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1. PRESENTACIÓ 

 

Ens plau presentar-vos el IV Pla d’Igualtat de gènere a la comarca del Bages 2021-2025, un 

instrument clau de planificació i implementació de polítiques públiques de gènere a la 

comarca del Bages.  

 

Malgrat el compromís ferm i el treball decidit del Consell Comarcal del Bages i els 

ajuntaments de la comarca, per avançar en la construcció d’una societat igualitària, encara 

avui impera un model patriarcal, androcèntric i sexista. Cal continuar  desenvolupant 

estratègies integrals orientades a millorar i equilibrar la situació de dones i homes, tot 

transformant aquesta realitat. 

 

Aquest document parteix de la voluntat de donar continuïtat i impuls a la feina que s’ha fet 

en els darrers tres plans i de 15 anys de treball decidit per la igualtat des del Servei 

d’Informació i Atenció a les dones (SIAD) del Consell Comarcal del Bages.  

 

Per aquesta raó aquest pla no té com a finalitat només ser un instrument útil pel Consell 

Comarcal del Bages sinó també perquè 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, 

nodrint-se també del treball en xarxa.  

 

El Pla parteix d’una anàlisi prèvia de la situació, per avaluar i reconèixer les desigualtats i 

discriminacions existents per raó de gènere; preveu un conjunt ordenat d’objectius i accions 

que s’encaminen a afavorir la igualtat de dones i homes en tots els àmbits de la societat, 

amb una mirada interseccional, per propiciar un model de ciutadania més igualitari, basat en 

el respecte i l’equitat. 

 

Tenim el convenciment que serà una eina útil i esperem que en feu ús cada vegada que el 

necessiteu. És un document obert a les vostres aportacions i suggeriments. Moltes gràcies 

per la vostra col·laboració, esperem que el trobeu del vostre d’interès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eloi Hernández i Mosella   Àdria Mazcuñan i Claret 

President      Consellera de Serveis Socials Bàsics,  

      Dones i Polítiques d’Igualtat 

  



 
 

 
 
 

 
 

2. INTRODUCCIÓ 
 
L'elaboració d'aquest Pla ha estat marcat pel context de pandèmia a causa de la Covid-19. 

Les metodologies participatives dissenyades en l’anterior Pla que varen funcionar molt bé i 

es volien replicar es van haver d’adaptar, per exemple, totes les reunions participatives de 

debat s’han hagut de fer virtuals i en aquest format la comunicació no és tan fluida, però sí 

que donen informació sobre aspectes qualitatius que adquireixen especial rellevància 

perquè atorguen més profunditat en les anàlisis i comprensió de la problemàtica. La recollida 

d'informació quantitativa es va fer a través de formularis en línia. 

 

El procés d'elaboració d'aquest Pla ha seguit les fases de treball que tot seguit es 

descriuen: 

FASE QUÈ SUPOSA 

 

Compromís 

Assumpció del compromís per part del nou equip de govern, 

pas essencial per renovar el pla i executar-lo amb els 

recursos necessaris. 

 

Revisió  

Diagnosi 

Analitzar la situació de la comarca en matèria d’igualtat de 

dones i homes i veure els avanços fets en els darrers quatre 

anys de vigència del III Pla Comarcal  d’Igualtat.   

 

Definició d’objectius  

i mesures 

A partir dels resultats de la diagnosi, s’han definit unes línies 

estratègiques, uns objectius i les mesures del nou Pla.  

En aquesta etapa cal definir els indicadors que serviran per 

avaluar cada mesura. 

 

Implantació 

Execució del Pla a partir de la implementació de les mesures 

definides en l’anterior etapa. 

 

 

Seguiment  

i avaluació  

Periòdicament, i a mesura que les accions s’executen, cal 

valorar el procés d’implementació del Pla, les repercussions, 

l’impacte de cada acció i els resultats obtinguts. 

Els indicadors proporcionaran les dades necessàries per fer 

un seguiment correcte. 

Si al llarg d’aquesta etapa apareixen necessitats no previstes 

al Pla inicial, es tindrà en consideració. 
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3. MARC CONCEPTUAL 

 

En els darrers plans d’igualtat implementats des del Consell Comarcal del Bages i els 

municipis de la comarca, la transversalitat era una eina imprescindible per a poder 

desenvolupar les polítiques públiques de gènere, tal com es descriu en la Llei orgànica 

3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i la Llei 17/2015, de 21 de 

juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.  

 

La transversalitat de gènere o mainstreaming de gènere és la integració de la perspectiva de 

gènere en tots els nivells i dimensions de la política. Una de les definicions més utilitzades la 

defineix com “la reorganització, la millora, el desenvolupament i l’avaluació dels processos 

polítics, de manera que una perspectiva d’igualtat de gènere s’incorpori a totes les 

polítiques, a tots els àmbits i a totes les etapes, pels actors normalment involucrats en 

l’adopció de mesures polítiques”. 

 

Treballar sota un canvi de paradigma impacta directament a la cultura organitzativa de la 

institució. Aquest model defineix que no només s’ha de treballar per superar el dèficit 

d’oportunitats per a les dones o per als col·lectius LGBTI, sinó que també és necessari 

millorar les relacions de gènere en el conjunt de la societat com a condició necessària per 

continuar avançant en l’equitat de gènere. Cal incidir tant en l’àmbit dels comportaments 

individuals com en els canvis de les condicions estructurals que es donen en les relacions 

de poder.  

 

La Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones 

a erradicar la violència masclista, modifica alguns articles de la Llei 5/2008 i incorpora nous 

conceptes, formes de violència masclista i àmbits d’aquesta. Un dels nous conceptes que 

incorpora aquesta llei és la definició d’interseccionalitat o intersecció d’opressions. 

 

Des de l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i polítiques d’igualtat es treballa la 

perspectiva interseccional des de l’any 2018. Per a plasmar el marc conceptual d’aquest Pla 

es mostren dos exemples on s’explica aquesta forma de treballar i on també les polítiques 

cap a la igualtat de les dones teixeixen molts punts en comú amb les polítiques LGTBI.   

 

- En el Pla Comarcal per garantir els drets de les persones Lesbianes, Gais, Trans, 

Bisexuals i Intersexuals (LGTBI), 2018 – 2021: 

 

“Aquesta diagnosi i pla d’acció parteixen d’un marc conceptual que lliga les polítiques 

LGTBI amb les d’igualtat home-dona. Aquesta ha estat una tendència que s’ha observat 

en les actuacions de diverses administracions i que aquí es plasma en una voluntat de 

partir de les conceptualitzacions feministes com a indestriables de l’elaboració de 

polítiques LGTBI. En aquest sentit, per exemple, es parteix d’una visió feminista 

interseccional que entén que les desigualtats socials no es poden entendre des d’un sol 

marc explicatiu, sinó que cal comprendre que la desigualtat s’articula a través de 



 
 

 
 
 

 
 

múltiples eixos, com són la qüestió ètnica o d’origen, la classe social, l’edat, la diversitat 

funcional, la identitat religiosa i/o d’orientació sexual.”  

 

“Aquesta visió és la que s’ha intentat incorporar en aquesta diagnosi i pla, tot i que de 

forma simplificada en funció de l’abast i les possibilitats. En aquest sentit, el punt de 

partida és precisament la diversitat, tant entre els col·lectius que componen les sigles 

LGTBI (que poden viure realitats ben diverses) com dins els mateixos col·lectius. 

Segurament hi haurà qüestions compartides, però la seva edat, el seu origen o la seva 

classe social poden fer variar la seva experiència de la discriminació. En aquesta 

diagnosi, tot i que no s’ha pogut arribar a tota la diversitat que seria necessària, sí que es 

parteix de la voluntat de no homogeneïtzar i així comprendre que les persones amb 

orientacions afectivo-sexuals i/o identitats de gènere no normatives estan travessades 

per moltes altres identitats personals, i justament és aquesta articulació la que configura 

la seva experiència. El pla d’acció pretén també donar resposta a aquesta intersecció, tot 

i les limitacions esmentades.”. 

  

“Un altre dels punts vertebradors d’aquesta diagnosi i pla és que aquestes identitats no 

són fixes ni tenen les mateixes repercussions de forma estable en el temps ni els llocs. 

En aquest sentit, la diagnosi ha prestat molta atenció en veure de quina manera es 

materialitzen de forma diferenciada les discriminacions segons els espais de la vida 

quotidiana. Aquesta variabilitat se sistematitza en la diagnosi i el pla a través d’una 

perspectiva geogràfica que pretén mostrar com el lloc importa, i com els espais són 

també un motor en les relacions de desigualtat. Aquesta qüestió és molt rellevant a l’hora 

de definir polítiques públiques, ja que segons l’espai on es donin les discriminacions 

caldran polítiques ben diferents, tant pels recursos que hi pugui tenir una administració 

com per les dinàmiques pròpies de cada lloc.”. 

 

- El Protocol davant les violències sexuals en espais públics d’oci a la comarca del Bages, 

aprovat pel Ple de la corporació, el 25 de gener de 2021:  

 

“Per treballar de la manera més efectiva possible és important fer-ho des d’un vessant 

transversal entenent la diversitat d'experiències tant de ser dona, ser persona LGBTIQ+ i 

les seves coexistències amb altres factors (ètnia o nacional, la raça, la classe, diversitat 

funcional, situació legal, l’edat, la religió, entre d’altres). Les identitats de les persones 

són complexes i només contemplant la interseccionalitat podrem prendre consciència 

dels eixos d’opressió o de privilegi que les travessen.“. 

 

“La interseccionalitat com a teoria sorgeix a partir de les aportacions desenvolupades per 

les feministes negres en el context estatunidenc en els anys 70, mitjançant la qual 

aprofundeixen en l'anàlisi de les experiències entorn del gènere, emfatitzant en què 

aquestes experiències d'opressió han de ser necessàriament llegides en la seva 

interacció amb altres eixos d'opressió com un aspecte important per a la comprensió de 

les diferents experiències d'opressió que viuen les dones al voltant del món en funció 

d'aquestes interaccions.”. 
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“Per tant, la interseccionalitat és un concepte clau a l'hora de desenvolupar protocols i 

polítiques públiques amb perspectiva de gènere. Es tracta d'un marc d'anàlisis on 

s'integren les diferents dimensions i eixos d'opressió que afecten els individus. Aquesta 

mirada inclou les relacions de poder de manera àmplia, per a entendre les diferents 

opressions que poden patir les diferents dones i persones LGBTIQ+. Així, en cadascuna 

de nosaltres conflueixen diferents eixos que defineixen la nostra identitat i que alhora en 

situen a algunes en una posició de més privilegi, i a unes altres, en una situació de més 

opressió.”. 

  

“Aquest protocol es treballa i desenvolupa amb perspectiva feminista i des d'un 

enfocament interseccional i inclusiu que atenguin a les diversitats de totes les persones, 

amb la finalitat de millorar de forma efectiva els drets i oportunitats de tothom.”. 

 

 

En l’annex 1 es descriuen el marc legislatiu i un resum de les novetats i modificacions de la 

Llei 17/2020.  

 
 

 

 

 

  



 
 

 
 
 

 
 

4. DIAGNOSI DE GÈNERE 

 

La diagnosi serveix per realitzar una avaluació general de la situació de les dones de la 

comarca i de les polítiques que s’hi desenvolupen. Aquest pas és imprescindible per poder 

dissenyar i implementar amb èxit les noves polítiques d’igualtat, tenint en compte aquells 

factors interns i externs que poden ser favorables i desfavorables per assolir els objectius 

que es puguin marcar. 

 

Per a identificar les problemàtiques, es van utilitzar les següents eines metodològiques de 

recollida de dades: 

 

 Reunions de debat  

 Anàlisi de dades estadístiques 

 Enquestes 

 
REUNIONS DE DEBAT 
 

Nom reunió Assistència Gènere 

Fòrum de regidories 

 d’igualtat dels municipis 

9 Regidores 

8 Tècniques 

9 Dones 

8 Dones 

Comissió Interdepartamental 

Àrees Consell Comarcal 

5 Caps d’àrea 

2 Personal tècnic 

1 Personal administratiu 

4 Dones i 1 Home 

2 Dones 

1 Dona 

Àrea Igualtat  

Consell Comarcal 

1 Consellera 

1 Cap tècnica 

3 Personal tècnic 

1 Dona 

1 Dona 

3 Dones 

Àrees Atenció a les persones 

Consell Comarcal 

1 Cap d’àrea 

4 Personal tècnic 

1 Dona 

4 Dones 

Taula tècnica de Joventut 

Personal municipis 

 

10 Personal tècnic 

 

7 Dones i 3 Homes 

 

Com s’ha comentat a la introducció, el procés d'elaboració d'aquest protocol, ha estat marcat 

pel context de pandèmia a causa de la Covid-19. Les metodologies participatives 

dissenyades en l’anterior Pla que varen funcionar molt bé i es volien replicar, es van haver 

d’adaptar. Aquest fet ha afectat principalment a les reunions participatives de debat, ja que 

s’han hagut de fer virtuals i en aquest format la comunicació no és tan fluida, però sí que 

donen informació sobre aspectes qualitatius que adquireixen especial rellevància perquè 

atorguen més profunditat en les anàlisis i comprensió de la problemàtica. 
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Així doncs tal i com es veu en el quadre anterior s’han programat quatre reunions de treball 

per a poder valorar l’anterior Pla, les accions que s’han fet, com han funcionat si han 

aconseguit els objectius plantejats i han tingut un impacte positiu, així com també  veure les 

mancances i les fortaleses d’aquest per a poder planificar un nou Pla. 

 

A causa de les dificultats imposades per la pandèmia, aquest procés es va executar de 

manera fusionada amb la planificació de línies estratègiques i propostes d’acció per tal 

d’aterrar els resultats de la diagnosi a accions concretes i adaptades al territori.  

 

Aquesta situació no ha permès la participació de les entitats feministes, com en altres Plans, 

és un fet que s’ha de tenir en compte i esmenar, quan la situació ho permeti, en  les 

concrecions anuals. 

 

ANÀLISI DE DADES ESTADÍSTIQUES 

 

Una part de les dades estadístiques s’han obtingut de la pàgina web de l’IDESCAT, l’altra 

part de dades i reflexions s’ha obtingut de la Diagnosi de l’exclusió social a la comarca del 

Bages. Aproximació a la realitat social 2020. Aquesta diagnosi s’ha elaborat durant el 2021 

com a pas previ en l’elaboració del Pla d’Acció Comunitari Inclusiva (PLACI). Aquesta 

diagnosi és molt extensa, es nodreix de dades estadístiques, documents (plans, protocols i 

altres) del Consell Comarcal, i també la participació del personal de les diferents àrees 

d’atenció a les persones amb taules de treball. 

 

Tot seguit s’adjunta un resum de les dades més rellevant pel que fa a les desigualtats de 

gènere. Tot el detall de les dades està a l’Annex 2.1. 

 

 El Bages té una població envellida i hi ha molta diferència entre l’índex d’envelliment femení 

(140,72%) i el masculí (99,28%) al Bages, fet que suposa una major proporció de dones que 

d’homes majors de 65 anys. L’índex de sobre envelliment i l’índex de dependència senil 

també són superiors en dones que en homes i al Bages superiors  a Catalunya. 

 

Una població envellida presenta una heterogeneïtzació de necessitats, inquietuds i gustos; 

una major població envellida tendeix a majors necessitats d’atenció i cures vinculades a la 

salut, però també presenten majors vulnerabilitats derivades de l’aïllament, la mobilitat, el 

maltractament o els ingressos baixos. Totes aquestes problemàtiques estan creuades pel 

factor territorial, dificultant l’atenció en els entorns dispersos (a 20 municipis la població és 

inferior a 5.000 habitants) i amb males comunicacions, ja que a la comarca hi ha manca de 

transport públic.  

 

La comarca compta amb la presència de 88 nacionalitats diferents a part de l’espanyola. 

La societat patriarcal genera desigualtats de gènere que es reflecteixen en mercat de treball. 

Les dificultats de conciliació familiar les carreguen les dones. Les cures no remunerades 

tenen un paper central en les desigualtats sistèmiques entre homes i dones fins i tot, més 

enllà de les edats actives i del mercat laboral. 



 
 

 
 
 

 
 

 

La població activa al Bages està lleugerament masculinitzada, 51,4% homes i 48,6% dones:  

 

 Les dones presenten un índex de temporalitat major que no pas els homes, amb 

l’excepció dels contractes eventuals, on els homes superen les dones en deu punts. 

Les dones accedeixen a una proporció menor d’ocupacions de qualitat. A més, les 

que hi accedeixen reben unes retribucions menors, amb contractes precaris.  

 Les taxes d’atur de les dones majors de 55 són molt elevades, quasi el doble de la 

mitjana de l’atur comarcal.  

 L’any 2019, les dones tenien el 61% del total de les Prestacions No Contributives: el 

68% de les de jubilació i el 53% de les d’invalidesa.  

 Clar biaix de gènere en les taxes de pobresa, on les dones de tots els trams d’edat 

són sempre més presents.  

 Les llars amb major taxa de risc de pobresa són aquelles on hi ha presència de fills 

i/o filles dependents amb una sola persona adulta. Les llars unipersonals han 

empitjorat la seva situació, les mares monoparentals són un col·lectiu en risc evident 

d’exclusió social. 

 

A nivell d’estudis, el percentatge de dones matriculades a graus oficials és més alt que el 

dels homes. Les dones tenen el percentatge d’alumnes titulades de graus i màsters oficials, 

més alt. Però això no es reflecteix després en el mercat laboral, ni en els càrrecs de 

comandament i/o direcció de les empreses.  

  

RECOLLIDA D’INFORMACIÓ 
 
La recollida d'informació qualitativa es va fer a través de formularis en línia, tant en les 

persones tècniques i polítiques responsables de l’àrea d’igualtat, com de les persones 

tècniques de joventut i de les reunions de treball mencionades. En l’Annex 2.2 hi ha tota la 

informació, tot seguit es mostra un resum dels punts forts i febles de cada línia estratègica. 
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L1: IMPULS DE LA TRANSVERSALITAT DE GÈNERE 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

Molts ajuntaments tenen regidoria de dona, 

igualtat i/o feminismes.  

Regidores implicades amb les polítiques 

d’igualtat. 

Personal tècnic estable i format, tant als 

ajuntaments com al SIAD. 

Molts ajuntaments tenen Pla Intern 

d’Igualtat, el Consell També. 

Fòrums de Regidories d’Igualtat com a espai 

de planificació de les campanyes comarcals, 

debat i creació de xarxes entre municipis. 

Augment de finançament, tant dels 

ajuntaments com del Consell.  

Treball de llenguatge i comunicació no 

sexista al Consell, amb tot el personal.  

EL SIAD és un servei de referència pels 

professionals dels municipis.  

El personal tècnic dels ajuntaments que porta 

igualtat, té molta càrrega de treball i hi pot 

dedicar poc temps. 

La Comissió Interdepartamental del Consell 

només s’ha reunit una vegada.  

La recollida de dades no és desagregada per 

gèneres en totes les àrees del Consell.  

El SIAD arriba a un sector de la població, 

però s’ha d’ampliar la difusió per arribar a 

totes les dones, de totes les edats i 

procedències. Fer ús de les xarxes socials 

per arribar als i les joves i difondre els serveis 

en diferents idiomes. 

 

 

  

 

L2: LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA  

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

Molta implicació dels municipis en les 

campanyes del 25 de novembre. 

La Llei 17/2020 visibilitza altres formes de 

violència i altres àmbits. 

Protocol davant les violències sexuals en 

espais públics d’oci a la comarca del Bages. 

Moltes activitats de sensibilització i 

prevenció als centres educatius. 

 

La Llei 17/2020, de 22 de desembre, de 

modificació de la llei 5/2008, modifica el 

redactat, les finalitats i els principis 

orientadors, així com les obligacions de 

l’administració. 

Caldrà crear nous protocols i circuits. 

Ampliació de les violències, els àmbits i les 

tasques a fer, però amb el mateix personal.  

Manca de serveis d’allotjament per a víctimes 

de violència masclista i els seus fills i filles. 

 



 
 

 
 
 

 
 

L3: REORGANITZACIÓ DELS TREBALLS, COEDUCACIÓ I SALUT DE LES DONES  

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

Implicació dels municipis en les campanyes 

del 8 de març. 

El confinament ha facilitat el teletreball.  

Creació de recursos pedagògics. 

Moltes activitats de sensibilització i 

prevenció als centres educatius. 

Formació a professorat. 

Manca campanyes de conciliació i flexibilitat 

horària a empreses.  

El teletreball, en la majoria de casos, no s’ha 

aplicat amb les condicions òptimes.  

Absència de treball directe amb les AFAs.  

 

 

L4: PARTICIPACIÓ, APODERAMENT I VISIBILITZACIÓ DE LES DONES   

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

Creixement de col·lectius feministes joves. 

Trobades de Dones. 

Implicació dels municipis en les campanyes 

del 8 de març. 

Creació de recursos pedagògics. 

Ampliació del fons del Centre de 

Documentació. 

Manca de relleu al capdavant de les entitats 

de dones grans. 

La pandèmia no ha permès les trobades 

presencials i algunes entitats han debilitat la 

seva intensitat. 

Algunes han enfortit la xarxa de suport entre 

elles, en altres s’ha afeblit.  

Caldrà tornar a activar la participació i els 

espais de relació municipals. 

 

 

L5: LLIBERTAT SEXUAL I AFECTIVA I LLUITA CONTRA LA LGTBIFÒBIA  

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

Elaboració de la Diagnosi i el PLA LGTBI. 

Creació de la Taula de polítiques LGTBI. 

Creació del SAI LGTBI Bages. 

Creació del logotip Més divers, més Bages, 

el comú i el personalitzat per cada municipi. 

Manca de pressupost específic per a 

polítiques LGTBI, al principi es va comptar 

amb el personal del SIAD. I des de finals de 

2018 hi ha una tècnica del SAI, amb menys 

hores i la contractació és externa. 
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IV Pla d’Igualtat de Gènere a la comarca del Bages 

 

5. IV PLA COMARCAL D’IGUALTAT DE GÈNERE AL BAGES, 2021-2025 

 

Línies Estratègiques 
 
Totes aquestes eines han permès establir les bases per a la fase d'elaboració del pla, les 

quals s’han redactat recollint i treballant totes les propostes, conclusions i treball fet pels 

diferents espais de participació.  

Les dades obtingudes mitjançant aquest procés -i la seva anàlisi- són el punt de partida per, 

posteriorment, poder vincular els resultats amb les accions concretes. 

Les línies estratègiques del IV Pla d’Igualtat de gènere a la comarca del Bages són: 

 

1. Impuls de la interseccionalitat en les polítiques d’igualtat 

2. Eradicar les violències masclistes 

3. Equilibrar el temps de treball laboral i familiar 

4. Participació, apoderament i visibilització de les dones en tots els àmbits 

5. Salut de les dones i esport 

 

Cadascuna 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 IV Pla Comarcal d’Igualtat de 

Gènere a la comarca del Bages.  

 

En aquest Pla 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 i dels ajuntaments de la comarca. 

  

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 2021-2025. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

 

 
IV Pla d’Igualtat de Gènere a la comarca del Bages 

5.1. Impuls de la interseccionalitat en les polítiques d’igualtat 
 
Perquè aquest Pla aconsegueixi que totes les persones de la comarca del Bages puguin 

viure en igualtat, amb la seva diversitat, essent lliures d’expressar-se i ser qui vulguin ser, ha 

de reconèixer la vàlua de totes les identitats personals per igual, les persones estem 

travessades per moltes identitats i justament aquestes fan que la comarca sigui rica i 

diversa.  

 

Les polítiques públiques desenvolupades pels ens locals del Bages han d’arribar a totes les 

persones, la mirada interseccional ens ha de permetre representar i interpel·lar les realitats 

diverses de la població, a partir de formes de comunicació més eficients i inclusives. 

 

La Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones 

a erradicar la violència masclista incorpora novetats com són el tractament de qüestions com 

la violència contra les dones en la vida política, que pot tenir l’efecte de descoratjar la 

participació política de les dones i restringir llur capacitat d’influència en la vida pública. Una 

altra novetat és la regulació de la violència institucional com a àmbit, amb la definició de la 

diligència deguda i l’especificació que la dita violència es pot causar tant per acció com per 

omissió. 

 

«Article 3. Definicions 

 

Diligència deguda: l’obligació dels poders públics d'adoptar mesures legislatives i de 

qualsevol altre ordre per a actuar amb l’agilitat i eficiència necessàries i assegurar-se que les 

autoritats, el personal, els agents, les entitats públiques i els altres actors que actuen en nom 

d'aquests poders públics es comportaran d'acord amb aquesta obligació, amb vista a 

prevenir, investigar, perseguir, castigar i reparar adequadament els actes de violència 

masclista i protegir-ne les víctimes. 

 

Victimització secundària o revictimització: el maltractament addicional exercit contra les 

dones que es troben en situacions de violència masclista i llurs fills i filles, com a 

conseqüència directa o indirecta dels dèficits quantitatius i qualitatius de les intervencions 

dutes a terme pels organismes responsables, i també per les actuacions desencertades o 

negligents provinents d’altres agents implicats. 

 

Article 5. Àmbits de la violència masclista 

 

Sisè. Violència en l’àmbit institucional: accions i omissions de les autoritats, el personal 

públic i els agents de qualsevol organisme o institució pública que tinguin per finalitat 

retardar, obstaculitzar o impedir l’accés a les polítiques públiques i a l’exercici dels drets que 

reconeix aquesta llei per a assegurar una vida lliure de violència masclista, d’acord amb els 

supòsits inclosos en la legislació sectorial aplicable. La manca de diligència deguda, 

quantitativa i qualitativa, en l’abordatge de la violència masclista, si és coneguda o 

promoguda per les administracions o esdevé un patró de discriminació reiterat i estructural, 

constitueix una manifestació de violència institucional.  
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Aquesta violència pot provenir d’un sol acte o pràctica greu, de la reiteració d’actes o 

pràctiques de menor abast que generen un efecte acumulat, de l’omissió d’actuar quan es 

conegui l’existència d’un perill real o imminent, i de les pràctiques o omissions 

revictimitzadores. La violència institucional inclou la producció legislativa i la interpretació i 

aplicació del dret que tingui per objecte o provoqui aquest mateix resultat. La utilització de la 

síndrome d'alienació parental també és violència institucional.  

 

Setè. Violència en l’àmbit de la vida política i l'esfera pública de les dones: la violència 

masclista que es produeix en espais de la vida pública i política, com les institucions 

polítiques i les administracions públiques, els partits polítics, els mitjans de comunicació o 

les xarxes socials. Quan aquesta forma de violència masclista ocorre en les institucions 

polítiques o les administracions públiques i és tolerada i no sancionada, esdevé també una 

forma de violència institucional. 

 

«Article 6. Finalitats  

 

a) Complir amb la diligència deguda les obligacions de sensibilització, prevenció, 

investigació, atenció, protecció, recuperació, reparació i sanció de la violència masclista, 

i també garantir la no repetició i la remoció de les estructures i pràctiques socials que 

l’originen i perpetuen, d’acord amb les competències atorgades a les administracions de 

Catalunya.  

c) Garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, l’autonomia de les dones, i la 

llibertat i l’efectivitat dels drets de les dones. 

 

Article 76. Responsabilitat de les administracions i de les institucions polítiques derivada de 

la violència contra les dones en política 

 

1. Totes les administracions i institucions polítiques han d’incorporar com a estàndard de 

conducta la prohibició de qualsevol mena de violència masclista, incloent-hi els discursos 

sexistes i misògins i el llenguatge ofensiu envers les dones i l’assetjament psicològic o 

sexual, per raó de sexe, d’orientació sexual o d’identitat o expressió de gènere, i han 

d’establir les sancions corresponents en llur règim disciplinari. Aquestes sancions han de ser 

més greus en cas de discriminació múltiple. 

 

2. Totes les administracions i institucions polítiques han de tenir un protocol per a la 

prevenció, detecció i actuació davant les situacions de violència masclista. Aquest protocol 

ha d’incloure les mesures cautelars i les mesures de reparació adequades. S’ha d’assegurar 

la independència i l’expertesa en violència masclista de les persones que condueixen la 

investigació i s’han de proporcionar serveis d’assessorament i d’acompanyament ales 

víctimes. 

 

3. Totes les administracions i institucions polítiques han d’impartir formació obligatòria en 

matèria d’igualtat de gènere i violència masclista, tant a llur personal com a les persones que 

ocupen càrrecs d’elecció pública o de designació.» 



 
 

 
 
 

 

 

 
IV Pla d’Igualtat de Gènere a la comarca del Bages 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1: Impuls de la interseccionalitat en les polítiques d’igualtat 

OBJECTIUS GENERALS 

1.1 Impuls del treball interseccional de les àrees de l’ens 

1.2 Difondre al Consell i als municipis el Pla d’Igualtat com un valor i una eina per aconseguir la igualtat 

1.3 Potenciar el SIAD com a servei de referència de les dones i polítiques d’igualtat 

 

Objectius Generals Objectius operatius Accions 

 
1.1 Impuls del treball 
interseccional de les àrees de 
l’ens 

Iniciar un procés de transformació en 
l’organització, les pràctiques administratives i la 
cultura de treball de les diferents àrees de l’ens, 
per a obtenir mirades polièdriques. 

Constituir la Comissió Interdepartamental i fer reunions 
periòdiques. 
Elaborar projectes conjunts entre diferents àrees. 

Incorporar tota la diversitat de les dones en els 
plans, programes i projectes de totes les àrees 
de l’ens. 

Recollir de forma sistemàtica les dades desagregades per 
gèneres de les persones usuàries o beneficiàries dels 
serveis i actuacions de l’ens per conèixer les necessitats. 
Campanyes de participació ciutadana per a treballar 
conjuntament amb les persones.  

Incorporar al Pla de formació cursos específics 
per sensibilitzar i promocionar la igualtat. 

Fer una sessió de formació a l’any per a tot el personal de 
l’ens. 

Vetllar perquè el personal de l’ens actuï amb 
diligència deguda i no produeixi victimització 
secundària, així com les actuacions del personal 
i el funcionament de l’ens no produeixi violència 
institucional. 
 
 

Posar a disposició de la ciutadania una valoració dels 
serveis i l’atenció rebuda. 
Un cop l’any revisar el funcionament de l’ens.  
Fer un manual de bon tracte per donar a les persones que 
treballen al Consell i a les que s’incorporin. 
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1.2 Difondre al Consell i als 
municipis el Pla d’Igualtat com un 
valor i una eina per aconseguir la 
igualtat 
 
 

Incentivar l’adhesió del Pla d’Igualtat i el seu 
desplegament en els municipis de la comarca. 

Passar el Pla als municipis perquè puguin adherir-se. 
Consensuar les línies i campanyes anuals en els Fòrums de 
regidories d’igualtat. 

Portar a terme una comunicació i difusió del Pla 
perquè les accions arribin a la ciutadania.  
  

Difusió en diferents formats i destinats a tots tipus de dones 
i alhora inclusiva, que visibilitzi tot tipus de persones.  
Fer seguiment i acompanyament a l’empresa de 
comunicació perquè utilitzi un llenguatge i comunicació 
inclusiva i a les persones que portin la web, les xarxes 
socials i la imatge corporativa de l’ens. 

Vetllar perquè les condicions laborals del 
personal de l’ens siguin igualitàries. 

Disposar del Pla Intern actualitzat  i el Protocol per a la 
prevenció i l’abordatge de    l’assetjament sexual i per raó 
de sexe. 

 
1.3 Potenciar el SIAD com a 
servei de referència de les dones 
i polítiques d’igualtat 

Difondre el servei a tota mena de dones i de 
totes les edats. 

Xerrades, sessions informatives, difusió a les xarxes socials  
Difondre el telèfon, el correu. 
Potenciar les xarxes socials. 

Oferir els serveis d’atenció psicològica i jurídica 
que marca la Llei 5/2008 i 17/2020. 

Tenir una psicològica especialitzada en igualtat i violències 
masclistes que presti el servei d’atenció psicològica. 
Tenir una advocada especialitzada en igualtat i violències 
masclistes que presti el servei d’assessorament jurídic.  

Treball en xarxa amb els serveis i recursos que 
atenen dones.  

Fer reunions de coordinació. 
Presentació a serveis on ha canviat personal. 

Disseny de campanyes comarcal per visibilitzar 
les discriminacions, els estereotips de gènere i 
eliminar les posicions de privilegi. 

Commemorar els dies internacionals. 
Convocar els Fòrums de les regidories d’igualtat. 
Facilitar materials als municipis. 

Suport als municipis per implementar polítiques 
de gènere. 

Tenir una tècnica d’igualtat que faci el suport. 
Facilitar materials i campanyes als municipis. 
Oferir formacions pel personal. 
Tenir una coordinadora que gestioni el pressupost per a 
poder adquirir finançament per les accions. 
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5.2. Eradicar les violències masclistes 

 

La Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones 

a erradicar la violència masclista també introdueix noves formes de violències masclistes i 

nous àmbits. 

 

Resulta rellevant la inclusió d’una definició de consentiment sexual, en la qual es fixa com a 

requisit essencial la necessitat de voluntat expressa. S’introdueix la regulació de les 

violències digitals, ateses les nombroses agressions masclistes que es produeixen amb l’ús 

de les xarxes socials o de tota mena de dispositius electrònics o digitals, com les 

suplantacions d’identitat, la publicació de fotografies o vídeos sense consentiment, o els 

insults i les amenaces. Així com les modificacions en el sentit d’ampliar els tipus de violència 

en l’àmbit social i comunitari, les formes de violència masclista i la necessitat de la formació 

de professionals. 

 

«Article 1. Modificació de l’article 2 de la Llei 5/2008 

 

2. Les referències a les dones incloses en aquesta llei s'entén que inclouen les nenes i les 

adolescents, i, per tant, també les dones, nenes i adolescents transgènere. 

 

Article 2. Modificació de l’article 3 de la Llei 5/2008 - Article 3. Definicions 

 

a) Violència masclista: violació dels drets humans a través de la violència 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 i que, produïda per 

mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les 

coaccions, té com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es 

produeix en l'àmbit públic com en el privat. 

 

Article 3. Modificació de l’article 4 de la Llei 5/2008 - Article 4. Formes de violència masclista 

 

1. La violència masclista es configura per una continuïtat de situacions en què interactuen 

cadascuna de les formes de violència masclista amb els diferents àmbits en què es 

produeixen. 

 

2. La violència masclista es pot exercir de manera puntual o de manera reiterada d’alguna 

de les formes següents:  

 

a) Violència física, b) Violència psicològica, c) Violència sexual, d) Violència obstètrica i 

vulneració de drets sexuals i reproductius, e) Violència econòmica, f) Violència digital, g) 

Violència de segon ordre, h) Violència vicària 

 

Article 4. Modificació de l’article 5 de la Llei 5/2008 - Article 5. Àmbits de la violència 

masclista 
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Primer. Violència en l’àmbit de la parella 

 

Segon. Violència en l'àmbit familiar. Inclou els matrimonis forçats. No inclou la violència 

exercida en l'àmbit de la parella. 

 

Tercer. Violència en l’àmbit laboral:  

 

a) Assetjament per raó de sexe, b) Assetjament sexual, c) Discriminació per embaràs o 

maternitat 

 

Quart. Violència en l'àmbit social o comunitari:  

 

a) Agressions sexuals, b) Assetjament sexual. c) Tràfic de dones amb finalitat d'explotació 

sexual i amb altres finalitats amb dimensió de gènere, d) Mutilació genital femenina o risc de 

patir-ne, e) Violència derivada de conflictes armats, f) Violència contra els drets sexuals i 

reproductius de les dones. g) Feminicidis, h) Agressions per raó de gènere, i) Vexacions, 

tractes degradants, amenaces i coaccions en l’espai públic, j) Restriccions o privacions de 

llibertat a les dones, o d’accés a l’espai públic o als espais privats, o a activitats laborals, 

formatives, esportives, religioses o lúdiques, i també restriccions a l’expressió en llibertat pel 

que fa a llur orientació sexual o expressió i identitat de gènere, o a llur expressió estètica, 

política o religiosa, k) Represàlies pels discursos i expressions individuals i col·lectius de les 

dones que reclamen el respecte de llurs drets, i també expressions i discursos públics que 

fomentin, promoguin o incitin directament o indirectament l’hostilitat, la discriminació o la 

violència envers les dones. 

 

Cinquè. Violència en l’àmbit digital 

 

Sisè. Violència en l’àmbit institucional  

 

Setè. Violència en l’àmbit de la vida política i l'esfera pública de les dones 

 

Vuitè. Violència en l’àmbit educatiu 

 

Novè. Qualssevol altres formes anàlogues que lesionin o puguin lesionar la dignitat, la 

integritat o la llibertat de les dones.» 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2: ERADICAR LES VIOLÈNCIES MASCLICTES 

OBJECTIUS GENERALS  

2.1 Sensibilitzar i conscienciar a la ciutadania per tal d’aconseguir una tolerància zero vers les violències masclistes 

2.2 Desenvolupar estratègies de prevenció i sensibilització en infants i joves 

2.3 Atenció integral de totes les violències 

 

Objectius Generals Objectius operatius Accions 

 
2.1 Sensibilitzar i conscienciar a la 
ciutadania per tal d’aconseguir una 
tolerància zero vers les violències 
masclistes  

Sensibilitzar i formar al personal tècnic i polític de 
l’ens en les diferents violències masclistes per a 
poder detectar casos. 

Fer actes entorn el 25 de novembre. 
Difondre el Protocol davant les violències 
sexuals en espais públics d’oci. 
Formació al personal tècnic i polític de 
l’ens i les entitats. 
 

Mantenir i reforçar les accions de sensibilització 
envers les violències contra les dones adreçades a la 
ciutadania. 
  

Fer actes entorn el 25 de novembre i el 17 
de maig. 
  

Apropar les campanyes a tota  la ciutadania a través 
dels diferents agents, en diferents llocs, idiomes i 
edats. 

Implicar entitats, ajuntaments i comerços 
en les diferents accions per eradicar les 
violències. 
 

 
2.2 Desenvolupar estratègies de 
prevenció i sensibilització en infants 
i joves 

Conscienciar de la necessitat de transformar el model 
patriarcal en un d’equitatiu i col·laboratiu. 

Fer tallers i campanyes als centres 
educatius, tant amb l’alumnat com amb el 
professorat.  
Campanyes en els espais d’educació no 
formal: centres oberts, aules socio-
educatives, casals de joves, esplais...  
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Identificar les causes d’actituds abusives entre la 
població jove, prevenir-les i fomentar valors de la 
cultura de la pau i la no-violència en les relacions 
interpersonals. 

Crear una eina de recollida de dades que 
pugui fer aquesta identificació. 
Analitzar les dades que es recullen en el 
Protocol de Violències sexuals. 
Implicar els joves en unes festes lliures i 
segures per a tothom. 
 

Promocionar altres models de famílies, fugint del 
model patriarcal que oprimeix a les dones.  

Oferir materials i jocs per a les famílies per 
treballar la igualtat i models de famílies 
diverses. 
Fer una campanya per Nadal de joguines 
no sexistes. 

 
 
2.3 Atenció integral de totes les 
violències  

Donar a conèixer els nous tipus de violències i 
àmbits. 
Detectar a on es donen a la comarca per visibilitzar-
les i eliminar-les. 
Crear espais segurs als municipis. 

Formació i difusió dels nous tipus de 
violències i àmbits. 
Crear eines de registres municipals de 
violències i utilitzar-les. 
Fer marxes exploratòries.  
 

Posar en relació els diferents protocols i circuits per 
atendre els diferents tipus de violències. 

Reunions per a aplicar la llei 17/2020 i 
generar estratègies conjuntes de 
coordinació dels diferents protocols i 
circuits. 
 

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

Participar en les reunions de coordinació 
dels diferents protocols i circuits. 

Implementar el Protocol davant les violències sexuals 
en els espais públics d’oci al Bages. 

Designació de referents i creació de les 
comissions municipals i la comarcal. 
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5.3. Equilibrar el temps de treball laboral i familiar 
 
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.  

 

El model d’horari que tenim com a referència és el definit per la societat industrial i se sosté 

sobre una desigualtat jeràrquica entre els diferents àmbits, amb un predomini clar de l’espai 

laboral, treball reproductiu, damunt de la resta i “la família” amb una posició de clara 

inferioritat, 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. Afavorir l’autonomia i la llibertat de les dones perquè puguin 

desenvolupar llurs capacitats i interessos i dirigir la pròpia vida. 

 

Segons l’Observatori de la Igualtat de Gènere, al curs 2017-2018, el 57,2% de les titulacions 

universitàries van ser obtingudes per dones. Tanmateix, les dones segueixen cobrant una 

mitjana anual de 6.521 euros menys que els homes. La diferència entre els salaris d’homes i 

dones s’anomena bretxa salarial, i actualment és d’un 23% a Catalunya. Les dones només 

ocupen un 35,4€ dels càrrecs de direcció, encara que representin més de la meitat de la 

plantilla. Aquesta impossibilitat d’ascendir en les mateixes condicions que els homes 

s’anomena sostre de vidre, una barrera invisible que és molt complicada de travessar. 

 

Segons l’Organització Internacional del Treball a Catalunya, de mitjana les dones fan el 67% 

de les tasques de la llar. A més, la càrrega mental de l’organització invisible de la família 

recau sobre elles. Mentrestant, la participació masculina en les tasques domèstiques se 

celebra en societat: el que per a les dones s’entén com una obligació, per a ells és un acte 

de generositat. 

 

Per garantir el compliment dels principis d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el 

treball i de no-discriminació a causa d'embaràs o de maternitat, i s’ha de reconèixer la vàlua 

del treball domèstic i de cura de persones amb l'objectiu d'assolir un nou equilibri en la 

distribució del temps de treball i un repartiment equitatiu i coresponsable entre dones i 

homes dels treballs de mercat i domèstic i de cura de persones. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3: EQUILIBRAR EL TEMPS DE TREBALL LABORAL I FAMILIAR 

OBJECTIUS GENERALS 
3.1 Promoure la conciliació dels temps personal, familiar, social i professional 
3.2 Fomentar la corresponsabilitat de tasques entre homes i dones en tots els àmbits 

 

Objectius Generals Objectius operatius Accions 

 
3.1 Promoure la conciliació 
dels temps personal, familiar, 
social i professional 

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

Fer campanyes, tallers i xerrades per reconèixer el paper 
social i econòmic dels treballs familiar, domèstic i de cura 
de persones, que tradicionalment han exercit les dones. 

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. 

Fer formació i reunions de treball per explicar la importància 
i necessitat. 

Difondre les normatives de conciliació i flexibilitat 
d’horaris que s’aprovin. 

Informar el teixit empresarial, comercial i sindical d’aquestes 
normatives.  
 

Sensibilitzar de la necessitat i la importància de la 
corresponsabilitat entre dones i homes en les 
tasques reproductives (domèstiques i de cura). 

Dur a terme activitats de sensibilització ciutadana. 

 
3.2 Defensar la distribució 
equitativa dels recursos i 
l’exercici correcte de drets i 
deures, amb polítiques 
correctores i distributives que 
fomentin la prevenció i actuïn 
contra l’explotació i l’exclusió 
social de les dones 

Lluitar contra la feminització de la pobresa. Elaborar estudis i informes sobre la situació de les dones, 
fer anàlisis i investigacions sobre la situació de desigualtat 
per raó de sexe i difondre’n els resultats. 
Promoure programes de reinserció a les persones de les 
rendes bàsiques. 

Protegir les dones amb infants a càrrec.   Incentivar mesures per a les famílies monoparentals. 
Crear de xarxes de suport entre veïns i veïnes. 

Impulsar l’ocupació femenina. Desenvolupar polítiques actives d’ocupació orientades 
prioritàriament a la contractació de dones en sectors emer- 
gents, competitius i socialment necessaris. 
Impulsar mesures per potenciar, regularitzar i 
desprecaritzar el treball de cura. 
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5.4. Participació, apoderament i visibilització de les dones a 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, cal construir uns pobles on el disseny 

estigui pensat per a totes les persones i tots els usos dels espais que són necessaris.  

 

La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes insta els poders públics 

a: 

 

Propiciar un marc favorable perquè el paper de les dones aporti tot el seu potencial al 

progrés i a la transformació social i econòmica, eradicant els estereotips culturals que 

perpetuen les diferències de gènere. 

 

Estableixin les condicions per a eliminar qualsevol tipus de discriminació de les dones i per a 

promoure’n l’apoderament. 

 

Assegurin el lliure desenvolupament de l’autonomia i les capacitats de les persones, i 

l’exercici efectiu de la plena ciutadania des del respecte a la diversitat i la diferència. 

 

Permetin que dones i homes, des de la diversitat, participin en condicions d’igualtat efectiva 

en la vida familiar, política, social, comunitària, econòmica i cultural. 

 

Apoderament de les dones: els poders públics han de donar suport a les dones en el procés 

pel qual enforteixen llur potencial i autonomia, coneixen millor llurs capacitats i participen 

activament en la superació dels obstacles que són a la base de la infravaloració que han 

patit històricament. 

 

Democràcia paritària i participació paritària de dones i homes en els afers públics: els poders 

públics han de promoure la participació dels grups i les associacions que defensen els drets 

de les dones en l’elaboració i l’avaluació de les polítiques públiques, i també la representació 
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paritària en la composició dels òrgans col·legiats, de direcció, de participació, de 

representació, consultius, tècnics i científics, en els tribunals i en els espais de presa de 

decisions. 

 

Perspectiva de les dones: els poders públics han de fer valer les aportacions de les dones 

en la construcció, el manteniment i la transformació de la societat; fer visibles i reconèixer 

les diferències, les singularitats i les particularitats territorials, culturals, ètniques, religioses, 

personals, d'edat, estat de salut, socioeconòmiques i d'orientació i identitat sexuals de dones 

i homes sense exclusions; reconèixer les dones com a subjectes socials, econòmics i 

polítics, i destacar les experiències vitals tant de dones com d'homes. 

 

La Llei 17/2020, del 22 de desembre, a l’Article 4. Modificació de l’article 5 de la Llei 

5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista amb els nous àmbits que 

introdueix hi ha àmbit educatiu i l’àmbit digital. 

 

Cinquè. Violència en l’àmbit digital: violència masclista que es produeix a les xarxes de 

comunicació digitals, enteses com a nova àgora d’interacció, participació i governança per 

mitjà de les tecnologies de la informació i la comunicació. Entre altres pràctiques, inclou el 

ciberassetjament, la vigilància i el seguiment, la calúmnia, els insults o les expressions 

discriminatòries o denigrants, les amenaces, l’accés no autoritzat als equips i comptes de 

xarxes socials, la vulneració de la privacitat, la manipulació de dades privades, la 

suplantació d’identitat, la divulgació no consentida d'informació personal o de continguts 

íntims, el dany als equips o canals d'expressió de les dones i dels col·lectius de dones, els 

discursos d'incitació a la discriminació envers les dones, el xantatge de caràcter sexual per 

canals digitals i la publicació d’informació personal amb la intenció que altres persones 

agredeixin, localitzin o assetgin una dona. 

 

Vuitè. Violència en l’àmbit educatiu: qualsevol tipus de violència que es produeix en l’entorn 

educatiu entre els membres de la comunitat educativa. Es pot produir entre iguals, de major 

d’edat a menor d’edat o viceversa. Inclou l’assetjament, l’abús sexual i el maltractament físic, 

sexual, psíquic o emocional. Entre aquestes violències n’hi ha que es produeixen per raó de 

gènere o d’identitat sexual. 

 

 Coeducació, per a combatre la violència masclista és essencial incorporar la 

coeducació i l’educació afectivosexual fent un abordatge explícit, transversal, rigorós 

i sistemàtic de la perspectiva de gènere des de l’educació infantil fins a, com a 

mínim, la finalització de l’educació obligatòria.  

 

 Formació al professorat: S’ha de garantir la formació amb perspectiva de gènere del 

professorat des de l’inici del seu procés formatiu i s’ha de fer extensiva a tots els 

membres de la comunitat educativa.  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4: PARTICIPACIÓ, APODERAMENT I VISIBILITACIÓ DE LES DONES A 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, 
econòmic). 

4.2 Incrementar i visibilitzar la presència de les dones en tota la seva diversitat (immigrades, amb discapacitat, monoparentals, LGTBI, 
entre altres). 

4.3 Fomentar la presència de les dones com a creadores actives de cultura i visibilitzar les seves aportacions i la seva creativitat. 

4.4 Promoure la coeducació com a valor transversal en l’educació d’infants, adolescents i joves. 

 

 

Objectius Generals Objectius operatius Accions 

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

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. 

Organitzar tallers, xerrades i trobades per a 
dones als pobles. 
Fer reunions comarcals amb les d’entitats i 
associacions de dones 

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 

Organitzar tallers, xerrades i trobades per a 
dones als pobles. 
Fer reunions comarcals amb les d’entitats i 
associacions de dones 

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

Activitats participatives en diferents franges 
horàries, oferir serveis de canguratge, i en 
diferents llocs del municipi.  

 
4.2 Incrementar i visibilitzar la 
presència de les dones en tota la 
seva diversitat (immigrades, amb 

Fer visible l’experiència femenina i conèixer 
millor les diferències, els rols, les situacions, les 
condicions, les aspiracions i les necessitats de 
dones i homes. 

Fer activitats i propostes amb presència i 
temàtica de dones durant tot l’any. 
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discapacitat, monoparentals, LGTBI, 
entre altres) 

Recollir les situacions i les necessitats de les 
dones en què incideixen factors de discriminació 
o major vulnerabilitat. 

Elaborar estudis i informes sobre la situació de 
les dones i difondre’n els resultats. 

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

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

 
4.3 Fomentar la presència de les 
dones com a creadores actives de 
cultura i visibilitzar les seves 
aportacions i la seva creativitat 

Promoure les creacions de les dones artistes 
(pintura, teatre, audiovisual, arquitectes, 
dissenyadores, esportistes) i donar a conèixer a 
nivell comarcal. 

Programar exposicions, xerrades i debats 
respecte a les aportacions culturals artístiques i 
científiques de les dones. 

Adquirir material especialitzat  i actualitzat en 
igualtat, diversitat afectivo-sexual i de gènere, 
prevenció de les violències masclistes i 
LGTBIfòbiques 

Mantenir el fons documental i anar-lo 
actualitzant  periòdicament.  
Difondre el fons a estudiants, professionals i 
població en general.  
 

 
4.4 Promoure la coeducació com a 
valor transversal en l’educació 
d’infants, adolescents i joves.  

Sensibilitzar i formar la comunitat educativa en 
el principi d’igualtat d’oportunitats, diversitat 
afectivo-sexual i de gènere. 

Formacions a professorat. 
Ampliar la maleta Hi havia una vegada... contes 
coeducatius. 

Trencar amb els estereotips de gènere i fer 
visibles les violències masclistes i 
LGTBIfòbiques a l’àmbit escolar. 

Fer tallers amb l’alumnat. 
Campanyes de sensibilització i prevenció. 
Desplegar el Protocol davant les violències 
sexuals en espais públics d’oci (formacions, 
materials Estima La Nit, Punts Liles...) 

Treballar la conciliació en els diferents àmbits 
educatius, introduint criteris d’igualtat i 
coresponsabilitat en les AFAs. 

Xerrades i activitats per les AFAs. 
Campanya de Nadal sobre joguines no sexistes. 

Educar el bon ús de les tecnologies de la 
informació i les xarxes socials per a que no 
reprodueixin les violències masclistes. 

Fer tallers per a adolescents i joves. 
Campanyes de sensibilització a la ciutadania. 
Ser presents a les xarxes amb missatges 
positius. 
Tallers d’alfabetització digital amb col·lectius 
vulnerables i/o dones grans. 
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5.5. Salut de les dones i esport 

 

Segons la Fundació Espanyola del Cor, 2017, El masclisme fa que la salut femenina es 

banalitzi i es redueixi a termes reproductius; la manca d’informació sobre el cos de la dona 

es coneix com a ceguesa de gènere. Per exemple el 95% de les morts femenines per infart 

es podrien haver evitat si s’haguessin tractat a temps, però en les dones triguen 16 minuts 

més a identificar-ne els símptomes perquè són diferents dels de l’infart masculí, àmpliament 

visibilitat.  

 

Segons l’informe de Dona, discapacitat i malaltia crònica, de la Plataforma d’Organitzacions 

de Pacients, la Fundació ONCE i l’Observatori Estatal de la Discapacitat, les dones han 

d’esperar 3 anys més que un home perquè els hi diagnostiquin correctament una malaltia 

crònica.  

 

Cal vetllar pel 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.  

 

Segons l’ONU, el 70% del personal d’atenció mèdica i serveis socials del món són dones. 

El document de l’Institut Català de les Dones “La igualtat és saludable. Recomanacions 

contra els efectes negatius dels estereotips sexistes en la salut” posa de manifest la 

importància de la perspectiva de gènere en la salut i fa 10 propostes per revertir els efectes 

nocius dels estereotips de gènere en la salut de la ciutadania: 

 

El patriarcat perjudica la salut: La societat patriarcal i la relació de poder dels homes envers 

les dones fa que qualsevol dona hagi de fer front a situacions de desigualtat social i 

violències masclistes pel sol fet  de ser-ho. Aquesta divisió, a data d’avui, comporta que 

encara existeixin desigualtats de gènere que provoquen discriminació en tots els àmbits de 

la vida de les dones. Les discriminacions de gènere tenen un impacte directe sobre la salut 

de les dones. Hi ha patrons que es reprodueixen, el repte és detectar-los i qüestionar-los. 

 

Cuidar és feina de tothom, no només de les dones: tothom ha de compartir el treball de la 

llar, de la cura d’infants i de persones en situació de dependència. Assumir, compartir i 

repartir de forma equitativa les responsabilitats de la vida quotidiana, de la llar i de la família 

pot fer-les més fàcils, gratificants i saludables. 

 

Si cuides, cuida’t: la persona que cuida ha de poder desconnectar i saber com fer els treballs 

de cures correctament per tal d’evitar possibles lesions. No et sentis malament per demanar 

ajuda, és el teu dret. 

 

Activa la teva salut!: incorporar hàbits saludables a la teva vida és una manera de cuidar-te i 

fer salut. Fes-ho sense exigències ni angoixes, troba la teva manera. Tenir una alimentació 

equilibrada, fer activitats físiques i gaudir d’un descans de qualitat et poden ajudar a sentir-te 

millor. 

https://www.consellinfermeres.cat/wp-content/uploads/LA-IGUALTAT-ES-SALUDABLE-Decàleg-complet-ICD-Gencat-200528.pdf
https://www.consellinfermeres.cat/wp-content/uploads/LA-IGUALTAT-ES-SALUDABLE-Decàleg-complet-ICD-Gencat-200528.pdf
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La depressió pot afectar tothom, els homes també: patir ansietat o depressió no és una 

mostra de debilitat, ni cal avergonyir-se per demanar ajuda, és una malaltia que cal tractar i 

que pot afectar tant dones com homes. La salut mental és tan important com la física i cal 

trencar amb els estereotips que l’estigmatitzen. 

 

Cossos diversos, cossos saludables: la pressió per assolir els cànons de bellesa irreals que 

la societat marca a les dones –i en menor grau, també als homes– pot disminuir l’autoestima 

i causar un gran malestar psicològic i esdevenir en trastorns alimentaris greus. 

Fer exercici i  tenir una bona alimentació són hàbits saludables i recomanables. La bellesa 

és diversa. 

 

Fer esport, un temps per cuidar-se: L’esport i l’activitat física et permeten gaudir d’un 

moment per a tu, o per socialitzar a la vegada que et cuides. Malgrat que hi hagi moviment, 

el treball domèstic i de cura no equival a fer una activitat física. El treball de cures implica un 

desgast físic i psicològic molt important. Aquesta feina, si recau únicament sobre una 

persona causa efectes perjudicials per a la salut i provoca que no es pugui gaudir 

igualitàriament dels beneficis que comporta la pràctica de l’esport.  Encara avui en dia la 

presència de les dones en l’esport i en la pràctica de l’activitat física és minoritària. Una de 

les barreres més importants per a les dones és la manca de temps, especialment en els 

casos en què fan una doble o triple jornada laboral. La pràctica de l’esport hauria d’estar a 

l’abast de tothom al llarg de totes les etapes de la vida i no hauria de ser un privilegi. 

Compartim les tasques domèstiques, compartim l’esport! 

 

Conducte de risc? No, gràcies: les conductes de risc (consum de tabac, alcohol i/o altres 

drogues o la conducció temerària, pràctiques sexuals amb risc, etc.) poden causar dany a la 

nostra salut. Prenguem consciència del mal que ens fan i demanem ajuda si ens és molt 

difícil abandonar aquests hàbits. Cal trencar amb aquests models de conducta i deixar de 

banda els hàbits nocius que poden perjudicar la salut. 

 

Aposta per una sexualitat desitjada i responsable: cal fomentar una sexualitat desitjada, 

comunicativa i respectuosa. Ningú més que tu té dret a decidir sobre la teva salut sexual i 

reproductiva, ningú més que tu pot qüestionar la teva identitat de gènere o orientació sexual. 

En una relació sexual, només un sí, és sí, i això és innegociable. 

 

La Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones 

a erradicar la violència masclista també introdueix com a forma de violència masclista la 

Violència obstètrica i vulneració de drets sexuals i reproductius. És rellevant la inclusió d’una 

definició de consentiment sexual, en la qual es fixa com a requisit essencial la necessitat de 

voluntat expressa. 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

Violència obstètrica i vulneració de drets sexuals i reproductius: consisteix a impedir o 

dificultar l’accés a una informació veraç, necessària per a la presa de decisions autònomes i 

informades. Pot afectar els diferents àmbits de la salut física i mental, incloent-hi la salut 

sexual i reproductiva, i pot impedir o dificultar a les dones prendre decisions sobre llurs 

pràctiques i preferències sexuals, i sobre llur reproducció i les condicions en què es duu a 

terme, d’acord amb els supòsits inclosos en la legislació sectorial aplicable. Inclou 

l’esterilització forçada, l'embaràs forçat, l'impediment d'avortament en els supòsits legalment 

establerts i la dificultat per a accedir als mètodes contraceptius, als mètodes de prevenció 

d’infeccions de transmissió sexual i del VIH, i als mètodes de reproducció assistida, i també 

les pràctiques ginecològiques i obstètriques que no respectin les decisions, el cos, la salut i 

els processos emocionals de la dona. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5: SALUT DE LES DONES I ESPORT 

OBJECTIUS GENERALS 

5.1 Fomentar la prevenció, la promoció i la millora de la salut incloent la visió de gènere. 
5.2 Educació en una sexualitat lliure i diversitat de cossos. 
5.3 Corregir els desequilibris existents entre dones i homes a l’àmbit de l’educació física i l’esport.   
5.4 Facilitar la pràctica esportiva a totes les dones 

 

Objectius Generals Objectius operatius Accions 

 
5.1 Fomentar la prevenció, la 
promoció i la millora de la salut 
incloent la visió de gènere. 

Facilitar una informació veraç de l’afectació 
diferenciada que algunes problemàtiques de salut 
tenen en dones i homes i a diferents edats,  causes i 
conseqüències. 
 

Difondre estudis  
Organitzar xerrades i taules rodones.  
 

Visualitzar la influència que exerceixen els 
estereotips de gènere i la doble jornada (laboral i 
familiar) en la salut de les dones. 
 

Fer xerrades i campanyes Informatives. 
Commemorar el 28 Maig,  Dia salut de les dones. 

Fomentar la gestió de la pròpia salut i autocura. 
 

Tallers i xerrades sobre la salut de les dones, en 
diferents edats i etapes del cicle vital.  
 

 
5.2 Educació en una sexualitat lliure 
i diversitat de cossos 

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. 
 

Tallers d’educació sexual a diferents etapes 
educatives. 
Donar a conèixer els preservatius femenins i les 
barreres de làtex. 

Mostrar i valorar la diversitat de cossos existents i 
trencar amb els cànons de bellesa imposats per la 
societat. 
 

Campanyes amb diversitat de cossos. 
  



 
 

 
 
 

 
 

 

 
5.3 Corregir els desequilibris 
existents entre dones i homes a 
l’àmbit de l’educació física i l’esport   

Fomentar la participació de les dones a l’àmbit de 
l’activitat física i l’esport. 

 

Impulsar Campanyes a tota la ciutadania. 
Formació a personal d’esports dels ajuntaments. 
Formació a monitoratge esportiu. 
Formació a professorat d’educació física de 
centres de primària i secundària. 
 

Visibilitzar  les aportacions que les dones han fet i fan 
al món de l’esport i visibilitzar els espais públics on 
les dones duen a terme activitat física i creen xarxes 
al seu entorn, així com les seves motivacions, 
necessitats i expectatives relacionades amb la 
pràctica esportiva.  

Campanyes per difondre dones que es dediquen a 
l’esport per a crear referents amb els quals les 
noies i dones es puguin emmirallar.  
Presentació de llibres. 
Difusió dels equips femenins i els horaris que 
entrenen i juguen els partits. 
 

Acceptar les diferències existents entre tots dos 
sexes i entendre-les com a riquesa positiva amb 
l’objectiu que dones i homes puguin gaudir del seu 
cos i de l’esport en igualtat d’oportunitats i amb el 
mateix reconeixement. 

Impulsar Campanyes a tota la ciutadania. 
Formació a personal d’esports dels ajuntaments i 
a monitoratge esportiu. 
Difusió dels equips femenins i els horaris que 
entrenen i juguen els partits. 

 
5.4 Facilitar la pràctica esportiva a 
totes les dones 

Analitzar l’ús i la gestió de les instal·lacions 
esportives des de la perspectiva de gènere.  
 

Formació a personal d’esports dels ajuntaments. 
Enquesta sobre l’ús i la gestió de les instal·lacions 
esportives dels municipis. 
Difondre els resultats i fer millores. 
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6. MECANISMES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL IV PLA 

 

El procés de seguiment, validació i avaluació del pla, és imprescindible per a la seva 

contínua avaluació en relació amb l'eficàcia, efectivitat i impacte de les intervencions 

definides des del pla. S’iniciarà amb una necessària adhesió i implementació del pla per part 

dels municipis de la comarca. 

 

El Pla d’igualtat de Gènere a la Comarca del Bages 2021-2025 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 perquè garanteix que hi hagi nivells de coordinació per tal de portar a terme les 

actuacions que marca el IV Pla, proposar-ne de noves, vetllar perquè es compleixin i 

avaluar-les. Per tal de poder fer el seguiment i l’avaluació del 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  

 

Comissió interdepartamental  

Comissió amb els caps d’àrea i servei de cada àrea del Consell Comarcal del Bages.  

 

Objectiu general de la Comissió:  

- Implementar i avaluar les diferents accions del IV Pla d’igualtat de Gènere a la Comarca 

del Bages 2021-2025. 

 

Objectius específics de la Comissió:  

- Crear una xarxa entre les diferents àrees del Consell Comarcal del Bages.  

- Prioritzar les accions anuals que des del CCB es volen emprendre.  

- 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. 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

Comissió tècnica   

 

Aquesta Comissió estarà integrada per les tècniques del SIAD del Consell Comarcal del 

Bages. 

 

Objectiu general de la Comissió:  

- Realitzar el seguiment de les diferents accions del IV Pla.  

 

Objectius específics de la Comissió:  

- Priorització de les accions anuals.  

- Disseny i gestió dels projectes i campanyes 

- 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 un cop cada quinze dies.  

 

Fòrums de regidories de la Dona, Igualtat i/o feminisme 

 

Les característiques de la comarca formada per molts municipis petits, i per tant població 

molt dispersa, 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 s’ha comptat amb la participació dels 

regidors i regidores de la Dona, Igualtat i/o feminismes de la comarca del Bages, a través 

dels Fòrums de Regidories d’Igualtat.  

 

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 IV 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.  

 

S’aplicaran 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. Aquests indicadors permeten conèixer els factors desigualtat, prendre 

consciència i actuar sobre aquests factors per modificar-los.  
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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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ANNEXES 

 

1. MARC LEGAL 

 

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 exercit 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’ampli 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. 

 

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 amb 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: 

 

-  L’any 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.  

 

- L’any 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.  

 



 
 
 

- L’any 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.  

 

- L’any 2001, Resolució de la Comissió de Drets Humans de Nacions Unides 2001/49 

condemna tots els actes de violència masclista contra les dones. 

 

- L’any 2009, 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. 

 

- L’any 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 una sessió 

coneguda com a Beijing 20.  

 

- L’Agenda 2030 de l’ONU, inclou la igualtat de gènere com un dels 17 propòsits 

fonamentals per a l’assoliment d’un món més sostenible. Concretament, la igualtat de 

gènere és l’objectiu 5. Es pretén, en definitiva, posar fi a les formes de discriminació 

femenina. Un major accés de les dones a la propietat de les terres o la universalitat de la 

salut sexual i reproductiva són només alguns dels elements principals d’aquest objectiu. 

Sense l’empoderament de les dones i la igualtat de gènere real el progrés i el benestar 

social no són possibles. 

 

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 Estats 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. 

 

- L’any 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.  

 

- L’any 1997, 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.  

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
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- 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. 

 

- L’any 2001, Decisió marc del Consell d’Europa de 15 de març del 2001 sobre l’Estatut de la 

Víctima en el procés penal. 

 

- 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. 

 

- L’any 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. 

 

- Estratègies sobre la igualtat de gènere 2020-2021. Per resoldre aquesta qüestió, 

l’estratègia d’igualtat de gènere 2020-2025 estableix un seguit de mesures amb vista als 

cinc anys vinents per garantir que la Comissió inclogui la igualtat de gènere en tots els 

àmbits polítics de la UE. A més, aquesta estratègia descriu la manera com la Comissió 

respectarà la promesa feta per la presidenta Von Der Leyen perquè Europa ofereixi les 

mateixes oportunitats a tots aquells que comparteixen les mateixes aspiracions, siguin 

homes o dones. 

 

1.3. L’àmbit estatal, autonòmic i local 

 

A l’Estat espanyol, el tractament legislatiu que fa referència a la igualtat no arriba fins a 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 tots els individus. L’article 23.2 diu “Tenen també dret d’accedir en condicions 

d’igualtat a les funcions i al càrrecs públics.”.  

 

Des d’aquest marc s’han anat elaborant lleis, destacant en: 

 

Àmbit estatal 

 

- L’any 1999, Llei 39/99 de conciliació de la vida familiar i laboral de les persones 

treballadores.  

 

- Plans d’Igualtat Estatals. 



 
 
 

 

- L’any 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. 

 

- L’any 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.  

 

- L’any 2005, Llei 13/2005, d’1 de juliol, per la que es modifica el Codi Civil en matèria de 

dret a contraure matrimoni, que regula entre altres aspectes, el dret de persones del mateix 

sexe a contraure matrimoni. 

 

- L’any 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 combatre-les 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 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. 

 

- L’any 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. 

 

- L’any 2011, reforma del Codi Civil que permet el canvi de l’ordre dels cognoms i regula el 

procediment. 

 

- L’any 2015, Estatut de la víctima, Llei 4/2015 regula el marc jurídic de protecció de les 
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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 les violències masclistes, destacant la regulació del tipus 

del stalking i sexting (arts 172.ter i  197.7 respectivament del codi penal). 

 

- L’any 2017 i successives pròrrogues, Pacto de Estado contra la violencia de Género. 

Aquest pacte suposa la unió d’un gran nombre d’institucions, organitzacions i persones 

expertes en la formulació de mesures per l’eradicació de la violència contra la dona 

incideixen en tots els àmbits i s’estructuren àrees de treball amb dotació pressupostària.   

 

- L’any 2021, Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral de la infància i 

l’adolescència davant la violència. Aquesta llei promou els drets dels nens i nenes i 

adolescents per assegurar de forma essencial el seu desenvolupament integral prevenint la 

violència. 

 

Àmbit autonòmic de Catalunya 

 

- L’any 1989,  Creació de l’Institut Català de la Dona llei 11/1989 

 

- L’any 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 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 els 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).  

 

- L’any 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 els 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. 

 

- L’any 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 i intersexuals (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. 

 

- L’any 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. 
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- Incorpora la perspectiva de gènere en tots els àmbits. 

 

- L’any 2020, Llei  17/2020, de 22 de desembre, que actualitza i modifica la Llei 5/2008 del 

dret de les dones per a l’eradicació de la violència masclista. Aquesta llei reconeix com a 

formes de violència la física, la psicològica, la sexual, l’obstètrica i vulneració de drets 

sexuals i reproductius, econòmica, digital, de segon ordre i vicària. Comprèn  els àmbits de 

violència masclista: de la parella, familiar, laboral, social o comunitari, digital, institucional, 

vida política, educatiu. La llei catalana s’aplica a totes les dones adultes i menors d’edat 

que visquin o treballin a Catalunya, també les dones nenes i adolescents transgènere. 

 

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: 

 

- L’any 1987,  Llei 6/1987, de 4 d’abril,  sobre l’organització comarcal de Catalunya.  

 

- L’any 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. 

 

- L’any 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.  

 

- L’any 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 

autonòmica del nostre país, que hem enumerat no de forma exhaustiva, però si destacant 

les lleis més innovadores: tant de l’àmbit penal, civil i administratiu que específicament 

donen cobertura legal per protegir aquest principi rector de la igualtat entre homes i dones. 

 

 

2. 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 és la valoració del III Pla d’Igualtat de 

gènere a la comarca del Bages, 2016-2020, tant la que han fet els ajuntaments com el 

Consell Comarcal del Bages. 

 

2.1. Dades de la comarca 

 

2.1.1 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 (C-58, C-55, C-16) i l’encreuament de 

l’Eix del Llobregat i l’Eix Transversal. 

 

Els 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. 

 

“La distribució de la població en l’espai de la comarca és molt desigual, de fet, s’observa una 

clara divisió centre-perifèria en la comarca en la distribució de la població, i també al voltant 

dels principals eixos viaris. Mentre que Manresa i els municipis que l’envolten concentren 

una alta densitat de població, les àrees més allunyades de la capital presenten molta menys 



 
 
 
 

Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat 
 
 

9 
IV Pla d’Igualtat de Gènere a la comarca del Bages 

 

densitat. També cal destacar que els municipis del Bages Sud presenten problemàtiques i 

realitats compartides atès que limiten amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i també tenen 

el tren que els travessa.”. (Font: Diagnosi de l’exclusió social a la comarca del Bages, 2021). 

 

“La mobilitat és un element transversal a tenir en compte. Des del punt de vista professional 

es destaca la poca presència de transport públic a la comarca i el dèficit de comunicació a 

municipis i barris aïllats. Aquesta manca de transport i mobilitat genera aïllament físic que 

fàcilment deriva en aïllament social en persones de diverses edats i perfils, així com un pitjor 

posicionament de cara a la inserció al mercat laboral per acceptar feines que queden 

llunyanes.”  (Font: Diagnosi de l’exclusió social a la comarca del Bages, DESCB, 2021). 

 

2.1.2. Demografia 

 

Taula 1: Nombre de municipis població 

Any 
Nombre de 

municipis 
Població Superfície km2 

Densitat 

(Habitants/km2 

2020 30 180,575 1.092,30 165,30 

2016 30 173.143 1.092,30 158,51 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Idescat, 1 de gener 2021. 

 

 

Taula 2: Nombre de Municipis per franja d’habitants 

Any 
Fins a 

500 

De 501 a 

2.000 

De 2.001 

a 5.000 

De 5.001 

a 10.000 

De 

10.001 a 

50.000 

Més de 

50.000 
Total 

2020 
Municipis 6 5 9 8 1 1 30 

Població 1.607 4.643 28.354 56.728 10.998 78.245 180.575 

2016 
Municipis 6 6 8 8 1 1 30 

Població 1.543 6.446 25.645 55.236 10.759 74.752 174.381 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Idescat, 1 de gener 2021. 

 

 

Manresa amb 78.245 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 10.998 hab, i Sant Vicenç de Castellet amb 9.767 hab. Cal destacar que 

dels 30 municipis de la comarca, 20 tenen una població inferior als 5.000 habitants. Gaià 

amb 183 habitants és el municipi amb un menor nombre d’habitants. 

 

 

Taula 3: Homes, dones, població total i superfície per municipis. Bages, 2020 

Municipi Dones Homes Població Superfície km2 

GAIÀ 85 98 183 39,48 



 
 
 

TALAMANCA 91 118 209 29,43 

MURA 103 117 220 47,79 

MARGANELL 139 127 266 13,53 

AGUILAR DE SEGARRA 134 148 282 43,32 

CASTELLFOLLIT DEL BOIX 219 228 447 58,90 

RAJADELL 261 273 534 45,53 

SANT FELIU SASSERRA 286 319 605 22,36 

SANT MATEU DE BAGES 295 313 608 102,92 

CASTELLNOU DE BAGES 667 770 1.437 29,16 

FONOLLOSA 707 752 1.459 51,67 

CASTELLGALÍ 1.017 1.102 2.119 17,21 

CALLÚS 1.076 1.053 2.129 12,50 

AVINYÓ 1.152 1.137 2.289 63,23 

MONISTROL DE MONTSERRAT 1.536 1.603 3.139 11,77 

BALSARENY 1.616 1.576 3.192 36,91 

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 1.562 1.659 3.221 37,15 

CASTELLBELL I EL VILAR 1.818 1.901 3.719 28,47 

PONT DE VILOMARA I ROCAFORT 1.900 2.007 3.907 27,41 

CARDONA 2.373 2.266 4.639 66,70 

ARTÉS 2.851 2.911 5.762 17,87 

SÚRIA 3.054 2.894 5.948 23,60 

NAVARCLES 3.099 2.958 6.057 5,52 

NAVÀS 3.031 2.987 6.018 80,62 

SALLENT 3.475 3.260 6.735 65,22 

SANTPEDOR 3.815 3.789 7.604 16,59 

SANT FRUITÓS DE BAGES 4.489 4.348 8.837 22,20 

SANT VICENÇ DE CASTELLET 4.875 4.892 9.767 17,13 

SANT JOAN DE VILATORRADA 5.447 5.521 10.998 16,42 

MANRESA 39.910 38.335 78.245 41,65 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Idescat, 1 de gener 2021. 

 

La taula 3 mostra la població total de cada municipi del Bages i també separada per sexes. 

En tots els municipis menors de 2.000 habitants la població masculina és lleugerament 

superior a la femenina. Hi ha més dones que homes en 12 municipis. En total, al Bages hi 

ha 1.575 dones més que homes. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Idescat, 1 de gener 2021. 

 

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.  

 

Taula 4: Evolució de la població. Bages, 2020 

Any 
Nº habitants 

Bages 

Nº habitants 

Catalunya 

Nº Municipis  

Bages 

2020 180.575 7.722.203 30 

2019 178.885 7.619.494 30 

2018 176.485 7.543.825 30 

2017 175.095 7.496.276 30 

2016 174.381 7.448.332 30 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Idescat, 1 de gener 2021. 

 

La taula anterior ens mostra que des de l’any 2016 la població del Bages ha anat creixent 

fins a un total de 6.194 habitants. L’any 2020 la població del Bages representa 2,34% 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 2016 és 

l’any on la diferència és més àmplia, hi ha 2.017 dones més que homes. Aquesta diferència 

ha anat disminuint durant els darrers anys. 
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Taula 5: Població per gènere. Bages, 2020 

 

Any Dona Home Total 

2020 91.083 89.462 180.575 

2019 90.320 88.565 178.885 

2018 89.190 87.295 176.485 

2017 88.543 86.552 175.095 

2016 88.199 86.182 174.381 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Idescat, 1 de gener 2021. 

 

 

Padró municipal d’habitants per sexe. Xifres oficials. Bages. 1998-2020 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Idescat, 1 de gener 2021. 

 

 

Població per sexe i edat quinquennal. Bages. 2020 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Idescat, 1 de gener 2020. 
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Analitzant la piràmide poblacional de la comarca a 1 de gener de 2020, 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 40 a 44 anys correspon a la franja poblacional més gran, tot i això, malgrat 

que 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 59 anys, 

moment a partir del qual tendeix a igualar-se, per a diferenciar-se de nou a partir dels 70 

anys, aquesta vegada a favor de les dones. La mortalitat natural masculina més gran 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 Catalunya 

 Homes Dones Total Homes Dones Total 

Primera infantesa 7,46 7,37 7,41 7,16 6,85 7,01 

Dependència juvenil  26,84 26,19 26,52 25,71 24,57 25,14 

Taxa de joventut 9,14 8,33 8,73 9,43 8,52 8,97 

Envelliment 99,28 140,72 119,32 96,00 135,64 115,23 

Sobre envelliment 14,53 22,40 19,02 12,91 19,77 16,83 

Dependència senil 26,65 36,85 31,65 24,68 33,32 28,97 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Idescat, 1 de gener 2020. 

 

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 2019 era de 7,41%, 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 a la població potencialment activa (de 16 a 64 anys). 

Podem observar que al Bages amb 26,52%, és més gran que a Catalunya amb 25,14%, 



 
 
 

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 24 anys respecte a la població total. El 

Bages té una taxa de 8,73%, inferior a la de Catalunya amb 8,97%, 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 119,32%, el que significa que hi ha major nombre de 

persones grans que de joves i aquest índex és superior al de Catalunya, amb 115,23%. 

Podem afirmar que el Bages té una població envellida. També cal destacar que hi ha molta 

diferència entre l’índex d’envelliment femení (140,72%) i el masculí (99,28%) 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 (19,02%) que a 

Catalunya (16,83%) i superior en dones que en homes. 

 

- Índex de dependència senil, analitza la relació entre els individus majors de 65 anys 

respecte a la població potencialment activa. Aquest índex també és superior al Bages que 

a Catalunya i en dones que homes. 

 

“Una població envellida presenta una heterogeneització de necessitats, inquietuds i gustos; 

una major població envellida tendeix a majors necessitats d’atenció i cures vinculades a la 

salut, però també presenten majors vulnerabilitats derivades de l’aïllament, la mobilitat,  el 

maltractament o les estafes o pràctiques comercials indesitjables. Totes aquestes 

problemàtiques estan creuades pel factor territorial, dificultant l’atenció en els entorns 

dispersos i amb males comunicacions.  

 

La població està desigualment distribuïda per la comarca en funció de la seva edat i, al seu 

torn, això té relació amb la mida dels municipis i la masculinització d’aquests.” 

(Font: Diagnosi de l’exclusió social a la comarca del Bages, 2021). 

 

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

Any Naixements Defuncions 
Creixement 

natural 

Saldo 

migratori 

Immigració 

exterior 

Creixement total 

(taxa bruta) 

2019 1.420 1.693 -273 2.599 3.108 12,7 

2018 1.520 1.669 -149 2.644 2.962 12,4 

2017 1.581 1.718 -137 1.312 2.076 5,6 

2016 1.598 1.692 -94 716 1.558 3,4 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Idescat, 1 de gener 2019. 

 

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). 
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Des de l’any 2016 el nombre de naixements cada any va disminuint i és menor que el 

nombre de defuncions, en canvi el nombre de persones procedents de fora del Bages ha 

anat augmentant i això fa que la població del Bages segueixi creixent. 

 

Migracions. Saldos migratoris. Bages, 2010 – 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Idescat, 1 de gener 2019. 

 

 

Cal destacar que degut a la crisi econòmica  durant el període compres entre els anys 2012 i 

2014, el saldo migratori total va ser negatiu. A partir de l’any aquest saldo ha anat augment 

progressivament, especialment a causa de la migració externa. La població estrangera s’ha 

incrementat en 6.194 des de l’any 2016 (vegeu Taula 8). 

 

Taula 8: Diversitat de la comarca del Bages, població estrangera 

Recomptes de població 
% de població estrangera 

Diversitat poblacional 

Any Total Població 
Població 

estrangera 

Sobre el total de 

població comarcal 

Sobre el total de població 

estrangera 

2020 180.575 22.743 12,59 1,80 

2019 178.885  20.817 11,64 1,80 

2018 176.485 18.755 10,64 1,74 

2017 175.095 17.798 10,16 1,71 

2016 174.381 17.490 10,03 1,71 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Idescat, 1 de gener 2021. 

 

Pel que fa a l’origen de les persones estrangeres, la comarca compta amb la presència de 

88 nacionalitats diferents sense comptar l’espanyola i tenint en compte només aquelles que 

disposen de més de 4 persones a la comarca; de fet, hi ha 56 persones estrangeres que són 
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de nacionalitats diferents d’aquestes 72. Les nacionalitats amb més de 100 persones són les 

de la taula següent: 

 

Taula 9: Població estrangera per països 

País d'origen Homes Dones Total 
% respecte el total de la 

població estrangera a la 

comarca 

% respecte el total de la 

població del país a 

Catalunya 

Marroc 5.186 4.337 9.523 41,87 4 

Romania 1.179 1.231 2.410 10,6 2,66 

Xina 402 355 757 3,33 1,16 

Hondures 183 572 755 3,32 1,53 

Ucraïna 347 350 697 3,06 2,87 

Senegal 497 176 673 2,96 2,78 

Colòmbia 285 339 624 2,74 1,31 

Veneçuela 232 338 570 2,51 1,87 

Pakistan 352 120 472 2,08 0,86 

Polònia 245 214 459 2,02 4,45 

Itàlia 225 146 371 1,63 0,54 

Equador 167 157 324 1,42 1,25 

Bolívia 99 198 297 1,31 1,03 

Índia 173 124 297 1,31 1 

Brasil 112 183 295 1,3 1,27 

Paraguai 105 182 287 1,26 1,78 

Argentina 109 137 246 1,08 1 

Cuba 94 133 227 1 2,37 

Perú 97 123 220 0,97 0,76 

Geòrgia 80 130 210 0,92 2,22 

Rússia 51 148 199 0,87 0,74 

República Dominicana 89 98 187 0,82 0,94 

França 92 73 165 0,73 0,45 

Ghana 119 31 150 0,66 2,09 

Nigèria 78 66 144 0,63 2,21 

Gàmbia 107 34 141 0,62 0,92 

Portugal 81 55 136 0,6 0,95 

Xile 47 77 124 0,55 1,17 

Bulgària 59 54 113 0,5 0,98 

Guinea 68 41 109 0,48 2,54 

Regne Unit 56 51 107 0,47 0,49 

El Salvador 47 54 101 0,44 1,63 

Uruguai 48 51 99 0,44 1,15 

Algèria 69 28 97 0,43 1,01 

Síria 46 46 92 0,4 6,46 

Mali 62 21 83 0,36 1,05 

República de Moldova 32 43 75 0,33 1,59 

Mèxic 27 45 72 0,32 0,9 

Nicaragua 16 52 68 0,3 1,77 

Estats Units d'Amèrica 32 35 67 0,29 0,71 

Alemanya 34 30 64 0,28 0,34 

Camerun 28 19 47 0,21 3,59 

Països Baixos 19 18 37 0,16 0,39 

Armènia 16 16 32 0,14 0,68 

Bielorússia 7 17 24 0,11 1,27 

Bèlgica 13 10 23 0,1 0,42 

Guinea Equatorial 8 13 21 0,09 1,46 

Lituània 9 11 20 0,09 0,91 

Sèrbia 12 6 18 0,08 1,27 

Rwanda 12 6 18 0,08 24,32 

Bangladesh 11 6 17 0,07 0,19 

República Txeca 5 11 16 0,07 0,99 

Costa Rica 5 11 16 0,07 1,65 
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Andorra 6 8 14 0,06 1,61 

Filipines 6 8 14 0,06 0,12 

Irlanda 7 5 12 0,05 0,47 

Hongria 4 7 11 0,05 0,56 

Guatemala 4 7 11 0,05 1,08 

Moçambic 4 6 10 0,04 13,51 

Tunísia 5 5 10 0,04 1,35 

Israel 5 5 10 0,04 0,89 

Resta de països 125 126 : 1,1 
 

No hi consta país 0 2 : <0,01 
 

Apàtrides 2 0 2 <0,01 1,3 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Idescat, 1 de gener de 2021. 

 

 

“La distribució de la població estrangera es presenta força desigual i presenta unes 

característiques demogràfiques diverses, atesa la seva recent incorporació i els motius 

laborals de les migracions, que fa que moltes trajectòries vitals de les persones migrades 

acabin en els seus llocs d’origen quan es jubilen.” (Font: DESCB, 2021). 

 

2.1.3 Mercat de treball 

 

“El Bages té un mercat de treball molt fort en el sector serveis i en la indústria. Tot i ser una 

economia de serveis, el pes de la indústria és especialment rellevant, ja que es troba 

substancialment per sobre de la mitjana catalana i s’ha mantingut a través dels anys malgrat 

la crisi. 

 

Observant la distribució per sexe, es pot confirmar una predominança del caràcter masculí 

de la població activa del Bages. Aquesta diferència es fa ja evident en el primer tram d’edat, 

que correspon amb les dades generals de major abandonament escolar dels nois sobre les 

noies. A partir de la franja d’edat dels 35 anys, torna a predominar una distribució més 

favorable als homes, i es manifesta de manera molt rellevant en el quart tram d’edat, en què 

els homes de més de 45 anys superen en sis punts les dones. Aquesta és una distribució 

gens estranya tenint en compte el model de male bread winner, és a dir, el model laboral on 

el pare de família treballa i la dona és qui es queda a casa a càrrec de les tasques 

reproductives.” (Font: DESCB, 2021). 

 



 
 
 

Població activa per sexe i edat al Bages el 2020, tercer trimestre. Percentatge sobre el 

total. 

 

Font: Diagnosi de l’exclusió social a la comarca del Bages, 2021 

 

“La població activa al Bages està lleugerament masculinitzada, 51,4% homes i 48,6% dones.  

La davallada en els guanys de les persones de Catalunya no han tingut un impacte igual en 

funció dels eixos de desigualtat: les dones joves són les que en major mesura van veure 

davallar els seus guanys entre el 2010 i el 2018, seguides dels nois menors de 25 anys. De 

fet, només els grups de dones de 35 a 54 anys han vist augmentar els seus guanys, 

seguides llunyanament pels homes de 25 a 44 anys. Tot i això, en termes generals, la base 

d’IRPF ha augmentat.  

 

Segons les dades de la Diputació de Barcelona, la contractació a la comarca ha mostrat una 

evolució positiva els darrers anys, excepte el 2019 on aquesta ha tornat a davallar de 

manera molt pronunciada donat a la situació de pandèmia.  

 

Això, però, no afecta a tots els grups per igual. Els homes han estat més contractats que no 

pas les dones. Així mateix, les persones menors de 20 anys són les que més han augmentat 

la contractació (tot i que en termes absoluts és el grup amb menys persones contractades), 

seguides de la població d’entre 20 i 25 anys. Les persones majors de 45 també han estat 

contractats en una tendència creixent. En aquests casos cal veure l’impacte de les polítiques 

ocupacionals i les ajudes a la contractació de perfils especialment vulnerables (joves i 

majors de 45 anys).“ (Font: DESCB, 2021). 
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Tipus de contracte per sexe. Percentatge sobre el total de contracte. Bages 2021. 

 

Font: Diagnosi de l’exclusió social a la comarca del Bages, 2021 

 

“Tal com s’observa en el gràfic anterior, les dones presenten un índex de temporalitat major 

que no pas els homes, amb l’excepció dels contractes eventuals, on els homes superen les 

dones en deu punts. Aquesta és una tendència general que evidencia les desigualtats de 

gènere en el mercat de treball. Les dones accedeixen a una proporció menor d’ocupacions 

de qualitat. A més, les que hi accedeixen reben unes retribucions menors. Encara que no es 

disposi de dades referents a les retribucions salarials desiguals al Bages, aquesta és una 

realitat contrastada a Catalunya. Des de l’equip de professionals es posa de manifest que la 

feminització de la temporalitat de contractes es deu a la impossibilitat de les dones de 

conciliar la feina amb les tasques familiars i la no remuneració de les cures, que aboca a les 

dones a uns contractes molt precaris. 

 

La contractació relativa al mercat de treball protegit, no és una modalitat contractual molt 

present en el mercat laboral del Bages, i està molt fortament masculinitzada. És remarcable, 

també, la manca de contractes d’inserció durant els períodes observats. El 2020 també 

davalla aquest tipus de contractació, però la desigualtat persisteix. Les dones se’n 

beneficien menys que els homes, tot i haver-hi més dones amb diversitat funcional que no 

pas homes. Aquesta tendència observada està en estreta relació amb la constatació que en 

l’actual mercat de treball els segments de població altament valorats són cada cop més 

reduïts. Des de les entitats de la comarca es posa de manifest la manca de bonificació de 

contractes a persones amb capacitats diverses tant a nivell estructural de país com a nivell 

de licitacions des dels ens locals. Tot i les opcions professionalitzadores ofertes per 

AMPANS, l’oferta no és suficient i es detecta una manca d’accessibilitat física als llocs de 

treball que també afecten les possibilitats de ser contractat per aquelles persones amb 

diversitat funcional. 

 

A Catalunya, la desigualtat s’ha accentuat en els darrers anys, la taxa de risc de pobresa en 

el treball, la proporció de persones que van treballar almenys set mesos durant l’any de 

referència i que tenen una renda disponible equivalent per sota del llindar de risc de 

pobresa, ha davallat fins al 2019, però les dades més actualitzades donen un creixement 

exponencial coincidint amb la situació de pandèmia. Tot això posa en relleu que el mercat de 

treball i la inserció són incapaços de ser protagonistes de trajectòries reeixides d’inclusió 

social i superació de situacions de pobresa. La precarietat i les praxis laborals dubtoses en 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Indefinits Obra o servei Eventuals Interinitat

Homes Dones



 
 
 

són la principal causa. Per sexes, aquestes dades mostren com en el 2019 les dones s’han 

vist molt més afectades per aquesta realitat. Les dones han passat de ser l’11,1% de 

població ocupada sota el llindar de la pobresa el 2017 a ser el 15% el 2018 i l’11,5% el 2019. 

Aquestes dades s’han de llegir de costat amb les dades de contractació per sexes, cosa que 

contextualitza la baixada a l’11,5% més recent.  

 

Així doncs, el lloc de treball no es recuperen en la mesura que fos desitjable i ens aboca a 

un context amb un atur estructural elevat. Col·lectius de joves i de majors de 45 anys són els 

que pateixen especialment els impactes de la nova configuració del mercat laboral: uns amb 

poques oportunitats d’incorporació –i incorporació de qualitat- i els altres amb poques 

oportunitats de reincorporació.“ (Font: DESCB, 2021). 

 

La mitjana anual d’atur registrat als 30 municipis del Bages l’any 2020 és d’11.187,50 

persones (6.134,90 dones i 5.052,60 homes). La taxa d’atur a Catalunya el desembre de 

2020 era del 13,87% i al Bages al del 14,19%. 

 

Taula 10: Persones aturades per sexe 

Municipi Home Dona Total 

AGUILAR DE SEGARRA 5,20 6,80 11,90 

ARTÉS 110,60 167,50 278,10 

AVINYÓ 42,50 56,80 99,30 

BALSARENY 62,40 98,40 160,80 

CALLÚS 55,00 61,50 116,50 

CARDONA 83,90 128,00 211,90 

CASTELLBELL I EL VILAR 105,70 137,10 242,80 

CASTELLFOLLIT DEL BOIX 9,50 9,20 18,70 

CASTELLGALÍ 52,40 53,40 105,80 

CASTELLNOU DE BAGES 23,10 34,20 57,30 

FONOLLOSA 33,90 39,60 73,50 

GAIÀ 4,40 5,90 10,30 

MANRESA 2.729,70 3.021,30 5.751,00 

MARGANELL 8,50 8,30 16,80 

MONISTROL DE MONTSERRAT 75,60 118,80 194,40 

MURA 4,10 2,40 6,50 

NAVARCLES 129,80 181,20 311,00 

NAVÀS 154,40 177,50 331,90 

PONT DE VILOMARA I ROCAFORT, EL 124,30 153,80 278,10 

RAJADELL 6,80 8,30 15,10 

SALLENT 150,50 202,90 353,40 

SANT FELIU SASSERRA 5,80 13,80 19,70 

SANT FRUITÓS DE BAGES 175,30 257,50 432,80 

SANT JOAN DE VILATORRADA 240,90 307,10 548,00 

SANT MATEU DE BAGES 11,30 8,40 19,70 

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 72,60 91,80 164,40 

SANT VICENÇ DE CASTELLET 315,30 413,50 728,80 

SANTPEDOR 122,80 179,00 301,80 

SÚRIA 129,50 183,40 312,90 

TALAMANCA 6,80 7,50 14,30 

BAGES 5.052,60 6.134,90 11.187,50 

CATALUNYA 205.421,30 255.997,90 461.419,20 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Idescat, 1 de gener 2021. 
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“La reducció de l’atur ha estat molt més accentuada en la població masculina (-45,4%) que 

no pas en la femenina (-18,2%), on la reducció ha estat de menys de la meitat, i s’ha centrat 

en els trams de població jove-madura (de 25 a 40 anys). En els darrers 11 anys l’atur s’ha 

reduït en els joves menors de 25 anys i fins als 39, tant en la població masculina com la 

femenina, tot i que és on hi ha menys persones en nombres absoluts: L’única franja d’edat 

en què els homes superen a les dones amb una major taxa d’atur, són els joves de 16 a 24 

anys. 

 

Les taxes d’atur de les dones majors de 55 són molt elevades, quasi el doble de la mitjana 

de l’atur comarcal. El fet que aquesta realitat sigui especialment notable en les dones posa 

de manifest una situació generalitzada en què les dones de la comarca majors de 55 anys 

es troben en gran desigualtat davant d’altres col·lectius a l’hora de trobar feina: des dels 

equips tècnics s’apunta a la necessitat per part de l’administració de detectar quines són les 

necessitats formatives d’aquestes dones, que probablement van començar la seva carrera 

professional al sector industrial de la comarca i que en l’actualitat no poden encaixar en les 

ofertes existents. També es posa de manifest com l’envelliment en dones no és el mateix 

procés que en els homes, i que implica un alt molt més gran de discriminació. 

 

Una altra explicació podria ser per les estratègies familiars de suport en les cures, ja que 

moltes dones d’aquesta edat poden estar en disposició d’assumir les tasques de cura dels 

nets per alleugerir les càrregues econòmiques- vinculades a la contractació de serveis de 

cura- i facilitar la conciliació laboral dels seus descendents. Les dificultats d’incorporació al 

mercat de treball i les condicions en què es pot donar aquest, desincentiven moltes dones 

grans que veuen el seu paper de suport familiar molt més productiu i necessari que no pas 

una incorporació precària al mercat de treball.  

 

Observant la distribució de les Pensions No Contributives (PNC) a la comarca, el biaix és 

evident. En 2019, les dones tenien el 61% del total de les prestacions: el 68% de les de 

jubilació i el 53% de les d’invalidesa. La desigualtat de gènere en la distribució de les 

tasques productives i reproductives explica aquesta sobre representació evident de les 

dones en les PNC de jubilació, ja que moltes dones han treballat a casa sense rebre 

remuneració ni generar drets de jubilació o, en molts casos, han treballat a casa i a fora però 

de forma submergida. Per altra banda, les pensions d’invalidesa estan igualment 

sobrerepresentades per les dones però en menor proporció, cosa que es pot explicar per la 

seva major esperança de vida i, per tant, arriben a més edats amb majors problemes de 

salut. L’import d’aquestes pensions s’ha situat, de mitjana i a la comarca del Bages, en 

397,00 € les d’invalidesa (405 per a homes i 389 per a dones) i 362,00 € les de jubilació (372 

per a homes i 357 per a dones), el mes de desembre de 2019.  

 

Aquesta desigualtat de gènere apuntada anteriorment també es fa palesa en les pensions 

contributives. A la comarca del Bages són més dones que no pas homes les que cobren 

pensions contributives (un 53% de dones el 2019), però l’import d’aquestes és més elevats 

en els homes. A desembre de 2019, de mitjana, els homes van cobrar 401,00 € més al mes 

que no pas les dones del Bages.“ (Font: DESCB, 2021). 



 
 
 

“La major esperança de vida de les dones evidencia la seva gran presència en les 

prestacions de viduïtat. Aquelles prestacions que estan més vinculades al mercat de treball 

estan clarament afavorides als homes: en les de jubilació s’observa clarament com les 

dones en reben un 1,25% més, però els homes tenen un 22,17% més d’import. No tan 

marcat està en les pensions d’incapacitat -també vinculades a la participació en el mercat de 

treball- però el diferencial és rellevant per sexe.  

 

La desigualtat per sexe en el mercat de treball està representada en la participació en el 

mercat de treball regulat com pel que fa a la nul·la valoració de les tasques reproductives. 

Però més enllà d’això, posa l’alerta sobre una realitat com és la de les dones grans que, en 

tenir una major esperança de vida, han de passar els darrers anys amb un nivell d’ingressos 

més baix (continuant molts cops oferint serveis reproductius no remunerats). Els 

professionals de la comarca posen en relleu com les cures no remunerades tenen un paper 

central en les desigualtats sistèmiques entre homes i dones fins i tot, com dèiem, més enllà 

de les edats actives i del mercat laboral. 

 

Analitzant indicadors de context relatius a la pobresa i l’exclusió social de l’àmbit territorial 

català s’observa que les persones menors de 16 anys són les que més representades estan 

en la taxa de risc de pobresa en tota la sèrie temporal, només seguits de prop per les dones 

majors de 65 anys a 2018, i superant el 25% fins aquest darrer any. Per la seva banda, els 

homes majors de 65 anys són els que menys presents són en les taxes de risc de pobresa, 

ja que cobren pensions de jubilació després de vides actives amb unes trajectòries laborals 

més o menys estables, però més constants que no pas les actuals. S’observa un clar biaix 

de gènere en les taxes de pobresa, on les dones de tots els trams d’edat són sempre més 

presents en les taxes de pobresa. De fet, les dades agregades per sexe posen en relleu 

aquest biaix de gènere, ja que el 2019 les dones presentaven una taxa de risc de pobresa 

del 20,7% mentre que els homes la presentaven del 18,3%. Aquest perfil de persones en 

risc de pobresa cal que es complementi amb la realitat concreta de la comarca que, en 

aquest cas, es destaca la situació concreta de les persones en situació irregular. 

 

Les llars amb major taxa de risc de pobresa són aquelles on hi ha presència de fills 

dependents amb una sola persona adulta. Les llars unipersonals han empitjorat la seva 

situació, possiblement per l’augment del cost de l’habitatge, al que cal fer front amb un sol 

salari.“ (Font: DESCB, 2021).  

 

2.1.4 Habitatge  

 

“L’àmbit residencial és un dels més rellevants en veure’s clarament afectat per les ruptures 

en altres àmbits d’exclusió social, a banda de les dinàmiques macroeconòmiques actuals 

que han convertit l’habitatge en un bé d’especulació augmentant-ne els preus de forma molt 

marcada. No en va, és una de les principals problemàtiques identificades pels diversos 

actors de la comarca. L’habitatge, doncs, es veu afectat per les situacions d’atur que acaben 

impactant en les rendes i, aquestes, a la capacitat de les llars de fer front als pagaments de 

les quotes hipotecàries o els lloguers. Si aquests problemes econòmics persisteixen i no 

permeten afrontar els pagaments de l’habitatge, es poden generar situacions d’endeutament 

i/o desnonament; al seu torn, això genera problemàtiques associades com les ocupacions. 
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Així mateix, en l’àmbit de l’habitatge hi ha tota la problemàtica vinculada a la pobresa 

energètica. Des de la mirada dels itineraris d’inclusió, l’accés a un habitatge digne esdevé 

una condició indispensable des d’on començar el treball en altres àmbits. També, hi tenen 

lloc els aspectes vinculats a l’espai públic (insuficiència, inadequació, inseguretat) i les 

problemàtiques derivades que poden afectar a la convivència i la cohesió social.  

Si tenim en compte les dades sobre prestacions d’urgència social per a subministraments 

del 2020, tenim un perfil molt acurat de les persones beneficiàries que pateixen de pobresa 

energètica. La persona beneficiària principal és una dona en edat activa i que té infants al 

càrrec (ja que els menors de 16 anys són el segon col·lectiu beneficiari dels ajuts). Aquestes 

dades posen encara més èmfasi a la feminització de la pobresa i posen el focus en el 

col·lectiu de mares monoparentals.  

 

La diagnosi de l’emergència residencial del Bages (2019) analitza 309 unitats de convivència 

afectades per problemàtica residencial, amb dades del 2018. Pel que fa al perfil de les 

persones que es trobaven en situació d’inseguretat residencial per ocupació, registrades 

pels Serveis Socials, es van detectar perfils molt diferenciats segons el sexe. Gairebé la 

majoria de dones en situació d’ocupació tenien menors al càrrec i estaven soles. En canvi, 

no hi havia cap home sol amb un menor al càrrec i la majoria d’homes estan amb un altre 

adult i menors al càrrec. Les mares monoparentals són un col·lectiu en risc evident 

d’exclusió social, també a la comarca. 

 

Pel que fa al nivell d’ingressos, en tots dos sexes l’ingrés mensual majoritari és de tres-cents 

a sis-cents euros. Hi ha un percentatge més elevat de dones que cobren més de sis-cents 

euros que d’homes.” (Font DESCB, 2021). 

 

2.1.5 Formació  

 

“Un dels principals problemes en el sistema educatiu català és l’abandonament escolar, 

definit com el percentatge de població d'entre 18 i 24 anys que ha assolit com a màxim la 

primera etapa de l'educació secundària respecte al total de població del mateix grup d'edat. 

El nombre de nois i noies catalans que han abandonat els estudis ha anat davallant en els 

darrers anys, notant-se una davallada més continuada i acusada arrel de la crisi econòmica 

(caldrà veure si la davallada ocorreguda l’any 2020 es manté i es pot relacionar amb la 

pandèmia i la crisi actual). Les dades d’abandonament mostren una clara diferenciació per 

gènere: l’any 2020 van abandonar els estudis un 23,2% de nois i un 11,1% de les noies.  

 

La població no ocupada de 18 a 24 anys que tampoc està cursant estudis, els popularment 

coneguts com a ni-ni ha davallat en els darrers anys a Catalunya, arribant a uns nivells de 

pràctica igualtat de gènere a 2018, però divergint de nou en detriment dels homes en 2019. 

En termes generals tant nois com noies han millorat les dades, tot i que les noies han 

mostrat una pujada més recent, mentre que els nois han portat una tendència a la baixa més 

uniforme. Possiblement es pot deure a la masculinització d’algunes formacions 

professionalitzadores.  

La taxa d’escolarització als 17 anys al Bages presenta una evolució decreixent en els 

darrers anys. Als 17 anys l’escolarització ja no és obligatòria i, per tant, la xifra recull 



 
 
 

aquelles persones que, un cop acabada l’etapa obligatòria, surten del sistema educatiu. 

L’indicador no permet saber si el traspàs és al mercat laboral o a l’atur (o inactivitat).“ (Font: 

DESCB, 2021). En la següent gràfica es mostren els alumnes matriculats a graus oficials. 

 

Alumnes matriculats en graus oficials 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Idescat, 1 de gener 2020. 

 

Podem veure que en totes elles el percentatge de dones matriculades és més alt, en el total 

d’alumnes matriculats les dones representen el 55,14%. En la següent gràfica es mostren 

els alumnes titulats de graus i màsters oficials. 

 

Alumnes titulats de graus i màsters oficials 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Idescat, 1 de gener 2020. 

 

Les dones tenen el percentatge d’alumnes titulades més alt. En el total d’alumnes 

representen el 58,27%, un percentatge més elevat que el d’alumnes matriculats. 
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2.1.6 Ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) 

 

L’augment de la tecnologia ha portat molts canvis: en la forma de treballar, de comprar, de 

gaudir de l’oci i la relació entre les persones, però un cop més aquests canvis no han estat 

iguals per a tothom. Tot seguit es mostren unes dades per valorar si al Bages hi ha el que 

s’anomena la bretxa digital, qualsevol distribució desigual en l’accés, en l’ús o en l’impacte 

de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i si aquesta té diferent impacte en 

funció del sexe, l’edat, la distribució geogràfica o altres. 

  

Amb l’enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les 

llars de l'INE, podem observar les principals variables d'ús de les TIC per les persones de 16 

a 74 anys a Catalunya, 2020. 

 

La següent gràfica mostra l’ús diferenciat per homes i dones. 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Diputació de Barcelona. 

 

Els homes utilitzen més el mòbil, internet i fan compres per internet que les dones, tot i que 

la diferència no és gaire gran, el màxim són 3 punts. 

 

Observant altres dades d’aquesta enquesta, veiem que l’ús de les TIC:  

 

- Per edats és diferenciat, els joves són els que en fan més ús i a mesura que augmenta 

l’edat disminueix l’ús.  

- A nivell d’estudis, l’ús del mòbil és molt generalitzat, però l’ús d’internet no, com menys 

estudis, menys ús d’internet.  

- Referent al tipus d’activitat, les persones que fan menys ús del mòbil són les 

pensionistes, dada que concorda amb l’edat, seguides per les que fan feines a la llar, que 

acostumen a ser dones. El menor ús d’internet també és en pensionistes i persones que 

fan feines a la llar i per tant també les compres per internet. 

- En funció de la grandària de la llar, l’ús del mòbil és molt generalitzat, tan sols hi ha 

petites diferències, i el de menor ús és quan hi ha 2 membres a la llar. En canvi amb l’ús 

d’internet sí que la diferència és molt significativa, essent molt menor en les llars que hi 

ha 2 o 3 membres.  
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La Llei 17/2020 incorpora la violència masclista digital com un tipus de violència i un àmbit a 

on es pot patir violència. En ser un àmbit nou hi ha poques dades públiques i són generals, 

però igualment pensem que és important fer-les visibles, ja que van amb augment tal com és 

l’ús de les TIC. 

 

A Catalunya les violències digitals representen un 15,7% de totes les violències. L’edat és 

un eix rellevant en l’ús i per tant també en la presència d’aquestes violències, 44,3% de 16 a 

44 anys, el 22,5% de 25 a 34 anys i el 21,2% de 35 a 44 anys (Nació Digital, 2021; 

Macroenquesta, 2019).  

 

Els agressors acostumen a ser homes que agredeixen a les seves parelles i exparelles, 

també són persones properes (entorn escolar, laboral o veïnatge). Les persones agredides 

majoritàriament són dones i persones LGTBI+.  Persones antifeministes també ataquen a 

dones destacades: polítiques, periodistes, artistes, gamers, activistes, feministes... 

 

2.1.7 Salut  

 

“Les dades de salut van lligades a la qüestió demogràfica atès que una població més 

envellida presenta més problemes de salut, vinculades a l’edat. Al Bages les situacions de 

dependència vinculades amb l’edat són rellevants, agreujades per situacions d’aïllament físic 

en els entorns rurals o aïllament social. L’àmbit territorial també té un paper important en la 

distribució, disponibilitat i accessibilitat als serveis de salut i sociosanitaris. Així doncs, la 

salut no només es determina per qüestions d’edat, sinó que els condicionants socials de la 

salut també són molt rellevants.” (Font: DESCB, 2021). 

 

L’any 2020 ha estat marcat per la COVID-19, i per això volem mostrar algunes dades de la 

seva afectació. “L'impacte que ha generat la Covid s'ha traduït en un empitjorament de 

l'estat mental de les persones que ja tenien algun trastorn previ, però també ha provocat que 

gent sense cap diagnòstic psiquiàtric, hagi fet el que anomenem un debut", explica Àurea 

Autet, cap de la Divisió de Salut Mental d'Althaia en una entrevista a NacioDigital.cat, de 

juny de 2021. Aquesta segona casuística, tot i que també ha tingut incidència en persones 

adultes, s'ha donat, sobretot, entre els infants i joves menors de 18 anys, la majoria dels 

quals acudien a la unitat de psiquiatria infantojuvenil per intents autolítics, addiccions i, 

sobretot, trastorns de la conducta alimentària (TCA), hi ha hagut un pic d'ingressos de nenes 

amb TCA com mai abans s'havia vist”. 

 

Les dones han rebut més impacte d’aquesta crisi, tant perquè els serveis de cura a les 

persones i serveis essencials han estat dels més exposats i demandats durant el 

confinament, que són serveis en la seva majoria desenvolupats per dones, com per les 

necessitats de conciliació que han tingut les famílies amb infants o persones dependents a 

càrrec.  
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2.2 AVALUACIÓ DEL III PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE A LA COMARCA DEL BAGES, 

CONSTRUÏM UNA SOCIETAT IGUALITÀRIA. 2016 – 2020: 

 

Per realitzar l’avaluació del III Pla d’Igualtat de Gènere a la comarca del Bages, s’ha tingut 

en compte les dues perspectives la externa i la interna, en la que té competències el Pla i 

així és com es presenten els resultats.  

 

2.2.1 Valoració  dels  Ajuntaments 

 

En aquesta valoració s’hi inclou l’enquesta que es va passar als ajuntaments i un resum dels 

comentaris que van fer en el Fòrum de regidories d’Igualtat del 18 de gener (en el Fòrum hi 

participa tant càrrecs electes com personal tècnic dels ajuntaments). També s’han afegit 

algunes dades referents als ajuntaments que ens han semblat rellevants. 

 

L’enquesta es va enviar el 5 de gener de 2021, els primers resultats es van comentar al 

Fòrum d’Igualtat del 18 de gener i es va deixar fins a finals de gener per a poder-la omplir.  

 

Algunes regidores varen comentar al Fòrum, que feia poc que eren a l’ajuntament (des de 

les darreres eleccions municipals, el maig de 2019) i se’ls feia difícil valorar totes les 

accions. Aquesta és la principal raó perquè hi hagi resposta de pocs municipis. Per pal·liar 

aquesta mancança amb l’enllaç de l’enquesta es va enviar un document amb moltes imatges 

de campanyes i accions que s’havien fet aquests darrers quatre anys, per desenvolupar el III 

Pla.  

 

Els dos primers ítems a respondre de l’enquesta feien referència al municipi i la funció que hi 

desenvolupes. El resultat és que han contestat 11 municipis de 29 , un 38%, són els 

següents: Artés, Avinyó, Callús, Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Mura, Navàs, Rajadell, Sant 

Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada i Santpedor. Veiem que malgrat falten municipis, 

hi ha representació de municipis grans, municipis mitjans i municipis petits.  

 

Respecte a la funció que desenvolupes 

 
Coincideix que en els municipis més grans ha contestat personal de l’ajuntament i en els 

municipis petits ha contestat càrrecs electes, ja que no tenen personal dedicat a aquest 

àmbit.  

 

Les preguntes estaven organitzades fent referència a les línies estratègiques 

Càrrec 
electe 

(regidora o 
alcaldessa) 

64% 

Personal 
ajuntament  

36% 



 
 
 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. IMPULS DE LES POLÍTIQUES DE GÈNERE DE FORMA 

TRANSVERSAL A L'AJUNTAMENT 

 

1.1. L'ajuntament té Pla propi? 

 
1.2. Consideres que el III Pla ha tingut seguiment a l'ajuntament? 

 
A aquesta pregunta han contestat 10 persones 

 

1.3. S'han fet reunions per desenvolupar projectes transversals amb igualtat de gènere? 

 
1.4. En quins programes s'ha incorporat la perspectiva de gènere 

 

- Per ara, s'ha treballat a través de la Setmana per la igualtat de gènere i la Setmana contra 

la Violència de gènere. Ara s'està treballant per a poder elaborar un Pla d'Igualtat i 

aconseguir incorporar la perspectiva de gènere de manera més transversal. 

- Som un poble petit i no fem massa cosa, però ho hem incorporat sobretot en els escrits  

- No s'han incorporat de manera específica. 

- Juliol Jove (joventut i el nou pla d'usos), Urbanisme i Comunicació, publicitat i difusió, 

Memòria Històrica, Cultura (actes puntuals), Educació (programa de xerrades) 

- Educació, cultura, festes. 

- L'any 2019 hem dut a terme el pla intern d'igualtat. Cal anar-lo implementant. 

- Aquest any no hem fet cap acció específica. 

- Contractes de lleure. 

 

1.5. Quines línies del Pla heu treballat més i/o heu fet més accions 

 

Si 
36% 

No 
64% 

Si 
50% 

No 
50% 

Si 
45% No 

55% 
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- Prevenció i sensibilització per a totes les formes de violència masclista. 

- Sensibilització. 

- Visibilització amb els actes 8M, 28 de juny i 25N. 

- Violència masclista, educació (tallers), cultura (lectura feminista, contacontes amb 

perspectiva de gènere), i les diades. 

- Accions de prevenció i sensibilització violència masclista - a través de campanyes 

comarcals. Accions de prevenció i millora de la salut incloent visió de gènere. 

Participació, apoderament i visibilització de les dones. Algunes accions de sensibilització 

i conscienciació LGTBIfòbia Participació en les iniciatives comarcals del 8 de març, 25 N 

i participació en el fòrum de regidors i regidores d'igualtat Elaboració del pla intern 

d'igualtat de l'ajuntament de Castellbell i el Vilar. 

- Cap. La nostra realitat inclou la igualtat al dia a dia com a part fonamental del nostre 

funcionament i no ens ha calgut fer cap acció extraordinària.  

- Atenció personalitzada, sensibilització i activitats 25N i 8 de març. 

- Sensibilització contra violència masclista, promoció coeducació, apoderament de dones 

a través de formacions i prevenció i sensibilització en la lluita contra la LGTBIfòbia. 

 

1.6. L'ajuntament té una partida econòmica específica per temes d'igualtat? 

 
1.7. Consideres que les accions i projectes que s'han portat a termes des del SIAD han 

ajudat a treballar la igualtat a l'ajuntament? 

 
Comentaris 

- Queda molt lluny del nostre municipi 

- És de gran ajuda que a nivell comarcal se'ns faciliti la tasca i l’oportunitat de treballar 

campanyes conjuntes. 

- Per sort dins l'ajuntament de Rajadell sempre hem tingut molt en compte la igualtat i 

l'entenem com a part diària de la nostra feina.  

- Sí, i dóna més cohesió i visibilitat que les accions de les dates assenyalades siguin entorn 

de la mateixa idea tota la comarca. 

 

1.8. Has participat en formacions en matèria d'igualtat? 

Si 
60% 

No 
40% 

Si 
80% 

No 
20% 



 
 
 

 
 

1.9. Heu fet formació al personal de l'ajuntament en temes d'igualtat? 

 
1.10. Heu treballat l'ús del llenguatge no sexista?  Heu fet canvis ? 

 
1.11. A l'ajuntament teniu Pla Intern?         1.12. I Protocol d'assetjament ? 

 
 

En aquesta línia estratègica veiem que en els darrers quatre anys hi ha hagut una evolució 

molt positiva. En destaquem algunes coses:  

 

- La majoria de responsables polítiques de l’àrea d’igualtat, dones i/o feminismes dels 

municipis, continuen essent dones, però no tenen aquesta cartera pel sol fet de ser 

dones, sinó perquè volen treballar per la igualtat i ho han visibilitat a l’ajuntament creant 

la regidoria.  

 

- Un 60% dels municipis tenen partida pressupostària pròpia i des del 2018 tots reben 

finançament del Pacto de Estado, que els permet fer diferents accions de sensibilització i 

prevenció de les violències masclistes, aquest finançament té un fixa i després una part 

Si 
82% 

No 
18% 

Si 
62% 

No 
38% 

Si 
50% 

No 
50% 

Si 
50% 

No 
50% 

Si 
33% 

No 
67% 
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per habitant. Una altra font de finançament dels ajuntaments és la Diputació de 

Barcelona, a través del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 

2020-2023, en el recurs Finançament en els àmbits d'igualtat de gènere i de la diversitat 

sexual, afectiva i de gènere, han demanat finançament 21 municipis de 29, un 73%, en 

aquest finançament es valora el nombre d’habitants i també el projecte presentat, per 

tant alguns municipis petits reben més import que alguns de grans, l’import mitjà atorgat 

és de 2.753,99 €, el municipi que ha rebut menys import ha estat Sant Feliu Sasserra 

amb 1.506,26 € i el que ha rebut més és Artés amb 4.565,90 €. El total de tots els 

municipis és 57.833,77 €.  

 

En el següent quadre es mostra la forquilla d’habitants, amb lila fosc els municipis que 

han sol·licitat ajut d’aquella franja i amb lila fluix tots els municipis que hi ha a aquella 

franja. 

 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Diputació de Barcelona. 

 

En el Recurs de Finançament en l'àmbit de l'abordatge de les violències masclistes de la 

Diputació de Barcelona, han demanat finançament 6 ajuntaments, un 21% del total. 

L’import mitjà atorgat és de 3.807,19 €, el municipi que ha rebut menys import ha estat 

Callús amb 2.4991,60 € i el que ha rebut més és Artés amb 4.597,14 €. El total de tots 

els municipis és 22.843,14 €.  

 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Diputació de Barcelona. 

 

 

1 
2 2 

7 
8 

1 

6 

3 
2 

9 
8 

1 

100 a 500 500 a 1000 1000 a 2000 2000 a 5000 5000 a
10.000

més de
10.000

F T

2 3 
1 

9 8 

1 

2000 a 5000 5000 a 10.000 més de 10.000

F T



 
 
 

- La majoria de municipis de la comarca han aprovat un Pla d’Igualtat Intern i alguns que 

falten tenen previst fer-ho durant aquest any 2021, donant compliment a la Llei catalana 

17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que en l’Article 15, diu “Les 

institucions de la Generalitat, l’Administració de la Generalitat i els organismes públics 

vinculats o que en depenen, i també les entitats, públiques i privades, que gestionen 

serveis públics, han d’aprovar, en el termini de dos anys a partir de l’entrada en vigor 

d’aquesta llei, un pla d’igualtat de dones, homes i persones no binàries destinat al 

personal que hi presta serveis, que s’ha de definir en el conveni col·lectiu o en l’acord de 

condicions de treball, amb l’objectiu de garantir l’aplicació efectiva del principi d’igualtat 

de tracte i d’oportunitats de dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe 

amb relació a l’accés al treball remunerat, al salari, a la formació, a la formació 

professional i a la resta de condicions de treball.” 

 

- L’aspecte que cal millorar és el personal tècnic, cap ajuntament té una persona que 

només porti les polítiques d’igualtat, són persones que porten molts temes i malgrat que 

estan motivades i amb ganes de fer coses tenen poc temps per a poder gestionar aquest 

àmbit. Per a poder desenvolupar Plans han de contractar empreses externes, que fan 

molt bona feina, però desconeixen el territori, tant respecte als serveis que hi ha com els 

Protocols i Circuits existents, i això a vegades genera descoordinació i/o duplicitats. En 

una reunió, convocada per la Diputació de Barcelona, amb els consells comarcals de 

municipis petits, es va plantejar aquesta problemàtica i la solució que es va trobar va ser 

poder compartir un o una agent d’igualtat entre diferents municipis.  

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2. LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA (VM) 

 

2.1 Quines accions i projectes de sensibilització us han semblat més adequats?  

 

- Les Campanyes del 25N i del 8M. 

- Les campanyes de sensibilització del 8 de març i 25 de novembre. 

- Les que arriben a tota la població perquè actuï i no només a les víctimes. 

- La campanya de sensibilització més adequada creiem que és 2016 i 2017. Les trobades de 

dones com també les accions a espais educatius (instituts, escoles de primària i escoles 

bressol).  

- El darrer, xarxa de comerços per combatre la violència de gènere, l'exposició de fotos 

trans, i els contacontes en perspectiva de gènere. 

- Campanya 8 de març on van poder participar persones de tots els municipis 

- El SIAD és el servei més utilitzat per nosaltres. 

- La campanya de No et gelis davant la violència masclista penso que va ser molt adequada 

i es va poder traspassar als instituts perquè ho treballessin. 

 

 

2.2 Quines entitats del poble, comerços i altres agents han col·laborat amb les campanyes i 

accions? 

 

- Associació de la Dona i de la Gent Gran, Casal Cultural i supermercat... 
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- L'IE Barnola, l'Escola Bressol l'Estel, el Casal de Joves El Refugi, la Biblioteca d'Avinyó i 

l'Aula socioeducativa d'Avinyó, entre d'altres. 

- Comerços. 

- La Unió de botiguers i les diferents entitats de dones. També centres escolars i 

associacions esportives. 

- SAC, i en la propera campanya el comerç del poble. 

- 5 comerços: farmàcia, botiga d'esport, un forn... i les entitats: Ateneu, Libèl·lula i el triangle. 

- Entitats: Centre d'amistat i junta local contra el càncer Comerços en la campanya 

confinament - violència masclista impulsada per la Generalitat de Catalunya Institut Bages 

Sud- campanyes comarcals amb activitats concretes que s'han dut a terme en els centres 

educatius. 

- Bars i restaurants i comerços d'alimentació. 

- Col·laboren la Biblioteca i l'escola d'adults, també alguna entitat de gent gran i els centres 

educatius, però la participació és poca, i no tenim associacions ni entitats de dones. 

 

2.3 Valoreu quin tipus d'accions tenen més participació i quines menys 

 

- Les campanyes del 25 N i del 8M són les que tenen més participació. Cartells enunciatius. 

- Accions on participen diferents àmbits. 

- Les de caire cultural més que institucional. 

- Les accions a nivell d'institut com també en alguns tallers de temàtiques concretes.  

- Pintades i accions puntuals en els casos del 8M (memòria històrica des de la perspectiva 

de les dones artesenques), 28J (pintada de passos de zebra) i 25N (sexualitats). 

- Contacontes, el club de lectura feminista, la darrera xerrada en format en línia va permetre 

més participació (amb Carla Vall). 

- Les campanyes que van acompanyades d'accions concretes.  

- A Callús costa molt la participació i la Covid-19 no ajuda gens. 

- Les accions amb més participació en el nostre cas són les que es poden fer conjuntament 

amb la Biblioteca o els centres educatius. 

 

2.4 Quin col·lectiu de població us sembla que no li arriben els missatges o caldria fer-li 

arribar el missatge? 

 

- Sempre insisteixo que des de l’Escola arriba a nens i nenes pares i mares familiars, etc. 

- A la població en general, aquella població que no està implicada amb cap entitat del 

municipi i també a la gent gran. 

- Gent gran. 

- A la gent que no està vinculada a les entitats. 

- Homes cisgènere.  

- Persones grans. 

- El col·lectiu adult-jove (al voltant dels 40).  

 

2.5 Les dones del poble, coneixen el SIAD?  

 



 
 
 

- Possiblement, el coneixen aquelles que han fet ús del SIAD a través del servei d'atenció a 

les dones, la resta possiblement no coneix tots els seus serveis. 

- Sí. 

- Les que no estan vinculades a Serveis Socials ni a entitats de dones, no. 

- Les que l'han necessitat si, la resta crec que no. 

- Creiem que no, faltaria fer-ne més difusió i buscar maneres d'ampliar horitzons.  

- Algunes, però poques. 

- Pensem que sí.  

- Sí, intentem fer-ne difusió i derivar de seguida que en tenim constància. 

 

2.6 Quan heu tingut una situació d'urgència heu rebut recolzament per part del SIAD i del 

Consell? 

 

- Sí. 

- No ho hem necessitat. 

- Sí, sempre. 

- Sí. 

- Sí.  

- Sí. 

- Aquesta derivació la fan des de Serveis Socials, però sí que s'ha tingut el recolzament per 

part del SIAD i el Consell. 

 

2.7 Quin servei d'atenció a les víctimes trobeu a faltar?  

 

- Allotjaments. 

- Actualment, entre el SIAD i el SIE la comarca està ben atesa. Potser es trobaria a faltar 

que les persones usuàries no s'haguessin de desplaçar per a ser ateses de manera 

presencial, ja que de vegades el desplaçament els dificulta assistir-hi. 

- Servei psicològic. 

- Acolliment d'urgència immediat efectiu en entorn càlid. 

- La proximitat, però es fa la funció des de serveis socials. 

 

En aquesta línia estratègica podem observar que les campanyes de prevenció de les 

violències masclistes són les que tenen més participació , tant per part dels ajuntaments, 

com les entitats, centres educatius i ciutadania. El públic diana d’aquestes s’ha anat 

modificant i cal continuar-ho fent per a poder arribar a totes les persones de la comarca.  

 

Al SIAD arriben moltes dones i es fa una bona atenció, però cal ampliar la difusió per arribar 

a totes les dones. El confinament ha fet ampliar l’atenció telefònica, i les dones que tenen 

dificultat de desplaçament ho han valorat molt positivament.   

 

Fruit del treball conjunt del Consell i els ajuntaments en l’àrea d’igualtat i de joventut en 

aquests darrers anys, el Ple de gener de 2021 del Consell Comarcal del Bages va aprovar el 

Protocol davant les violències sexuals en espais públics d’oci a la comarca del Bages. 

 

 



 
 
 
 

Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat 
 
 

35 
IV Pla d’Igualtat de Gènere a la comarca del Bages 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3. REORGANITZACIÓ DELS TREBALLS, COEDUCACIÓ I SALUT 

DE LES DONES 

 

3.1 Quines accions i projectes, per fomentar la corresponsabilitat i la conciliació, us han 

semblat més adequats  

 

- La Campanya si tu ens eduques igual, serem iguals. 

- Totes. 

- Campanyes de sensibilització per promoure la flexibilitat horària. 

- Campanya del 2016. 

- Més prevenció amb joves, i també específicament amb homes. 

- Potser campanyes adreçades a la corresponsabilització adreçades a la sensibilització dels 

homes i a les mesures de flexibilització en les empreses. 

- Les campanyes 25N, 8 de març i Trobades de Dones. 

 

3.2 Quines accions creieu que seria interessant impulsar  

 

- Promoció de la flexibilitat d’horaris per als treballadors i treballadores, per poder 

compaginar treball amb la vida personal i familiar. 

- Fomentar la coeducació a les escoles.  

- Ajuts directes o incentius a empreses que fomentin mesures de conciliació. 

- Formació i educació en salut de la dona (menstruació, sexualitat...). 

- Campanyes relacionades amb el repartiment equitatiu de les tasques domèstiques i de 

cures, relacionada amb el treball laboral.  

- Servei atenció als homes, i més formació o tallers. 

- Molt interessant la campanya que es planteja de l'esport. Sí que considero que potser es 

podria prioritzar un eix general cada any i a partir d'aquí treballar-lo en la mesura que fos 

possible al llarg de l'any. 

- Trobada de Dones. 

 

3.3 Quines accions i projectes, per fomentar la coeducació, us han semblat més adequats  

 

- Llibres. 

- La maleta de contes. 

- Totes. 

- Recursos pedagògics per les escoles. 

- El bosc de contes i Patis de l'escola en igualtat.  

- Formació dels patis. 

- Trobo molt interessant que es puguin fer formacions, tan adreçades a professionals de 

l'educació i a l'hora altres professionals, sobre el mateix àmbit, com s'ha fet en el cas de la 

formació de patis coeducatius i es vol fer en el cas de l'esport. 

- Les que impliquen a la joventut. 

- No en tinc el feedback, però l'exposició la maleta viatgera i la cantata penso que és molt 

important per treballar la coeducació a les escoles. 

 



 
 
 

3.4 Quines accions creieu que seria interessant impulsar  

 

- Treballar la conciliació a través de les AMPAs, Consell d’Infants i Escolars. 

- Tallers i eines a les escoles per sensibilitzar i promoure la coeducació. 

- Els adreçats a edats adolescents (instituts). 

- Protocols de prevenció de violències a nivell d'escoles i instituts. Tenir recursos o poder 

enviar a les escoles accions concretes per poder detectar i treballar situacions desiguals 

que s'estiguin donant, així, es pot aprendre a gestionar des d'un bon inici.  

- Programa coeducatiu més establert. 

- Les exposicions, xerrades als instituts. 

- Formació en coeducació i llibertats sexuals a professorat, ja que tot i que ens sembla que 

treballem la igualtat tots i totes tenim la influència i l'herència d'una societat masclista. 

 

3.5 Quines accions i projectes, per fomentar la prevenció, promoció i millora de la salut de 

les dones, us han semblat més adequats 

  

- Totes. 

- No coneixen quines accions i projectes s'han realitzat. 

- No hi ha programa. 

- El Protocol per a l’abordatge de la Violència Masclista. 

 

3.6 Quines accions creieu que seria interessant impulsar  

 

- 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. 

- Sensibilització i informació. 

- Parlar dels efectes en la salut dels anticonceptius com també de salut mental (depressions, 

ansietat, etc.) i el sobrediagnòstic que hi ha. A tall general, el biaix de gènere que hi ha 

sobre la salut (perspectiva androcèntrica).  

- Dona i esports, empoderament de la dona, autodefensa, salut i esport per dones més 

grans i persones amb diversitat funcional. 

- Accions per visibilitzar la violència obstètrica i apoderar les dones en aquests processos 

naturals. 

 

En aquesta línia es valora molt positivament totes les accions que s’han fet als centres 

educatius, tant amb l’alumnat com amb el professorat. La majoria de les noves accions a fer 

que es proposen des dels municipis tenen a veure amb l’àmbit de la salut. 

 

El personal tècnic de joventut dels municipis també creu que aniria bé treballar amb els 

joves temes de salut emocional, addicció a les pantalles, sexualitat, autoimatge (sobretot 

amb les nenes i noies) i masculinitats diverses (amb els nens i nois); i amb el professorat 

reforçar la perspectiva de gènere en tots els textos i temaris que treballen dins les aules.  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4. PARTICIPACIÓ, APODERAMENT I VISIBILITZACIÓ DE LES 

DONES EN TOTS ELS ÀMBITS 

 

4.1 Quines accions i projectes, per a promoure l'associacionisme de les dones i la seva 

participació com a agents socials i polítics en tots els àmbits, us han semblat més adequats?  

 

- Les Trobades de dones. 

- Les trobades de dones comarcals. 

- La trobada de dones. 

- No s'han fet/ només el punt lila com espai compartit. 

- Les trobades de dones. 

 

4.2 Quines accions creieu que seria interessant impulsar?  

 

- Afavorir la presència i la participació activa de les dones, de totes les edats, orígens i 

situacions, en les associacions o entitats del municipi. 

- Seguir potenciant l'intercanvi d'experiències a nivell comarcal. 

- Associacions.  

- S'hauria de potenciar reforçar aquestes entitats. 

- Seria interessant promoure cicles de dona entorn a la seva ciclicitat i sexualitat. 

 

4.3 Les associacions del vostre poble, són actives, participen, us fan demandes?  

 

- No. 

- Sí. 

- Sí. 

- El col·lectiu feminista Mai Sense Veu és actiu, inquiet i fa demandes, l'associació Dones 

per Sant Fruitós no realitzen demandes específiques, però col·laboren en les accions. 

- No massa. 

- Sí, són actives, tenen part d'autogestió i no fan demandes a l'Ajuntament. 

- En general si tot i que el fet que siguin entitats que fa molts anys que funcionen i amb les 

mateixes persones implicades... Fa que hi hagi una "manca de” noves propostes, o 

propostes més renovades.  

- No gaire. 

- No. No hi ha associacions de dones i/o feministes. Tenim una comissió d'igualtat, però està 

formada majoritàriament per professionals de l'Ajuntament. En els últims anys hem rebut 

alguna demanda de l'Esplai Lairet pel que fa a temes de coeducació i és una entitat que 

dóna importància a la igualtat i treballa per educar en aquests valors. 

 

4.4 Quines accions i projectes, per incrementar i visibilitzar la presència de totes les dones i 

en tots els àmbits, us han semblat més adequats?  

 

- Desconeixem accions i projectes en concret. 

- Sopar de dones. 

- La creació del SAI i les accions que s'han anat fent ha ajudat a visibilitzar. 



 
 
 

 

4.5 Quines accions creieu que seria interessant impulsar?  

 

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

- Accions encaminades a l'empoderament de les associacions i col·lectius. 

- Visibilitzar a les dones. 

- Més actuacions en aquesta línia. 

- La participació de les Dones. 

- Visibilitzar la dona en àmbits com la ciència. 

 

4.6 Quines accions i projectes, per millorar la formació de les dones i/o les associacions, us 

han semblat més adequats? 

 

- Totes. 

- Desconeixem accions i projectes en concret. 

- Prevenció de les violències sexuals. 

- Tallers pràctics com la defensa personal. 

 

4.7 Quines accions creieu que seria interessant impulsar? 

 

- Oferir formació a les associacions de dones sobre perspectiva de gènere. 

- Dinamització i formació de les dones en el món associatiu. 

- Més actuacions. 

 

4.8 En aquests darrers 4 anys, heu fet ús del fons documental del SIAD? 

 

- No. 

- Sí. 

- Hem fet ús de la maleta de contes. 

- Sí. 

- Sí. En alguna ocasió. Contes...  

- No. 

- No. 

 

4.9 Quins materials penseu que seria interessant poder disposar? 

 

- Pel·lícules.  

- Materials destinats a reconèixer una situació de violència per dones que no poden 

reconèixer o identificar la situació.  

- Memòria històrica de les dones de la comarca. 

- Serà interessant poder disposar del punt lila... i de materials de sensibilització, així com 

base de dades de professionals especialitzats per atendre des d'aquest servei 

- Exposicions, Fulletons, Audiovisuals. 

 

En aquesta línia les propostes coincideixen amb reforçar la participació i les associacions de 

dones, així com visibilitzar totes les seves aportacions. En aquests quatre anys, coincidint 
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amb la pujada del feminisme a nivell global, s’han creat bastants grups de noies joves, 

algunes s’han constituït com a  entitat i altres no.  

 

En el desplegament del Protocol davant les violències sexuals en espais públics d’oci a la 

comarca del Bages, s’ha editat material i carpes pel punt lila, per a cedir als ajuntaments, 

s’està treballant per a poder oferir suport professional.  

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5. LLIBERTAT SEXUAL I AFECTIVA I LLUITA CONTRA LA 

LGTBIFÒBIA 

 

5.1 A NIVELL DE FORMACIÓ.  

 

Us heu format vosaltres? Heu fet formació adreçada al personal de l'ajuntament i/o als 

càrrecs electes? 

 

- En el Consell Comarcal, sí. 

- A nivell personal, sí. 

- Sí. 

- No, però seria molt interessant... com a objectiu del nou any. 

- No. 

- Com a regidores ens hem format. No hem fet cap formació a nivell de personal o de 

càrrecs electes.  

- Sí, la persona tècnica. 

- Sí. Encara que no hem impulsat cap acció de formació concreta per al personal de 

l'ajuntament, sí que he posat a l'abast la informació d'algunes formacions dutes a terme 

des de l'EAPC, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal.  

- No. 

- Sí. 

- Igualtat i serveis socials hem fet una formació que es va fer des del SAI, però personal 

de l'Ajuntament, no. 

 

5.2 Heu incorporat la perspectiva LGTBI en les àrees, programes i/o projectes de 

l'ajuntament? 

 

- S'està treballant per incorporar aquesta perspectiva, ja que es vol sol·licitar 

assessorament a la Diputació de Barcelona. 

- Sí. 

- Sí, hi ha projectes al municipi. 

- No. 

- A nivell de comunicació i actes esporàdics d'Igualtat.  

- Sí. 

- No, hem fet molt poques accions de sensibilització en aquest àmbit. 

- No. 

- No. 



 
 
 

- Arran del pla comarcal hem començat a fer més accions i a incorporar la visió. 

 

Quines accions i projectes us han semblat més adequats 

 

- La taula LGTBI. 

- Totes. 

- Assessorament als professionals i accions a les escoles. 

- 28 de juny visibilització LGTBI. 

- Formació i assessorament a professorat. 

- Tallers de violència sexual, punt lila, campanyes contra les agressions sexuals...  

- La creació del SAI. 

- Les trobades IRIS i els murals que es van fer a tots els pobles per la visibilitat que dóna. 

 

Des dels ajuntaments s’ha començat a treballar aquesta línia, alguns de forma més activa 

que d’altres, però tots estan fent accions per visibilitzar el col·lectiu i també per evitar 

discriminacions.  

 

2.2.2 Valoració del Consell Comarcal del Bages  

 

Les polítiques d’igualtat de gènere es desenvolupen directament des del Servei d’Informació 

i Atenció a les Dones (SIAD) que està a l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques 

d’Igualtat del Consell Comarcal del Bages.   

 

Des del servei s’introdueix la transversalitat en la seva pròpia cultura organitzativa i en la 

relació amb la resta de serveis. S’impulsa i facilita 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.   

 

Es vol 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.  

 

Però la implementació del Pla també és corresponsabilitat de la resta d’àrees del Consell, ja 

que dur a terme plans comarcals fomenta la cohesió entre els municipis i promou l’intercanvi 

d’experiències. El treball en equip ofereix 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 i la ciutadania, alhora el SIAD actua com a centre 

referent a tota la comarca.  

 

Tot seguit es farà un resum dels projectes i actuacions fetes per a implementar els eixos 
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estratègics del III Pla d’Igualtat de Gènere a la comarca del Bages, 2016-2020.  

 

L’avaluació s’ha fet amb la participació de diferents persones, tant personal polític, com 

tècnic (caps d’Àrea, professionals de l’Àrea d’igualtat i consellera de l’Àrea de Serveis 

Socials Bàsics Dones i Polítiques d’Igualtat). 

 

Els resultats es presenten seguint les línies estratègiques i els objectius de treball del Pla. 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. IMPULS DE LA TRANSVERSALITAT EN LES POLÍTIQUES DE 

GÈNERE 

Objectiu general 1.1: Coordinar l’actuació transversal comarcal en relació a les 

polítiques d’igualtat 

Objectius operatius:  

- Creació d’una comissió d’igualtat a l’ens responsable de vetllar per la posada en 

marxa del Pla i consensuar unes línies i accions a desenvolupar cada any, així com 

l’avaluació. 

La comissió només es va reunir el primer any, ja que les àrees van molt col·lapsades i 

costa trobar moments per a coincidir totes les caps d’àrea i de servei, no és un tema 

que s’ha prioritzat en les agendes.  

El seguiment del Pla el fa la tècnica d’Igualtat.  

 

- Incentivar l’adhesió al Pla d’Igualtat i el seu desplegament en els municipis de la 

comarca. Consensuar les línies i campanyes comarcals anuals.  

Es van adherir al Pla 15 municipis, que representen tant poblacions petites, mitjanes 

com grans de la comarca, amb un 52% de la població.  

Alguns municipis, mitjans i grans, tenien Pla d’Igualtat propi i llavors no es van adherir 

al comarcal, però participen en les reunions i a totes les campanyes comarcals. 

 

- Incorporar la perspectiva de gènere en els programes transversals i/o intersectorials 

de les diferents àrees i serveis. 

La sensibilització dels professionals del Consell en incorporar la perspectiva de 

gènere en els seus projectes és cada vegada més gran, sobretot en les àrees 

d’atenció a les persones. Amb aquestes àrees cada 3 mesos es fa una reunió per a 

explicar els projectes que es tenen previstos i com es poden complementar, coordinar 

i planificar al llarg del trimestre, per a treballar a nivell intern i també per a no saturar 

les persones referents dels municipis que sovint són les mateixes.  

 

Des de l’Àrea d’inclusió aquesta perspectiva està totalment integrada, tot seguit 

esmentem algunes actuacions: 

 

Persones Grans: La Diagnosi de la Gent Gran (2017), Pla d’actuació de la Gent gran 

(2019-2021), Campanya Tracta’m bé, Protocol d’Actuació contra els maltractaments a 



 
 
 

la Gent Gran, Servei Especialitzat d’Atenció a la Vellesa (SEAV) del Bages.   

 

En el Servei de primera acollida del Bages, s’ha incorporat el mòdul D que parla de la 

violència masclista i es presenta els serveis del SIAD. Amb els joves migrats sols 

també es fa una formació per qüestionar el model de masculinitat en la societat 

patriarcal. El projecte Vincles per la Diversitat. 

 

Des de l’Àrea de Joventut també, fa tres anys que es treballa conjuntament diferents 

projectes: Protocol davant les violències sexuals en espais públics d’oci a la comarca 

del Bages, +Art, Exposició Infinites, Espai IRIS...  

 

Cada quinze dies es fa una reunió de comunicació, amb el o la responsable de 

premsa i una persona de cada àrea, per a explicar la informació que es vol donar a 

conèixer a la ciutadania. Aquestes reunions també serveixen de coordinació entre 

àrees i serveis.  

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. IMPULS DE LA TRANSVERSALITAT EN LES POLÍTIQUES DE 

GÈNERE 

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:  

- Portar a terme un pla de comunicació i difusió externa del III Pla perquè arribi a la 

ciutadania. 

 

Totes les accions que es fan des del SIAD es comuniquen a la ciutadania, a través de 

roda de premsa o nota de premsa, a la pàgina web del Consell i les seves xarxes 

(facebook, twiter i instagram).  

 

El SIAD tenia una web http://dona.ccbages.cat/  on es podien consultar tots els serveis 

i recursos, inscriure a les activitats que es programaven, mirar l’agenda, informar-se de 

les notícies o veure les fotos de les campanyes i/o trobades de Dones. Des del març 

del 2018 no s’ha pogut actualitzar la informació, ja que el programari està desfasat.  

 

Actualment només hi ha la informació bàsica del Servei, a la web del Consell 

https://www.ccbages.cat/ssbdpihub/siad/. 

  

- Portar a terme un pla de comunicació i difusió interna del Pla perquè arribi als 

responsables polítics i a la plantilla de l’ens. 

 

Un cop aprovat el Pla es va fer una reunió de la Comissió Interdepartamental del III Pla 

d’igualtat de gènere comarcal, que hi havia tots els Caps d’Àrea i de Servei, per 

presentar el Pla i marcar línies conjuntes de treball, es va decidir de forma unànime 

http://dona.ccbages.cat/
https://www.ccbages.cat/ssbdpihub/siad/
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treballar la comunicació inclusiva, que es va fer del 2017 al 2019, on hi va haver un 

ampli seguiment i bastants canvis (s’explica extensament en l’objectiu 1.4).  

 

Al voltant del 8 de març i el 25 de novembre de cada any s’ha donat a conèixer la 

campanya comarcal als responsables polítics i a la plantilla de l’ens, perquè hi puguin 

reflexionar i el dia concret s’ha fet un acte conjunt, amb molta participació. 

  

- 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. 

 

Aquest objectiu s’ha seguit de forma diferenciada segons les àrees, algunes ho 

recullen i altres no. A principis de l’any 2021 a la reunió de valoració del Pla es va 

acordar que en tots els formularis que fa el Consell de recollida de dades es recolliria 

el gènere amb 3 caselles: masculí, femení i no binari.  

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. IMPULS DE LA TRANSVERSALITAT EN LES POLÍTIQUES DE 

GÈNERE 

Objectiu general 1.3: Sensibilitzar i formar al personal polític i tècnic del CCB en 

matèria d’igualtat 

Objectius operatius:  

- Incorporar al Pla de formació cursos específics per promocionar la igualtat de gènere 

adaptats a cada àrea de l’ens. 

 

Com s’ha comentat, s’han fet dues formacions dirigides a tots els treballadors i 

treballadores, sobre comunicació inclusiva i llenguatge no sexista i estava prevista una 

formació presencial en temes LGTBI, però degut al període de confinament per la 

Covid-19, no es va poder fer i es va passar un correu recomanant el visionat d’uns 

vídeos i el Microcurs sobre el deure d'intervenció en casos de discriminació de 

persones LGBTI+. Al personal tècnic s’han ofert dos cursos més especialitzats: Claus 

per la implementació de polítiques d’igualtat i LGTBI, de 8 hores i Abordatge i 

intervenció per la diversitat sexual i identitat de gènere educatiu, 16h; també es van 

obrir a personal tècnic dels ajuntaments de la comarca. 

 

- Establir criteris de valoració de gènere i igualtat de gènere en els plecs de condicions 

tècniques per la contractació de serveis i compres per concurs. 

 

S’han introduït diferents criteris en les licitacions i contractes menors, però no hi ha un 

criteri comú, cada àrea incorpora les que li semblen adients.  

 

- Revisar la imatge del Consell Comarcal perquè doni visibilitat a les dones i no sigui 

discriminatòria. 



 
 
 

 

Aquest objectiu s’ha treballat bastant, tal com s’explica a l’objectiu general 1.4, caldrà 

de tant en tant anar-ho recordant al personal, sobretot les noves incorporacions.  

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. IMPULS DE LA TRANSVERSALITAT EN LES POLÍTIQUES DE 

GÈNERE 

Objectiu general 1.4: Promocionar i desenvolupar l’ús del llenguatge no sexista a 

l’ens 

Objectius operatius:  

- Promoure l’ús d’un llenguatge no sexista ni discriminatori en la comunicació visual, 

oral i escrita del Consell Comarcal del Bages. 

 

- 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. 

 
Per a poder assolir el primer objectiu operatiu es necessitava sensibilitzar i formar al 

personal de l’ens, per tant s’expliquen conjuntament. 

 

En la primera reunió de la Comissió Interdepartamental del III Pla d’igualtat de gènere 

comarcal, que hi havia tots els Caps d’Àrea i de Servei, es va decidir de forma 

unànime treballar la comunicació inclusiva.  

 

A finals de 2017 es va fer una formació “Comunicació no sexista i llenguatge 

inclusiu” adreçada a totes les persones treballadores del Consell, de 2 hores, es van 

fer dos grups repartits alfabèticament, per a poder treballar amb grups més reduïts i 

poder continuar oferint els serveis a la ciutadania i als municipis. Hi van assistir un 

73% de les persones treballadores. Com que una gran part de les persones 

treballadores del Consell no tenien formació en llenguatge no sexista i aquest tema a 

vegades genera controvèrsia, es va plantejar la primera part de la sessió orientada a 

mostrar com la publicitat i la comunicació no són parcials i tendeixen a invisibilitzar la 

dona o a cosificar-la. Després ja es va parlar del llenguatge, com depenent de l’ús que 

en fem, pot ser sexista o inclusiu.  

 

Aquesta sessió va interessar i va fer conscients a algunes persones, que no ho eren, 

de la importància de com ens comuniquem, però amb dues hores no es va poder 

aprofundir molt. Després d’aquesta formació algunes persones van començar a fer 

canvis en els documents de treball, però altres necessitaven més formació.  

 

Així doncs a la tardor de 2019 es va fer una altra sessió de formació, amb la mateixa 

formadora per a donar-li una continuïtat i poder aprofundir, amb el títol 

“Aprofundiment en comunicació no sexista i llenguatge inclusiu”. L’organització 

va ser la mateixa, 2 sessions de dues hores, on a cada sessió anaven persones 
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diferents, després de cada sessió es va oferir un espai per assessoraments 

personalitzats, aprofitant l'expertesa de la formadora, que quatre persones en van fer 

ús. Van participar 57 persones, un 74% eren dones i un 26% homes, de totes les 

categories laborals. La formació va ser molt pràctica, amb exemples de documents i 

webs del Consell.  

 

També es va encarregar a la formadora l’elaboració d’un document pràctic de 

“Recomanacions per a l'ús d'una comunicació inclusiva i un llenguatge no 

sexista”. Aquest document està penjat a l’extranet del Consell juntament amb un 

llistat de materials i enllaços per consultar.  

 

Aprofitant que s’havia de renovar la web del Consell es va fer una revisió del 

llenguatge i les imatges que hi havia. Així com de la nomenclatura dels serveis del 

Consell i en el Ple de 27 de gener de 2020 es va aprovar el canvi de denominació de 

l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC), passant-se a anomenar 

Oficina Comarcal d’Informació al Consum. La representació sindical dels treballadors i 

treballadores també es va modificar, del nom de Delegats a Comitè. El Consell 

d’alcaldes també ha canviat la seva denominació amb Consell d’Alcaldesses i 

Alcaldes del Bages. 

 

- Revisar la denominació i descripció de llocs de treball i de competències professionals 

utilitzant un llenguatge neutre.  

 

La majoria de llocs de treball ja estaven denominats de forma genèrica i neutre i en 

totes les convocatòries de selecció de personal també s’utilitza un llenguatge inclusiu. 

Aquest objectiu està assolit al 100%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. IMPULS DE LA TRANSVERSALITAT EN LES POLÍTIQUES DE 

GÈNERE 

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:  

- Vetllar perquè els treballadors i treballadores del CCB puguin fer ús de les millores de 

la conciliació personal, familiar i laboral.  

 

- Adaptar el Protocol contra l’assetjament sexual a la nova llei. 

 

- 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). 

 
Després de l’aprovació del III Pla d’Igualtat de gènere, el Consell va voler elaborar el   

I Pla Intern d’Igualtat de gènere al Consell Comarcal del Bages, tal com marca la Llei 

17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.  

 

Per tant totes les mesures d’igualtat que tenen a veure amb el personal de l’ens s’han 

treballat des d’aquest Pla, que va ser aprovat pel Ple de la Corporació, el 18 de juliol 

de 2016, amb vigència fins al 2020. El 27 de juliol de 2020 el Ple aprova el II Pla 

Intern d’Igualtat de gènere al Consell Comarcal del Bages, amb vigència fins al 2024. 

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1. IMPULS DE LA TRANSVERSALITAT EN LES POLÍTIQUES DE 

GÈNERE 

Objectiu general 1.6: Potenciar el SIAD com a servei de referència de les dones i les 

polítiques de gènere 

Objectius operatius:  

- Oferir els serveis d’atenció psicològica i assessorament jurídic en el marc de la Llei 

5/2008. 

 

- Organització de grups terapèutics i d’ajuda mútua. 

 

- Treball en xarxa amb serveis i recursos que atenen dones, especialment per temes de 

violència masclista. 

 

- Disseny de campanyes comarcals per commemorar dies internacionals. 

 

- Suport a municipis per implementar polítiques d’igualtat. 
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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.   

 

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. 

   

El SIAD ofereix diferents serveis tenint en compte la globalitat de les necessitats de 

les usuàries. La coordinació és 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 masclista.  

El SIAD es divideix en dos grans àmbits:  

 

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.  

 



 
 
 

ÀMBIT DE PREVENCIÓ, PROMOCIÓ I SENSIBILITZACIÓ: 

 

Des del III Pla d’Igualtat de Gènere s’ha promogut polítiques d’igualtat a la comarca, 

desenvolupant el treball comunitari i transversal. Adreçada 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 del Fòrum de Regidories d’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 Centre de Documentació. 

 

- 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.  

 

El SIAD ha continuat oferint tots els serveis mencionats en els dos àmbits d’atenció. El 

pressupost del SIAD per l’atenció i les polítiques d’igualtat s’ha pogut mantenir al 

voltant dels 140.000,00 € i això ha permès fer nous materials pedagògics: edició d’un 

tercer conte, elaboració d’una exposició de contes..., així com dissenyar campanyes 

comarcals per commemorar dies internacionals i fer suport als municipis per 

implementar polítiques d’igualtat. Les professionals d’aquest servei han sigut les 

mateixes, fet que ha aportat molta estabilitat a l’equip, expertesa en l’àmbit i 

coneixement de la comarca, però les tasques a desenvolupar cada vegada són més i 

caldria ampliar l’equip tècnic. Les discriminacions i violències cap a les dones encara 

són moltes, tal com es reflecteix en la Llei  17/2020, de 22 de desembre, que 

actualitza i modifica la Llei 5/2008 del dret de les dones per a l’eradicació de la 

violència masclista, ampliant els tipus de violències i àmbits on es desenvolupen 

aquestes. 

 

En les següents línies estratègies es mostra àmpliament els serveis, programes i 

projectes executats des del SIAD. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat 
 
 

49 
IV Pla d’Igualtat de Gènere a la comarca del Bages 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2. LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

Objectiu general 2.1: Sensibilitzar  i conscienciar la ciutadania per tal d’aconseguir 

una tolerància zero vers la violència masclista 

Objectius operatius:  

- Mantenir i reforçar les accions de sensibilització envers la violència contra les dones 

adreçades a la ciutadania. 

 

Cada any es fa una campanya de sensibilització i prevenció, al novembre. 

 

2016 – Aquestes sabates ja no caminen. Camina tu perquè no torni a passar. En 

aquesta campanya es va utilitzar sabates vermelles com a símbol de les dones 

assassinades, va tenir un gran impacte perquè era molt visual, es van fer tallers per 

pintar sabates amb la ciutadania on s’aprofitava per a fer sensibilització, també es van 

posar sabates a comerços. 

 

2017 – Ja n’hi ha prou d’aquesta cançó. Les lletres d’algunes cançons amaguen 

missatges masclistes. No et quedis només amb la música! Comparteix les que recordis 

amb #proulletresmasclistes. En aquesta campanya es van fer 3 cartells, cadascun amb 

la lletra d’una cançó, amb català, castellà i anglès, com a mostra de lletres masclistes. 

Es convidava a la ciutadania a reflexionar sobre les lletres de la música que escolten i 

a compartir les que consideren que són masclistes. També es va fer una llista amb 

cançons no sexistes i que promocionen la llibertat de les dones. 

 

2018 – Tu ja saps que és masclisme. Amb aquest lema es van fer tres cartells, 

cadascun per visibilitzar un tipus de violència masclista i interpel·lar als homes 

maltractadors. 

Tu ja saps que no va caure sola  per les escales – violència física. 

Tu ja saps perquè ella ha de trucar a la línia 900 900 120 – violència psicològica. 

Tu ja saps que ella NO vol i la forces- violència sexual. 

Les imatges eren explícites i van generar comentaris de si eren apropiades. 

També es varen fer tovallons i estovalles de paper (convidant a la reflexió i amb un 

espai per a poder escriure Tu, què li dius al masclisme?) per als bars i restaurants. 

Aquest material va ser molt ben valorat, per ser innovador i per a poder estar a uns 

establiments que fins llavors no havien participat activament a les campanyes. 

 

2019 – No et gelis davant la violència masclista. En aquesta campanya es va utilitzar 

la icona de l’iceberg per a mostrar que hi ha una violència que és molt visible i la 

societat la identifica, que fent servir el simbolisme de l’iceberg està a la superfície, però 

hi ha moltes altres violències que també ho són, però no s’identifiquen, les que estan a 

sota la superfície; així es podien treballar el que s’anomenen micro-masclismes.  

Es van fer 2 cartells, un per mostrar l’iceberg de la violència (color blau) i un altre 

l’iceberg de la igualtat (color violat).  



 
 
 

No et gelis davant la violència masclista. Reconeix, visualitza i actua. 

Desgela’t contra la violència masclista. Per unes relacions igualitàries. 

 

Aquesta campanya anava dirigida a tota la ciutadania per a fer-la corresponsable 

implicant-la en canviar la situació i passar d’un iceberg a un altre.  

 

L’iceberg de la violència es va fer amb format cartolina per a poder fer un taller amb 

joves, adults i gent gran. A les persones que dinamitzaven el taller se’ls va fer una 

sessió de formació i se’ls va oferir material.  

L’iceberg es va fer amb format gegant, descompost amb trossos i enganxats a unes 

capses de cartó, que permetien fer una acció molt visible el 25 de novembre i deixar-la 

exposada a diferents espais. 

Aquesta campanya també va tenir un impacte gran, tant visual com de sensibilització i 

prevenció. 

 

2020 – A la teva parella hi ha violència? 

En aquesta campanya es va fer servir el semàfor com a símbol. El color vermell 

representava les situacions de violència, el color taronja la precaució per a accions i 

frases que poden derivar amb violència i el color verd representava les situacions 

igualitàries. Com a material es volien fer cartells i targetons, però com que encara hi 

havia moltes restriccions derivades de la Covid-19 , no es van fer targetons, es va fer 

un test en línia amb diferents preguntes i que depenent de què contestaves al final et 

deia en quin color de semàfor estàs. Al principi del test et demanava si eres home o 

dona i en funció d’això tenies unes preguntes, per si exercies violència o unes altres, 

per si rebies violència. Alguns municipis van posar semàfors petits a equipaments i 

comerços per a fer més visible la campanya. 

 

- Implicar entitats, ajuntaments i comerços en les diferents accions contra la violència 

masclista. 

 

Les campanyes del 25 de novembre descrites tenien  diferents públics diana per anar 

implicant i corresponsabilitzant tota la societat.  

 

- 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. 

 

En aquests darrers 4 anys s’han fet diferents formacions destinades als ajuntaments, 

com que als municipis petits no hi ha personal tècnic, totes les elles estaven 

destinades a personal tècnic i polític. Al principi de la legislatura es fa una sessió 

general per situar, la violència masclista i el SIAD, després en funció de la campanya 

s’incideix més en un àmbit.  

El 2020 amb l’elaboració del Protocol davant les violències sexuals en espais públics 

d’oci al Bages es van fer dues sessions per personal polític i tècnic, amb una part de 

formació i una de debat.  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2. LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

Objectiu general 2.2: Consolidar i ampliar els Serveis a les dones víctimes de 

violència masclista 

Objectius operatius:  

- Mantenir i millorar el Circuit de la Catalunya Central per a l’abordatge de la violència 

masclista i concretament a la comarca del Bages.  

 

Des del SIAD es participa en totes les comissions del circuit. 

En la mesa institucional hi participa el conseller o consellera de l’Àrea de Serveis 

Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat. 

En la comissió tècnica i els grups de treball de formació i mutilació genital femenina i 

matrimonis forçats hi participa la tècnica d’Igualtat. 

En l’Equip del Bages hi participa el conseller o consellera de l’Àrea, la Cap de l’Àrea i 

la psicòloga del SIAD.  

En la comissió d’agents de proximitat hi participa la psicòloga del SIAD, l’educadora de 

suport a Serveis Socials Bàsics i el Cap del Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància 

i l’Adolescència del Consell Comarcal. 

El febrer de 2020, es va inaugurar un altre SIE a la Catalunya Central en aquest cas a 

Manresa, amb 9 professionals. Un nou recurs per a les dones, que facilita el 

desplaçament, ja que hi havia dones que no podien anar a Igualada. El 2020 a nivell 

de Bages, ha estat un any amb moltes reunions de traspàs de casos i de canvis en els 

circuits i protocols. 

 



 
 
 

 

- Mantenir l’atenció psicològica individual, el grup de teràpia i l’assessorament jurídic per 

a dones del SIAD.  

 

Aquests serveis s’han continuat prestant amb molta professionalitat, preservant la 

intimitat de les dones.  

L’any 2016 es van atendre 223 dones (201 de la comarca del Bages, 18 del Moianès i 

4 d’altres). 

L’any 2019 es van atendre 250 dones (249 del Bages i 1 d’Altres). 

L’any 2020 ha sigut un any excepcional degut a la Covid-19, el confinament total i els 

parcials han afectat la forma de fer les atencions que es van fer telefònicament, van 

augmentar les demandes d’ansietat i estrès. Un cop es va poder reprendre la mobilitat, 

com que continuava amb restriccions s’ha mantingut les atencions telefòniques per 

aquelles dones que ho demanen i les presencials per a les que es poden desplaçar al 

Consell.     

El fet de la incorporació del SIE ha fet que durant el 2020 s’hagin derivat els casos que 

arribaven nous, que identificaven la violència masclista cap al SIE.  

Tenint en compte aquests dos factors rellevants, a sota el quadre es fa un 

desglossament de les atencions fetes l’any 2020. 

 

- Millorar els mecanismes de coordinació interprofessional adequats a evitar la 

victimització secundària. 

 

Com hem comentat amb la incorporació del SIE a Manresa s’han fet canvis en els 

circuits i protocols i s’ha aprofitat per a revisar els existents. 

 

- Seguiment i acompanyament professional en els casos d’acolliment d’urgència a 

víctimes de violència masclista que han d’abandonar el seu domicili. 

 

Fins al 2020 aquest objectiu era exclusiu del SIAD i dels municipis de la comarca. Es 

van fer millores a l’alberg d’acollida i durant tres anys es va incorporar un servei 

d’atenció psicològica de guàrdia, per activar en  aquells casos que es considerés 

necessari. 

Amb la incorporació del SIE aquest servei el presten elles, amb horari laboral. Però en 

caps de setmana i festius es continua fent com abans, però s’està treballant perquè no 

sigui així, ja que el servei especialitzat és el SIE i després s’hauran d’atendre allà i 

seria una manera d’evitar la victimització secundària. 

 

 

DONES ATESES AL SIAD DURANT EL 2020 

PERFIL DE LES DEMANDES DE LES DONES  

Durant el 2020 s’han atès un total de 169 dones entre els dos àmbits d’atenció del SIAD: el 

psicològic i el jurídic.  

De les 169 dones ateses, 104 d’aquestes han estat nous expedients oberts durant el 2020 i 

65 són casos en seguiment.  



 
 
 
 

Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat 
 
 

53 
IV Pla d’Igualtat de Gènere a la comarca del Bages 

 

 

Concretament, en l’àmbit d’atenció psicològica s’han atès 128 dones i s’han realitzat 500 

atencions i en l’àmbit de l’atenció jurídica s’han atès 62 dones i s’han realitzat 95 atencions. 

 

Cal tenir en compte que algunes dones són ateses des dels dos àmbits d’atenció, bé perquè 

la dona sol·licita inicialment la doble atenció o perquè les professionals que l’atenen 

primerament proposen la derivació a l’altre àmbit d’atenció del servei.  

 

El canal d’atenció durant l’any 2020, a diferència d’altres anys, ha estat dividit entre l’atenció 

presencial i l’atenció telemàtica, sumant entre ambdós gairebé la totalitat de les visites 

realitzades. L’augment significatiu de l’atenció telemàtica (telefònica i/o mitjançant 

plataformes en línia), que fins a la data tenia una presencialitat molt baixa: únicament eren 

les primeres atencions, bàsicament de demanda d’informació sobre el servei i alguns 

seguiments i/o assessoraments puntuals, ha estat degut a la situació de confinament a 

causa de la Covid-19. 

 

Destacar que tot i no ser la opció triada majoritàriament per les dones usuàries del servei, 

aquesta ha estat molt ben valorada per elles, ja que els permetia mantenir el seguiment amb 

les professionals de referència.  

Com ja va succeint fa uns anys els principals canals d’entrada de les dones al servei són els 

serveis socials (33,7%) i les dones que per iniciativa pròpia (32%) acudeixen al servei.  

Altres fonts importants de derivació són els cossos policials (Policies Locals i Mossos 

d’Esquadra), els serveis de salut (inclosos en aquest àmbit: CAP’s, ASSIR i CSAM) i els 

serveis especialitzats (tant públic com privats). 

1,8% 

48,6% 49,6% 

ACTUACIONS PER CANAL D'ATENCIÓ 

Correu
electrònic

Presencial

telemàtic



 
 
 

 

      

Les àrees de consulta ateses al SIAD, estan agrupades en grans àmbits. Aquests àmbits 

son: 

- Jurídic: inclou demandes relacionades amb temes de custòdia de fills i filles, 

incompliment de sentències, separacions i divorcis i estrangeria i residència. 

  

- Psicològic: inclou demandes relacionades amb angoixa, problemes d’autoestima, 

simptomatologia depressiva (en aquest casos es realitza una primera acollida i es 

deriva a CSAM si s’estima convenient) i situacions on es detecta violència encara 

que la dona no ho identifiqui i faci demanda com a tal.   

 

- Salut: que inclou demandes relacionades suport i acompanyament per aspectes 

relacionats amb la salut i processos de dol. 

 

- Violència: inclou demandes relacionades amb matrimonis forçats, situacions de 

violència múltiple, violència econòmica, violència psicològica, violència psicològica i 

física i violència sexual. En aquests casos, si s’estima convenient es deriven els 

casos al SIE.  

 

33,7% 

32,0% 

16,6% 

5,9% 

5,3% 

1,8% 
1,8% 

3,0% 

CANAL D'ENTRADA 

Iniciativa pròpia

Serveis Socials

Salut

Cossos Policials

Serveis especialitzats

Jutjats

altres

no consta
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Les dones que són ateses al SIAD, en funció de la seva demanda, a vegades són derivades 

a altres serveis.  

 

En primera instància es realitzen moltes derivacions entre els dos àmbits d’intervenció del 

SIAD i per aquest motiu moltes dones són ateses des dels dos àmbits d’intervenció. Les 2 

professionals del servei, psicòloga i advocada, treballen de manera coordinada amb els 

casos que atenen conjuntament. 

 

De la mateixa manera, si des del servei es realitzen derivacions a altres serveis externs, 

també es realitza coordinació amb el o la professional del servei a qui es deriva el cas.  

Els principals agents a qui es deriven dones són: Cossos de seguretat, Salut i  Serveis 

Socials.  

 

Des de la incorporació del SIE al territori, aquest també és un dels serveis amb què més 

coordinadament es treballa, ja que molts dels casos de violència masclista acollits al SIAD 

són derivats a aquest servei, sempre que es considera necessari per la casuística del cas i 

sempre que la dona que realitza la demanda accedeix a la derivació.  

 

És per aquest motiu pel que fa a la violència masclista, que fins ara era el motiu principal de 

demanda del servei, actualment té menor presència en l’atenció. 

 

PERFIL SOCIODEMOGRÀFIC DE LES DONES ATESES 

Pel que fa a l’edat de les dones que acudeixen al servei se situen en les dues franges d’edat 

compreses entre els 30 i 44 anys i els 45 i 64 anys amb una suma d’un 84% de les dones 

ateses.  

64,9% 

14,4% 

16,6% 

0,3% 

3,7% 

ACTUACIONS PER TIPOLOGIA DE CONSULTA 

Psicològic

Jurídic

Violència

Salut

altres



 
 
 

Durant el 2020, arran de la situació de confinament, s’ha vist augmentada la franja d’edat 

entre els 45 i 65 anys.  

 

Quant a l’estat civil de les dones ateses s’observa que un 30% de les dones (casades i 

parella estable) i part de les dones que indiquen que el seu estat civil, són solteres conviuen 

amb les seves parelles. Aquesta dada és significativament relacional amb el gràfic 4. Àrees 

de consulta del SIAD en el sentit que gran part de les demandes corresponen a processos 

de trencament de parella.  

 

Respecte a aquesta dada, cal destacar que s’ha de millorar la recollida de dades perquè hi 

ha un percentatge elevat de “no consta” on no s’ha sistematitzat la recollida d’aquesta dada.  
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Respecte a la formació acadèmica de les dones, destacar per una banda que hi ha un gruix 

important de dones de les quals desconeixem el nivell acadèmic (32%), dada que cal 

potenciar en la recollida de dades. 

 

De la mostra que sí que coneixem destacar que un percentatge molt baix, l’1,2%,  de dones 

no han rebut cap tipus d’ensenyament. El gruix més important és el 34,9% de les dones que 

han realitzat els estudis primaris.  

 

 

A nivell econòmic, cal destacar que un 51,48% de les dones ateses són independents 

econòmicament. Com en la gràfica anterior cal destacar que hi ha un percentatge important 

de dones de les quals es desconeix aquesta dada. 

.  

 

6,51% 

20,71% 

51,48% 

21,30% 

SITUACIÓ ECONÒMICA 

Ajuts socials

Dependent

Independent

No consta



 
 
 

Pel que fa a la nacionalitat de les dones ateses, i com s’observa al gràfic, la majoria de les 

dones ateses al SIAD són de nacionalitat espanyola.  

 

Quant al municipi de residència de les dones, s’observa una relació directament proporcional 

entre el nombre de dones ateses i la demografia dels municipis, sent els municipis més 

grans de la comarca els qe tenen més dones ateses.  

 

 

En el 2020 només s’ha pogut finalitzar el grup terapèutic de suport per a dones que pateixen 

o han patit violència masclista, iniciat l’octubre de 2019. Degut a la situació derivada de la 

Covid-19 no s’ha pogut iniciar cap grup nou. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2. LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

Objectiu general 2.3: Desenvolupar estratègies de prevenció i sensibilització en 

infants i joves 

Objectius operatius:  

- Incrementar les activitats de prevenció de les violències i trencament d’estereotips de 

gènere adreçades a l’alumnat de centres d’educació. 

 

Els cursos 2015-2016 i 2016-2017 es va continuar amb el projecte Ens posem les 

ulleres per la igualtat, projecte destinat a educadores, famílies i infants d’Escoles 

Bressol. Es va fer a 4 Escoles Bressol, amb la formació hi van participar 23 

educadores i amb les activitats de reflexió 590 famílies.  

 

Durant tots aquests anys s’ha continuat amb la itinerància de la maleta, creada el 

2015, Hi havia una vegada… Contes coeducatius. Maleta pedagògica per educació 

infantil i primària. Consta d’una selecció de 45 contes i àlbums il·lustrats per treballar la 

coeducació, amb l’objectiu d’educar en la igualtat i superar els estereotips de gènere i 

el tracte no sexista. Conté material pedagògic (fitxes, disfresses, jocs de taula…) i una 

guia didàctica. 

 

Aquesta maleta es va fer conjuntament amb el SIAD de Manresa i cada SIAD va fer 

dos exemplars un per deixar al Centre de Recursos Pedagògics del Bages, perquè les 

escoles la poguessin agafar en préstec i una altra per tenir al SIAD per a deixar en 

préstec a ajuntaments i entitats. La maleta ha tingut una gran demanda, tant amb les 

escoles com amb les aules socio-educatives dels ajuntaments. 

 

El març de 2016 i el de 2017 es va representar 7 vegades la Cantata de la Petita 

Puça. Van participar 27 escoles de la comarca, 1139 infants, 81 mestres i 4000 

persones de públic (famílies, mestres i altres infants de les escoles). Aquesta cantata 

està adreçada a infants de 1r, 2n i 3r de primària. 

 

El primer trimestre de curs es feia una formació amb els i les mestres de música de les 

escoles participants, se’ls donava el material i de gener a març ho preparaven a la 

seva escola. El dia de la cantata es quedava abans per assajar amb les escoles. 

Aquesta activitat va tenir molt èxit, la cantata és molt bonica i facilita que el missatge 

arribi molt bé. 

 

Entre finals de 2017 i principis de 2018 es va encarregar un nou conte amb cançons 

per a fer una cantata sobre temes de diversitat sexual, afectiva i de gènere, per infants 

de 3r i 4t de primària. El conte es va presentar al voltant de St. Jordi de 2018 amb el 

nom Unes colònies d’aventura.    

 

 



 
 
 

El març de 2019 es va representar dues cantates, amb la participació de 180 infants, 

18 mestres de 5 escoles i 630 persones de públic.  

El març del 2020 s’havia de representar una cantata, però quinze dies abans hi va 

haver el confinament total i no es va poder fer, però les  3 escoles participants sí que 

van treballar el tema i assajar les cançons.  

El funcionament era el mateix que amb la cantata de la Petita Puça. La cantata també 

és molt bonica i el missatge es transmet bé, però en aquesta ocasió no es van apuntar 

tantes escoles, no sabem si és per l’edat dels infants o per la temàtica. 

 

Durant el 2016 es va estar preparant una exposició de contes que es va inaugurar 

l’octubre de 2016. L’Exposició el Bosc de Contes és una exposició itinerant per 

trencar estereotips de gènere. En un principi pensat per infants de P3 a 4t, però degut 

a la demanda de les escoles la van visitar infants de P3 a 6è de totes les escoles 

menys dos dels pobles comarca, durant el curs 2016-2017 i 2017-2018. La van veure i 

treballar 7176 infants amb els seus mestres de 41 escoles de 23 pobles (a 9 municipis 

va estar a la biblioteca i totes les persones que hi accedien la veien, a 14 municipis va 

estar a un equipament municipal, alguns amb horari d’obertura al públic i altres no). 

Quan hi anaven els infants amb les escoles es feia una visita guiada explicant alguns 

dels contes que hi havia allà, es van fer 231 visites guiades. La valoració és molt 

positiva en tots els sentits i per tots els agents, l’exposició és bonica, dinàmica, fa 

pensar i aporta una mirada positiva al canvi, tant els infants, els mestres, les famílies, 

les responsables de les biblioteques i dels ajuntaments han estat molt satisfets. A 

nivell tècnic del Consell, requereix una gran dedicació per a organitzar tota la 

itinerància, el muntatge i desmuntatge de l’exposició i les bosses de contes per les 

escoles. 

 

Des del curs 2018-2019 s’ofereix un taller de dues sessions amb infants de 6è de 

primària anomenat  Qui sóc jo?  per a fomentar actituds positives envers el propi cos, 

enfortint l’autoacceptació i l’autoestima, fugint d’estereotips i rols de gènere i evitant 

actitud discriminatòria cap a aquelles persones que no s’identifiquin amb aquestes 

identitats i orientacions sexuals. 

 

En els cursos 2018-2019 i 2019-2020 es van fer 16 tallers de 2 sessions d’una hora a 

12 centres educatius, a 356 infants i el seu professorat. La valoració és molt bona, per 

això s’han anat repetint.    

 

Des de l’any 2014, el SIAD que ofereix tallers als centres de secundària. Tot seguit 

comentarem el què s’ha ofert des del curs 2016-2017 al curs 2019-2020. L’oferta de 

Tallers Joves amb relacions lliures de violència arriba als centres educatius a 

través del Centre de Recursos Pedagògics del Bages amb la resta d’oferta d’activitats, 

també arriba a través de l’ajuntament (de l’educador o educadora social, la 

dinamitzadora juvenil o el responsable polític en els pobles petits). Aquesta oferta es 

va pensar per oferir un taller a cada curs d’ESO i treballar la temàtica des de diferents 

vessants, tot seguit s’adjunta la relació dels tallers oferts i la demanda dels centres. 
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En total s’han fet 469 sessions a 6340 alumnes de 363 grups classe. 

 

Des del curs 2011-2012 es fa un projecte de prevenció de la violència masclista en 

parelles joves, conjuntament amb el Centre Penitenciari Lledoners anomenat 

Reconstruïm identitats de gènere. Aquest projecte està adreçat a alumnat de 4t 

ESO i 1r de batxillerat i el seu professorat. Combina la formació del professorat amb 

una xerrada sobre la violència masclista i una visita al Centre Penitenciari, el primer 

trimestre, amb la visita al centre de dos alumnes de cada classe participant, la reflexió 

de l’alumnat a les classes de tutoria, el segon trimestre, amb dues taules rodones al 

centre educatiu, una amb presos que han exercit violència masclista i una altra amb 

dones que han patit violència masclista el tercer trimestre. És un projecte molt complet 

que facilita aprofundir amb la violència masclista a la parella. Els centres el valoren 

molt positivament pel gran impacte que té amb l’alumnat i el voldrien fer cada any, 

però tan sols és possible fer-ho tres centres l’any i s’ha d’anar fent una rotació. Del 

curs 2016-2017 al 2019-2020 van participar en el projecte 1075 alumnes de 10 centres 

educatius (4 centres l’han pogut fer 2 anys separats, els altres 6 només un any).  

   

- Informar a pares i mares sobre el tema de la violència, la seva prevenció i detecció, 

així com la igualtat de gènere. 

 

S’ha fet informació de la igualtat de gènere i els estereotips i discriminacions que 

encara hi ha, amb les cantates i l’exposició.  

 



 
 
 

- Identificar les causes d’actituds abusives entre la població jove, prevenir-les i fomentar 

valors de la cultura de la pau i la no-violència en les relacions interpersonals. 

  

Els tallers i el projecte Reconstruïm identitats de gènere treballen en aquest sentit.  

El 2020 es va elaborar el Protocol davant les violències sexuals en espais públics d’oci 

a la comarca del Bages, fruit del treball de l’àrea de joventut, el SIAD i els ajuntaments 

de la comarca. El protocol es va elaborar de la forma més participativa possible, tenint 

en compte les restriccions derivades de la Covid-19. El 25 de gener de 2021 es va 

aprovar pel Ple del Consell Comarcal del Bages i després es va passar als 

ajuntaments perquè s’hi puguin adherir.  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3. REORGANITZACIÓ DELS TREBALLS, COEDUCACIÓ I SALUT 

DE LES DONES 

Objectiu general 3.1 : Promoure la conciliació del temps personal, familiar, social i 

professional 

Objectius operatius:  

- 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. 

 

En el següent objectiu es mostra les campanyes comarcals que s’han fet per a 

informar i sensibilitzar a la població, així com el teixit empresarial, comercial i sindical 

sobre el valor econòmic i social del treball domèstic i de cures. No s’han fet accions 

específiques al teixit empresarial, comercial i sindical. 

 

- Desenvolupar accions que visibilitzin el valor del treball reproductiu i de cura que 

desenvolupen les dones. 

 

S’ha treballat en quatre campanyes comarcals del 8 de març: 

2016 – Les tasques meitat a meitat. És hora de canviar... Completa el cercle. Amb un 

cartell amb un rellotge i les tasques de cura d’un dia i un díptic amb un quadre on 

poder apuntar quines tasques fa cada membre de la llar. 

2017 – Trenquem estereotips. Per una societat on les professions no tinguin sexe. Dos 

cartells amb diferents ofertes laborals, a dalt amb llenguatge sexista, amb una creu 

vermella, a baix amb llenguatge neutre i amb una marca verda.  

2018 – Això no és un joc. Aquesta campanya comarcal tenia 3 cartells diferents per a 

visibilitzar diferents discriminacions.  

Treballs de cura, dignifiquem els treballs de cura, són imprescindibles! 

Precarietat laboral, reivindiquem un treball digne i just per a dones i homes. 

Bretxa salarial, a igual feina igual salari. 

2019 – Juntes plantem cara. Els drets de les dones no es trepitgen! 

Dos cartells amb la foto de 9 dones de la comarca, amb edats i perfils molt diferents 

però totes conegudes al municipi per la seva aportació.  

Aquestes dones estan amb la posició de “We can do it” i es va fer un photocall per a 

cada poble per a convidar a totes les dones a fer-se una foto per mostrar públicament 

les seves aportacions i reivindicar els seus drets. 

Els homes que treballen per la igualtat de drets també se’ls convidava a fer la foto. 

 

- 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. 

 

Quan s’ha presentat les campanyes s’ha verbalitzat la necessitat de recollir aquestes 



 
 
 

dades. En aquests anys s’ha avançat, les dades del mercat de treball, ja es recullen 

separades per sexe, la inclusió del treball domèstic  es mostra en alguns estudis. 

 

- 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.  

 

Com s’ha comentat s’han fet campanyes genèriques, adreçades a tota la ciutadania, 

però no específiques al teixit empresarial, comercial i sindical. 

 

- Informació d’ajudes i plans d’igualtat per a empreses. 

 

A través de l’àrea de Desenvolupament Comarcal s’ha passat aquesta informació a les 

empreses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat 
 
 

65 
IV Pla d’Igualtat de Gènere a la comarca del Bages 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3. REORGANITZACIÓ DELS TREBALLS, COEDUCACIÓ I SALUT 
DE LES DONES 

Objectiu general 3.2: Fomentar la coresponsabilitat de tasques entre homes i dones 
en tots els àmbits 

Objectius operatius:  

- Realitzar activitats de sensibilització ciutadana sobre la necessitat i la importància de la 

coresponsabilitat entre dones i homes en les tasques reproductives (tant domèstiques 

com de cures). 

En l’anterior objectiu general s’ha comentat les campanyes comarcals que s’han fet 

per a informar i sensibilitzar a la població. 

 

- Incentivar que els homes agafin els permisos de paternitat i amb la cura de les 

persones dependents. 

Es va treballar específicament en la campanya del 8 de març del 2016 i es va recordar 

en la del 2019.  

 

- 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.  

Aquest objectiu no s’ha treballat directament des del Consell en aquests darrers 4 anys, 

s’havia fet anteriorment. Alguns ajuntaments aprofitant la campanya del 8 de març de 

2016 van organitzar algun taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3. REORGANITZACIÓ DELS TREBALLS, COEDUCACIÓ I SALUT 

DE LES DONES 

Objectiu general 3.3: Promoure la coeducació com a valor transversal en l’educació 

d’infants, adolescents i joves 

Objectius operatius:  

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

 

La majoria de les accions que s’han descrit a l’objectiu general 2.3 tenen una part de 

formació i sensibilització pel professorat, les famílies i els infants.  

El curs 2019-2020 es va oferir una formació al professorat de centres de primària, a 

través del Pla de Formació de Zona de Patis Coeducatius, una formació amb format 

seminari de 21 hores, 14 presencial i 7 de treball al centre. S’hi van inscriure 21 

persones, de 7 centres diferents. Van participar molt i van treballar les propostes al 

centre, alguns amb tot el claustre i altres mestres de l’escola i també amb alumnes 

d’un grup classe.    

 

Aquesta formació era la primera fase d’un projecte a tres anys per a poder fer un 

procés participatiu a l’escola, amb tota la comunitat educativa, de transformació del 

pati. Hi havia 3 escoles que el curs següent ho volien fer, però novament les 

restriccions de la Covid-19 no ho van deixar portar a terme. 

 

El darrer trimestre de 2020 es va fer una formació al personal tècnic i polític de l’àrea 

d’educació dels ajuntaments, una part també de la comunitat educativa. Es va apuntar 

poca gent, 9 persones, 2 regidores i 7 tècniques municipals, però aquest fet també va 

afavorir l’alta participació, ja que els cursos es va fer en línia i quan hi ha molta gent no 

és tan fàcil. La valoració per part de les participants va ser molt positiva, a part dels 

patis també es va parlar dels parcs i places del poble.        

 

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

 

Les accions abans esmentades van en la línia de treballar aquest objectiu operatiu.  

L’any 2018, en la trobada de delegats i delegades de centres educatius de secundària 

de la comarca es va treballar “La imatge que projectem a les xarxes”. 

 

- Treballar la conciliació en els diferents àmbits educatius, introduint criteris d’igualtat i 

coresponsabilitat en les AMPAs, Consell d’Infants i Escolars.  

 

Aquest objectiu no s’ha treballat directament amb aquests col·lectius, sinó que s’ha fet 

de forma genèrica a tota la ciutadania amb les campanyes del 8 de març abans 

descrites. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3. REORGANITZACIÓ DELS TREBALLS, COEDUCACIÓ I SALUT 

DE LES DONES 

Objectiu general 3.4: Fomentar la prevenció, la promoció i la millora de la salut, 

incloent-hi la visió de gènere i tenint en compte les diferents etapes del cicle vital 

Objectius operatius:  

- 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. 

 

S’han fet accions puntuals de divulgació d’informació als ajuntaments i a les 

associacions de dones.  

 

- 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. 

 

No s’ha pogut treballar. 

 

- Visualitzar la influència que exerceixen els estereotips de gènere i la doble jornada 

(laboral i familiar) en la salut de les persones. 

 

S’ha treballat en les campanyes del 8 de març abans esmentades. 

 

- Fomentar la gestió de la pròpia salut i autocura. 

 

En les trobades de dones sempre hi ha un taller de treball corporal i en algunes també 

s’han fet xerrades sobre la salut de les dones, respecte a la sexualitat, l’alimentació i 

altres. 

 

- 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.  

 

En els tallers que es fa als centres educatius es té molt en compte aquesta 

perspectiva. El que es va oferir a primer de batxillerat el curs 2017-2018 era 

específicament per a parlar d’aquests temes.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4. PARTICIPACIÓ, APODERAMENT I VISIBILITZACIÓ DE LES 

DONES EN TOTS ELS ÀMBITS 

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:  

- 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. 

 

La consciència de la desigualtat en les noies joves ha augmentat gràcies al creixement 

del moviment feminista i les campanyes de Me too i per això a la comarca, entre 2017 i 

2019 es van crear diferents grups feministes molt actius. El 2020 degut al confinament, 

les activitats presencials d’aquestes s’han hagut d’aturar, algunes han mantingut 

l’activitat i les reunions de forma virtual, però altres no, el 2021 caldrà veure quines 

continuen. 

 

- Generar més espais de relació per a dones, on l’oferta sigui formativa amb temàtiques 

que tinguin en compte les necessitats i motivacions de les bagenques. D’aquesta 

manera s’empodera a les dones des del vessant personal.  

 

S’ha continuat organitzant les trobades de dones, potenciant tallers de diferents tipus 

per a arribar als interessos de dones diverses. Amb l’elaboració del Protocol davant les 

violències sexuals en espais públics d’oci es van fer dos grups de treball amb 

associacions i grups feministes i LGTBI+, on la primera part era de formació i la 

segona de debat. 

 

- Afavorir la presència i la participació activa de les dones, de totes les edats, orígens i 

situacions, en les associacions o entitats del municipi.  

 

Amb les trobades de dones s’ha intentat potenciar, tot i que no s’ha arribat a totes les 

dones. Les campanyes comarcals han sigut variades per afavorir aquest objectiu. Des 

dels ajuntaments s’ha treballat més directament. 

 

- Promoure la creació d’espais d’oci i lleure que afavoreixin la participació de tota la 

ciutadania i promoguin l’intercanvi. 

 

Des de l’any 2017 l’Àrea d’Inclusió promou el programa Vincles per la Diversitat, una 

experiència positiva de convivència en la diversitat a través de diversos tallers i 

activitats per promoure el coneixement mutu, el reconeixement de la diversitat, la 

col·laboració i la cohesió. 

Des del SAI s’ha creat l’Espai IRIS per joves LGTBI. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4. PARTICIPACIÓ, APODERAMENT I VISIBILITZACIÓ DE LES 

DONES EN TOTS ELS ÀMBITS 

Objectiu general 4.2: Incrementar i visibilitzar la presència de les dones en tota la 

seva diversitat (immigrades, amb discapacitat, monoparentals...)  

Objectius operatius:  

- Afavorir la presència i la participació activa de les dones, de totes les edats, orígens i 

situacions, en les associacions o entitats del municipi. 

 

Com s’ha comentat, amb les trobades de dones s’ha intentat potenciar, tot i que no 

s’ha arribat a totes les dones. Les campanyes comarcals han sigut variades per 

afavorir aquest objectiu. Des dels ajuntaments s’ha treballat més directament. 

 

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

diverses. 

 

- Realitzar tallers participatius, amb perspectiva de gènere, de caràcter lúdic per al 

jovent i la gent gran.  

 
Aquests dos objectius s’han treballat amb les Trobades de dones i el Vincles per la 

Diversitat.  

 

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

 

Per commemorar el 8 de març cada any es tria un tema diferent, per a reivindicar els 

drets de les dones i la igualtat en diferents àmbits. Aquest tema es continua treballant 

en la Trobada de dones, que acostuma a ser a l’abril. En els dos darrers anys, 

diferents pobles commemoren el 28 de maig, dia de la salut de les dones. Així doncs 

de març a maig es fan activitats i propostes, però després hi ha uns mesos que no es 

fan actes específics, fins al novembre, per commemorar el dia internacional per 

l’eliminació de la violència contra les dones. Alguns anys al desembre s’ha fet una 

campanya referent a les joguines no sexistes. 



 
 
 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4. PARTICIPACIÓ, APODERAMENT I VISIBILITZACIÓ DE LES 

DONES EN TOTS ELS ÀMBITS 

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:  

- Convidar als municipis a programar exposicions, xerrades i debats respecte a les 

aportacions culturals, artístiques i científiques de les dones. 

 

- Promoure les creacions de les dones artistes (pintura, teatre, audiovisual, arquitectes, 

dissenyadores, esportistes) i donar a conèixer a nivell comarcal.  

Aquests dos objectius s’han treballat als Fòrums d’Igualtat i entre municipis s’han passat 

idees i contactes.  

 

- Fomentar que les biblioteques municipals adquireixin publicacions relacionades amb el 

gènere i la igualtat d’oportunitats.  

Des del Consell no s’ha treballat directament, s’ha fet des d’alguns municipis. 

El Conte editat des del SIAD, “Unes colònies d’aventura” s’ha regalat a totes les 

biblioteques del Bages.  

 

  

LÍNIA ESTRATÈGICA 4. PARTICIPACIÓ, APODERAMENT I VISIBILITZACIÓ DE LES 

DONES EN TOTS ELS ÀMBITS 

Objectiu general 4.4: Millorar la formació de les dones i les associacions 

Objectius operatius:  

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

 

- Oferir formació a les associacions de dones sobre perspectiva de gènere. 

En les trobades de Dones s’ofereixen tallers variats, amb la intenció que les dones que 

hi assisteixin es puguin formar i dedicar una estona a elles, però també com a idea de 

formacions o activitats a fer a les associacions de dones i/o als municipis, que en 

alguns casos han programat elles després. 

 

- Realitzar els cursos i tallers en diversos horaris i oferir serveis de canguratge per 

potenciar la participació de dones joves.  

En els Fòrums d’Igualtat s’ha potenciat que els municipis organitzin les activitats amb 

diversitat d’horaris. 

Amb les restriccions de la Covid-19 s’han fet gairebé totes les activitats en línia, això 

ha facilitat la participació de persones que abans no podien, sobretot dones grans, 

adultes i joves que estan acostumades a fer ús d’internet. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4. PARTICIPACIÓ, APODERAMENT I VISIBILITZACIÓ DE LES 

DONES EN TOTS ELS ÀMBITS 

Objectiu general 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 

Objectius operatius:  

- Adquirir de forma periòdica nous materials documentals per ampliar el fons. 

 

Cada any s’han adquirit nous materials, principalment han estat llibres, contes i jocs. 

La tria l’han fet les professionals del SIAD i del SAI, per a tenir llibres per a deixar a les 

dones que pateixen violència, per les famílies amb infants LGTBI o per a reforçar els 

projectes de sensibilització, per exemple amb la creació de l’exposició “Un bosc de 

contes” se’n van comprar bastants, per a les cistelles de l’exposició i també per a les 

bosses que es deixaven als centres educatius.    

 

- Catalogar els llibres, documents, contes vídeos i DVDs que disposa l’Àrea de la Dona 

del CCB. 

Costa trobar temps per aquesta tasca i alguns anys després de l’adquisició dels 

materials s’ha fet, però en altres s’ha tardat uns mesos a fer-ho.  

 

- Crear un espai on hi hagi tot el fons documental i que sigui accessible a tota la 

ciutadania. 

 

Al despatx de la tècnica d’Igualtat i la del SAI hi ha un armari i una prestatgeria amb el 

material.  

 

Les persones que han fet ús del fons han estat professionals del Consell i dels 

ajuntaments, famílies amb infants LGTBI i dones ateses al SIAD. 

 

La maleta de contes té demanda, bàsicament al març, a l’abril i al novembre. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5. LLIBERTAT SEXUAL I AFECTIVA I LLUITA CONTRA LA 

LGTBIFÒBIA 

Objectiu general 5.1: Conèixer les realitats de les persones LGTBI en diferents 

esferes de la vida social a la comarca del Bages 

Objectius operatius:  

- Desenvolupar un diagnòstic comarcal per conèixer les realitats LGTBI (espai públic, 

educació, feina, oci, etc.) 

 

L’any 2017 el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa van demanar a 

la Diputació de Barcelona suport tècnic per a l’elaboració de la Diagnosi i el Pla LGTBI: 

aquest procés va començar el 2017 amb l’elaboració de la diagnosi. La recollida 

d’informació es va fer a través d’enquestes, reunions, entrevistes, grups focals i 

documentació. Va ser un procés participatiu i de recerca de dades i informació. Els 

àmbits d’estudi varen ser el domèstic, laboral, educatiu, sanitari, espai públic, espais 

d’oci i esportius.  

 

- Promoure seminaris i fòrums de discussió sobre el reconeixement dels drets humans 

de les persones LGTBI i conèixer les seves principals demandes. 

 

L’any 2016 es van fer dues xerrades, una el 28 de juny per commemorar el dia de 

l’orgull LGTBI i l’altre al novembre. El 2017 es van fer dues formacions adreçades a 

personal polític i tècnic del Consell i dels municipis. El 2018 es va aprofitar l’elaboració 

del Pla per a fer debats i formació. El 2019 i el 2020 s’ha continuat amb les xerrades i 

les formacions i també fer suport a les associacions de la comarca i creant un espai de 

trobada per a joves, Espai IRIS. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5. LLIBERTAT SEXUAL I AFECTIVA I LLUITA CONTRA LA 

LGTBIFÒBIA 

Objectiu general 5.2:  Impulsar l’actuació transversal comarcal en relació a les 

polítiques LGTBI 

Objectius operatius:  

- Redacció del Pla LGTBI. Adjudicar els recursos tècnics, econòmics i polítics 

necessaris per a la implementació d’aquesta línia.  

 

L’any 2017 el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa van demanar a 

la Diputació de Barcelona suport tècnic per a l’elaboració de la Diagnosi i el Pla LGTBI: 

aquest procés va començar el 2017 amb l’elaboració de la diagnosi (la recollida 

d’informació es va fer a través d’enquestes, reunions, entrevistes, grups focals i 

documentació) i va acabar el 2018 amb la presentació del Pla per garantir els drets de 

les persones Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals (LGTBI) al Bages, 2018-

2021 i l’aprovació al ple de la corporació el 9 de juliol de 2018. El Pla té tres objectius 

estratègics: 

1. Combatre la LGTBIfòbia. 

2. Visibilitzar la diversitat afectivo-sexual i de gènere. 

3. Incorporació de la perspectiva de gènere en les diferents àrees de l’ens.  

 

El lideratge d’aquest procés va ser a càrrec de la tècnica d’Igualtat del SIAD del 

Consell i els recursos econòmics també eren del SIAD. Un cop aprovat el Pla, el 

novembre de 2018, es va desplegar el SAI LGTBI Bages i es va contractar una entitat 

perquè una persona portés directament el servei, 18 hores a la setmana.  

   

- Incorporar la matèria LGTBI en els programes transversals i/o intersectorials de les 

diferents àrees i Serveis. 

 

El SAI està ubicat a l’àrea de SSB, Dones i Polítiques d’Igualtat i les polítiques LGTBI 

es lideren des del SAI amb el suport i coordinació del SIAD, ja que fins al 2018 era el 

servei que desenvolupava aquestes polítiques. 

El 2017 es va crear la Taula comarcal de polítiques LGTBI al Bages, integrada per 

diferents àrees d’atenció a les persones del Consell, l’ajuntament de Manresa, els 

ajuntaments de la comarca, entitats LGTBI i persones a títol individual. El 2017 i el 

2018 van ser els anys de més activitat de la Taula. El 2020 degut a la pandèmia de la 

Covid-19 es va aprofitar per fer canvis en les funcions i persones assistents i des de 

principis de 2021 la Taula està composta per diferents serveis comarcals: salut, 

educació, joventut, mossos..., amb el co-lideratge del Consell Comarcal del Bages i 

l’ajuntament de Manresa. La coordinació amb els ajuntaments es fa a través del Fòrum 

d’Igualtat.El 2017 es va crear la marca Més divers, més Bages perquè totes les 

accions que s’estaven fent a la comarca tinguessin una connexió, hi ha un logotip 

comú i  un personalitzat per cada municipi.  



 
 
 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5. LLIBERTAT SEXUAL I AFECTIVA I LLUITA CONTRA LA 

LGTBIFÒBIA 

Objectiu general 5.3: Sensibilitzar i formar al personal polític i tècnic del Consell 

Comarcal del Bages i els ajuntaments en matèria LGTBI 

Objectius operatius:  

- Informar, sensibilitzar i formar al personal polític i tècnic  en matèria LGTBI per facilitar 

la incorporació d’aquesta perspectiva en el seu treball. 

 

Des de l’any 2016, com s’ha comentat en l’objectiu 5.1 , s’han anat fent xerrades i 

formacions en format presencial. També s’ha ofert el Microcurs sobre el deure 

d'intervenció en casos de discriminació de persones LGBTI+. 

 

Un 80% del personal tècnic del Consell està format, un 25% dels representants polítics 

i un 50% del personal administratiu.  

 

- Sensibilitzar sobre la línia LGTBI al personal que participa de la Comissió 

Interdepartamental del III Pla. 

 

Com s’ha comentat en la línia estratègica 1, aquesta comissió no s’ha reunit.  

 

Les persones que participen en la reunió tècnica de les àrees d’atenció a les persones 

ja estan sensibilitzades i incorporen aquesta perspectiva, sobretot joventut, inclusió, 

acollida, gent gran, educació i serveis socials.  

 

L’espai IRIS es fan conjuntament amb el SAI de Manresa i l’Oficina Jove del Bages. 

Amb joventut també s’han fet dos projectes conjunts el +Art i l’exposició Infinites. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5. LLIBERTAT SEXUAL I AFECTIVA I LLUITA CONTRA LA 

LGTBIFÒBIA 

Objectiu general 5.4: Sensibilitzar i conscienciar a la ciutadania per tal d’aconseguir 

una tolerància zero vers l’homofòbia i la transfòbia 

Objectius operatius:  

- Commemorar el dia internacional contra l’homofòbia i la transfòbia, 17 de maig. 

 

Des de l’any 2016 es commemora el 28 de juny dia de l’orgull LGTBI i des del 2017 es 

commemora el 17 de maig, dia internacional contra la LGTBIfòbia. 

 

El primer any es van repartir banderes de l’arc de Sant Martí als ajuntaments i els van 

penjar al balcó o a la façana de l’ajuntament i cada any ho han continuat fent. El 

Consell Comarcal també la penja a la seva façana.  

 

En aquests dies s’han fet diferents accions per a fer-los visibles i convidar a la reflexió: 

xerrades, actuacions musicals, pintades de murals, taula rodona... 

Des del 2019 també es commemora l’Octubre Trans. 

 

- Promoure les activitats de prevenció de l’homofòbia i la transfòbia i estereotips de 

gènere adreçades a l’alumnat dels centres d’educació.  

 

Des del 2014 es fan tallers als centres educatius per a prevenir la LGTBIfòbia i donar 

a conèixer la diversitat afectiva sexual i de gènere, a 2n d’ESO i a 5è i 6è de primària.  

 

L’exposició un Bosc de Contes, estava enfocada a trencar amb els estereotips 

sexistes. El 2018 es va crear i editar un conte, per infants de 3r i 4t de primària   sobre 

la diversitat afectiva sexual i de gènere, amb cançons, Unes colònies d’aventura. El 

2019 es va representar el conte amb format Cantata a dos pobles de la comarca, amb 

la participació d’infants i mestres de 5 escoles. El 2020 s’havia de tornar a 

representar, però degut al confinament provocat per la Covid-19 no es va poder fer.  

 

L’exposició Infinites està adreçada a joves. 
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