupa el vostre ajuntament?
Quines mesures us semblen més útils?
Quins proposaríeu per millorar la situació de la igualtat al vostre municipi?
Tipus de millores de les eines formatives i metodològiques per facilitar l’activitat de
les entitats de dones del municipi?
16. Trobeu adequades les polítiques d’igualtat que desenvolupa el SIAD del CCB?
Quines mesures us semblen més útils?
Quins proposaríeu per millorar la situació de la igualtat a la comarca del Bages?
17. PROPOSTES DE FUTUR
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MODEL DE VALORACIÓ DELS EIXOS DEL II PLA I PRIORITZACIÓ D’EIXOS PEL III
PLA
II Pla comarcal d’Igualtat
d’Oportunitats D-H 2009-2014

III Pla 2016-2020

Accions
fetes

Prioritza
continuitat

EIXOS I OBJECTIUS
Difusió

Resultats

Població
diana

1. Impulsar polítiques
de gènere de forma
transversal
Coordinar l’actuació
transversal comarcal en
relació a les polítiques
d’igualtat.
Difondre al CCB i als
municipis el Pla
d’Igualtat com un valor i
una eina per aconseguir
la igualtat entre les
dones i els homes.
Sensibilitzar i formar al
personal polític i tècnic
del CCB en matèria
d’igualtat.
Promocionar i
desenvolupar l’ús de
llenguatge no sexista al
CCB.
Millorar les condicions
laborals del personal de
l’Ajuntament des de la
perspectiva d’igualtat
entre dones i homes.
Afavorir que les
polítiques
desenvolupades des del
CCB tinguin en compte
a la totalitat de la
ciutadania, incloent els
col·lectius vulnerables.
Crear un fons
documental en el qual
estudiants, professionals
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i població en general,
puguin trobar tot tipus
d’informació actualitzada
sobre la igualtat
d’oportunitats.
2. Lluitar contra la
violència masclista
(VM)
Sensibilitzar i
conscienciar la
ciutadania per tal
d’aconseguir una
tolerància 0 vers la VM.
Consolidar i ampliar els
serveis a les dones
víctimes de VM.
Desenvolupar
estratègies de prevenció
i sensibilització per a
totes les formes de VM.
3. Fomentar la
participació de les
dones
Promoure
l’associacionisme de
dones i la seva
participació com a
agents socials i polítics a
tots els àmbits (cultural,
polític, social i
econòmic).
Incrementar i visibilitzar
la presència de les
dones en tota la seva
diversitat (immigrades,
amb discapacitat,
monoparentals...).
Millorar la formació de
les dones i de les
associacions.
4. Reorganització dels
treballs i nous usos
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del temps
Reduir les desigualtats
de gènere en el treball
productiu i reproductiu.
Promoure la conciliació
dels temps personal,
familiar, social i
professional.
Promoure el
desenvolupament
personal i comunitari de
les dones i homes de la
comarca del Bages.
5. Fomentar la
coeducació, la
formació i la producció
cultural de les dones
Promoure la coeducació
com a valor transversal
en l’educació d’infants,
adolescents i joves.
Fomentar la igualtat
entre dones i homes i en
especial l’
empoderament de les
dones des de la
formació de persones
adultes.
Fomentar la presència
de les dones com a
creadores actives de la
cultura i visibilitzar les
seves aportacions i la
seva creativitat.
6. Promoure la qualitat
de vida entre les dones
Conèixer la salut de les
dones i de tota la
comunitat des d’una
perspectiva integral
(benestar psicològic,
biològic i social)
Fomentar la prevenció,
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la promoció i la millora
de la salut incloent la
visió de gènere i tenint
en compte les diferents
etapes del cicle vital.
Sensibilitzar la
ciutadania en matèria de
salut des de la
perspectiva de gènere.
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ZONA 2 SSB i SAD
2A Súria
1 TS a JC
1 ES a JC
2 TF a JC i JP (30 h/set)
2A Callús
1 TS a JP (14 h/set)
1 ES a JP (6h/set)
1 TF a MJ
2B Cardona
1 TS a JC
1 ES a MJ2 TF a JC
2B St Mateu de Bages
1 TS a JP (4 h/set)
1 TF a JP (10 h/set)

St. Feliu
Sasserra

Gaià

2B
6B

Cardona
Navàs

Balsareny

Avinyó

Súria
St. Mateu de Bages

Castellnou
de Bages

2A

6A

5B

Callús

7A

Sallent
Artés

3A

ZONA 3 SSB i SAD
3A St. Joan de V.
2 TS a JC
1 ES a JC
3 TF a JC
3BFonollosa,Rajadell, Aguilar,
Castellfollit, St. Salvador
1 TS a JC
1 ES a JC
2 TF a JC
ZONA 4 SSB i SAD
4A St Vicenç de Castellet
2 TS a JC i JP (32,25 h/set)
1 ES a JC
2 TF a JC
4B Castellbell , Castellgalí,
Marganell
2 TS a JP (23,50+21 h/set)
1 ES a JC
2 TF a JP (30+30 h/set) Cllb, Mg
2 TF a JC i JP (15 h/set) Cllg
4B El Pont de Vilomara i R.
1 TS a JC
1 ES a JP (16,50 h/set)
3 TF a JP (28+20+20 h/set)
4B Monistrol de Montserrat
2 TS a JP (23 + LAPAD 2 h/set)
1 ES a JP (13 h/set)
2 TF a JC i MJ

Santpedor

Fonollosa
Aguilar
de
Segarra

Rajadell

3B
Castellfollit
del Boix
ZONA 5 SSB i SAD
5A Navarcles, Talamanca, Mura
2 TS a JC i JP (LAPAD 10 h/set)
1 ES a JP (25 h/set) Navarcles
1 TF a JC Navarcles
2 TF a JP (5 h/set Talamanca i 5 a
Mura)
5A St Fruitós de Bages
2 TS a JC i JP (24,25 h/set)
1 ES a JC
2 TF a JC i JP (22,5 h/set)
5B St Santpedor
2 TS a JC i JP (LAPAD 16,5 h/set)
1 ES a JC Santpedor
2 TF a JC i JP (22,5 h/set)
5B Castellnou de B.
1 TS a JP ( 7 h/set)
1 TF a JP (20 h/set)

St. Fruitós
St. Joan de de Bages Navarcles
5A
Vilatorrada
Talamanca
Manresa

St. Salvador
de Guardiola

El Pont de
Vilomara
Castellgalí

4A
4B
Marganell

ZONA 6 SSB i SAD
6A Sallent
2 TS a JC i JP (LAPAD 7 h/set)
1 ES a JP (35 h/set)
2 TF a JC
6B Navàs, Gaià
2 TS a JC i JP (LAPAD 10 h/set)
1 ES a MJ Navàs
2 TF a JC
6B Balsareny
1 TS a JP (20 h/set)
2 TF a JP (25+25 h/set)
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Mura
St. Vicenç de
Castellet

Castellbell i el Vilar
Monistrol de
Montserrat
ZONA 7 SSB i SAD
7A Artés, Avinyó
3 TS a JC i JP ( 18 + 7 h/set LAPAD)
1 ES a JC
2 TF a JC i MJ Artés
1 TF a JP (25 h/set) Avinyó
7A St Feliu Sasserra
1 TS a JP (5h/set)
1 ES a JP (1 h/set)
1 TF a JP (20 h/set)
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Annex 2: MAPA DE
LA ZONIFICACIÓ DE
L’ABSS DE LA
COMARCA DEL
BAGES

