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PRIMERA PART: INTRODUCCIÓ  

 

1. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

Avui dia ens trobem de forma habitual amb el discurs o la idea generalitzada: les dones del nostre voltant ja 

estan bé, actualment la igualtat és un fet, ja no és com abans, ja estan en el poder i, per tant; per què hem de fer 

polítiques d’igualtat? Fins i tot s’ha posat a sobre la taula que “s’ha de creure en la desigualtat” per a actuar de forma 

efectiva, coordinada i transversal.  

Oferim a continuació un article titulat “Cinc dades que mostren que la igualtat entre homes i dones és un 

miratge”, que trobem molt interessant i que ofereix dades concretes per rebatre aquests discursos. Pensem que 

ofereix una visió que ajudarà a enfortir la  justificació del projecte subjecte d’encàrrec, ja que la desigualtat entre 

homes i dones no és una “qüestió de fe”, sinó una realitat quotidiana.  

 

Article: Cinc dades que mostren que la igualtat entre homes i dones és un miratge. Autores: Maria Freixanet i Maria de la Fuente. 

Data publicació 8 juliol de 2015 a la pàgina de  l’Observatori IQ 

 “Ja som iguals”. El miratge de la igualtat és aquesta idea generalitzada al nostre voltant que diu les dones ja estan prou bé, que “ja 

no és com abans”, que elles ara tenen poder, per no parlar de qui pensa que les feministes “ens estem passant”. Res més lluny de la realitat. 

L’Observatori iQ, recull més de 300 dades que mostren com la vida de les dones continua tenint avui i aquí pitjors condicions que la 

dels homes. Veiem-ne cinc de molt elementals, però significatives. Cinc dades que ens haurien de fer reflexionar. 

1. Elles han sortit a treballar, però ells no han entrat a casa 

En les darreres dècades, dones de totes les classes socials -principalment les classes mitjanes – s’han incorporat al treball remunerat, 

en part perquè amb un sol salari ja no pot viure una família, en part per l’emancipació femenina, en part pels canvis en els models 

familiars. Elles també treballen. Però els homes no han fet el camí invers en la mateixa mesura. Els homes dediquen 14 hores i mitja 

setmanals de mitjana a les tasques de la llar; les dones 28 i mitja, el doble (Enquesta d’Usos del Temps 2011, Idescat). 

Per aquest motiu, quan sumem el treball que permet guanyar diners i el treball gratuït de tenir cura de les persones i de la llar, les 

dones (en conjunt) treballen més hores que els homes (en conjunt), i per tant disposen de menys temps propi. En la següent imatge podeu 

veure quant de temps destinem a les principals activitats en un dia. 

 

 

D’altra banda, la feina de tenir cura és menystinguda, no pagada; però és imprescindible per tal que la societat funcioni. La idea que 

les persones necessitem que ens cuidin només de forma excepcional és la gran mentida per a justificar la menysvaloració de les 

tasques tradicionalment “femenines“. Si una cosa sabem és que passarem tants anys depenent de la cura d’altres com no fent-ho: nounats, 

durant la infantesa, quan tenim alguna malaltia greu o senzillament quan no ens trobem bé. Si tenim alguna discapacitat, i evidentment, en 

els darrers anys de la nostra vida (en un context de canvi demogràfic cap a l’envelliment de la població). Això sense comptar tasques com  

fer el menjar, rentar la roba, rentar la casa, que hi són sempre. Totes les persones necessitem (i tenim dret a) ser cuidades, i haurem de 

cuidar en diversos moments de la nostra vida. L’autonomia no és la norma: la interdependència ho és. 

2. Treballen més; però també tenen menys diners i menys salut 

http://iqobservatori.org/
http://www.elcritic.cat/blogs/feminismecritic/wp-content/uploads/sites/18/2015/07/temps.jpg
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Com a promig, sumant el treball remunerat i no remunerat, les dones treballen cada dia gairebé una hora més, és a dir un 15% més, 

que els homes. Això malgrat que elles treballen al mercat de treball menys hores que ells, i, certament, menys hores de les que voldrien, a 

causa de les jornades parcials, l’atur, i les tasques domèstiques no cobertes per l’administració o pels homes de les seves 

famílies. Paradoxalment, les dones tenen menys diners. És coneguda la dada de la bretxa salarial global, que és de gairebé un 25% 

(Enquesta de Condicions de Vida, INE, 2012). Això vol dir que si agafes conjuntament tots els ingressos dels homes i tots els de les dones, 

elles cobren un 25% menys. Cal recordar que elles tenen llocs de treball més precaris, més parcials, en sectors socialment menys 

valorats i amb més dificultats per a l’ascens i els llocs de direcció. 

Així, menys temps i menys diners, no és estrany que també tinguin pitjor estat de salut. L’estat de salut auto percebut és considerat 

un bon indicador per a conèixer com es troba la població. Doncs bé, la percepció que es té mala salut és més freqüent en les dones que 

en els homes, com també és més freqüent entre pobres que entre rics. I fixeu-vos què passa quan interactuen els dos factors; una de cada 

quatre dones treballadores manuals poc o no qualificades es troba malament! I és que les desigualtats socials impliquen desigualtats en la 

qualitat de vida i en els recursos per a cuidar-se, que repercuteixen en l’estat de salut. Sí: la millor política de salut pública és una política 

de reducció de la desigualtat. 

 

3. Els rols i estereotips de gènere ens marquen la vida 

Cadascú de nosaltres sentim que les nostres preferències individuals no estan condicionades pels estereotips, que són cosa del 

passat i que nosaltres escollim amb llibertat. Però les dades diuen una altra cosa. Per exemple, una mirada sobre el món educatiu (a la 

següent infografia) ens permet veure com, des de petits, nens i nenes a l’escola s’orienten de forma diferent cap el coneixement: les nenes 

s’orienten en major mesura per les humanitats, les ciències socials i les arts (61,3%), mentre que els nens es decanten per les ciències i la 

tecnologia (57%). Aquesta especialització s’aguditza amb els anys i, a l’edat adulta, és excepcional trobar noies a les enginyeries de 

la mateixa manera que és estrany trobar nois com a mestres a l’escola bressol. 

 

Els rols de gènere no només estan presents als estudis o la tria de professió. Impregnen tots els aspectes de la nostra vida. Aprenem 

que les dones han de ser sensibles, parladores, preocupades per l’estètica, amb tendència a cuidar, dependents de l’amor dels altres, mentre 

que els homes han de ser racionals, ambiciosos, forts, agressius i independents.  

Segons les darreres enquestes, aquests valors estan presents en la població més jove, adolescent. I són normes que, a més 

de limitar les opcions que nois i noies tenen davant de la vida, són terreny abonat per a relacions de parella (heterosexual) opressives. El ls 

han de mostrar control i capacitat econòmica i elles dependència emocional i cura dels qui l’envolten. Com a societat, a través del tòpic de 

l’amor romàntic, diem als nostres infants que aquests rols són normals i acceptables, i al mateix temps sentim desconcert per les dones que 

“aguanten” l’abús i fins i tot la violència en la parella durant anys i en silenci. Doncs, sí, els rols són normals, i en conseqüència la violència 

masclista no és cap excepció. Mireu al vostre voltant: més d’una cada quatre dones adultes (un 26,6%, segons l’Enquesta sobre Violència 

Masclista de la Generalitat de Catalunya, 2010) ha patit almenys un episodi greu de violència masclista al llarg de la seva vida. 

 

 

4. Allò que compta té segell masculí 

http://www.elcritic.cat/blogs/feminismecritic/wp-content/uploads/sites/18/2015/07/salut.jpg
http://www.elcritic.cat/blogs/feminismecritic/wp-content/uploads/sites/18/2015/07/educacio.jpg
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Què mereix més temps a les notícies: el futbol masculí o la gimnàstica rítmica? Què hauria de tenir més valor econòmic (i més salari): 

construir un pont o educar un infant? Què ha de gaudir de major consideració en la planificació de l’espai públic: el cotxe (usat gairebé el 

doble per homes que per dones, segons l’Enquesta de mobilitat quotidiana) o altres formes de mobilitat com el transport públic o el 

desplaçament a peu? Les respostes poden ser variades, però els fets mostren una pauta clara i comuna: és l’androcentrisme. Es 

menysvaloren les activitats associades al gènere femení (encara que les realitzin homes) i es menystenen les activitats fetes per dones 

(encara que sigui en una àrea associada a la masculinitat). Valgui d’exemple el reconeixement que suposen els Premis Nacionals de 

cultura. Com s’explica que en el món de la cultura, malgrat que les noies –amb millors qualificacions educatives – es decantin molt 

més per estudis mitjans i superiors d’arts, l’èxit i el reconeixement l’experimentin els homes?  

 

 

En aquest sentit, diem que els homes ocupen les tribunes (a un 42% de les tertúlies radio televisives, per exemple). I no tots els 

homes: l’Anuari Mèdia.cat mostra que és l’home blanc de mitjana edat, amb un nivell educatiu i una professió liberal, d’ideologia 

majoritàriament conservadora o liberal, qui ostenta la veu pública. 

Per a les dones, el que està en valor és la seva imatge. Si bé és cert que la imatge és cada vegada més important per a tots dos 

sexes, per a elles és un requisit indispensable. La joventut i els cànons de bellesa no són elements que conformin l’autoritat dels opinadors 

als mitjans (de fet molts d’ells superen els 65 anys). No podem dir el mateix de les opinadores que, si bé en qualsevol edat són minoritàries 

– ronden el 30% –, poden arribar a ocupar un cert espai (fins a quatre de cada deu) sempre i quan no superin els trenta anys. Veieu-ho al 

gràfic següent. 

 

5. I la política és el reflex de la societat 

De la mateixa manera que a les institucions socials, la política ha estat un territori poc amic de les dones. Això malgrat les quotes 

(primer voluntàries, i després establertes per llei a les llistes electorals) que han contribuït a corregir part de la sobre-representació masculina. 

Si a més del fet que hi “figurin” dones, volem parlar de poder, hem de mirar quin pressupost gestionen, quant de personal tenen al càrrec, 

quina capacitat d’influir i quant de temps aguanten. La infografia següent mostra que les dones majoritàriament s’estan poc temps en política, 

i que aquells qui s’hi estan una legislatura rere l’altra són majoritàriament homes. 

 

http://iqobservatori.org/index.php/entorn/item/1538-transport-public-o-transport-privat
http://joanvallve.blogspot.com/2013/04/els-nostres-tertulians-2012.html
http://www.media.cat/anuari/
http://www.elcritic.cat/blogs/feminismecritic/wp-content/uploads/sites/18/2015/07/cultura_ok.jpg
http://www.elcritic.cat/blogs/feminismecritic/wp-content/uploads/sites/18/2015/07/comunicacio.jpg
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Ha calgut un terrabastall polític com la crisi de confiança actual perquè l’espai de la representació democràtica comenci a obrir-se a 

altres perfils; d’aquí l’entrada de lideratges femenins a escena. Si això serà o no un canvi profund ho veurem en els propers temps. Ho 

veurem, per exemple, a les enquestes d’opinió política, on la distància de les dones amb la política és encara un toc d’alerta (l’interès per la 

política és menor entre elles que entre ells: deu punts percentuals de diferència!). De la mateixa manera, el 48% dels homes i el 59% de les 

dones diuen que la política és massa complicada i que no tenen possibilitat d’influir-hi (dades del Sondeig d’Opinió de l’ICPS de 2014). Si 

aquestes dades es mouen o no en els propers temps, això queda de moment en l’espai de la incertesa. 

 

Ens ho creiem? Doncs posem-nos en marxa, tots i totes. Tothom és imprescindible per aconseguir els canvis 

socials, cadascú des dels seus respectius àmbits d’actuació.  

 

 

2. PRESENTACIÓ 

Teniu a les mans el Pla local de polítiques d’igualtat i gènere de Valls 2016-2019, un instrument àgil, dinàmic i 

realista, la finalitat del qual és aconseguir en el municipi de Valls una equitat de gènere real i efectiva entre 

homes i dones, una igualtat integral que traspassi l'àmbit formal de la igualtat de tracte i oportunitats i arribi als nostres 

imaginaris simbòlics. El qüestionament, la reflexió i la desconstrucció dels nostres aprenentatges socials han de ser 

uns aprenentatges que, de manera inconscient, donin valor als coneixements i funcions de les persones mascles, en 

perjudici dels coneixements i funcions històricament assignats a les femelles. Aquesta situació genera desequilibris 

estructurals que afecten a tota la població però que impacten més negativament sobre les dones. 

 Les reivindicacions vers la igualtat entre homes i dones en diferents moments històrics han propiciat les 

polítiques  de gènere que actualment s’estan posant en marxa arreu de Catalunya. Com tot, les polítiques d’igualtat 

han sofert canvis i han evolucionat al llarg dels últims anys, de polítiques per a les dones a polítiques per a la 

transformació social. Des d'aquest activisme i des de la implicació institucional s’ha anat treballant per eliminar les 

desigualtats de gènere, avançant i aconseguint diferents reptes que semblaven inassolibles. Malgrat això, sabem que 

ens queda molta feina per fer i el camí de la plena igualtat és encara molt llarg i ple de resistències patriarcals. 

Des del 2008 tenim el compromís des de l'Ajuntament de Valls i treballem per la igualtat d'oportunitats entre 

dones i homes. Per això teniu a les mans el III Pla de polítiques de gènere i igualtat del municipi de Valls, un pla 

que surt del treball conjunt i coordinat entre les diferents regidories i amb la participació de totes les persones que ens 

acompanyen en aquest procés: el Consell de Dones i personal tècnic de l’Ajuntament. Des d’aquesta perspectiva, ara 

volem fer un pas més per aconseguir millorar la qualitat de vida de tota la ciutadania i desenvolupar les polítiques 

d'igualtat, element essencial per contribuir a la defensa dels drets i llibertats i, per tant, a la consolidació d'una 

democràcia plena. 

Arribat el moment econòmic, social i polític en el que ens trobem,  és necessari treballar conjuntament entre 

totes les institucions i entitats del territori per facilitar que els agents socials i econòmics (família, escoles, associacions, 

administracions, empreses...)  deixin de ser agents reproductors de desigualtats per convertir-se en agents 

http://www.icps.cat/recerca/sondeigs-i-dades/sondeigs/sondeigs-d-opinio-catalunya
http://www.elcritic.cat/blogs/feminismecritic/wp-content/uploads/sites/18/2015/07/institucions.jpg
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transformadors cap a la equitat de gènere, i això només s'aconseguirà si entre totes i tots deslegitimem les estructures 

actuals generadores de desigualtats i comencem a plantejar nous espais igualitaris. 

 Per aquest motiu aquest Pla és transformador en el sentit que surt de la planificació per àmbits i l'avaluació 

d'actuacions dels plans anteriors1. El Pla aposta per una planificació estratègica centrada en consolidar els principis 

que han d’orientar l’acció política –uns principis que incorporen en la seva conceptualització la perspectiva de gènere–

, per desplegar i posar en marxa les estratègies indispensables per fer que aquesta perspectiva impregni 

transversalment tota la política pública. És per això que el Pla estableix com a principis orientadors la governança i la 

participació2. 

 La governança comporta una manera de governar nova, que implementa i executa les polítiques públiques 

mitjançant la col·laboració, la coordinació i la relació entre els diferents poders públics i la societat. Amb la 

governança, doncs, el Pla pretén que es reconegui l’autoritat femenina i que el simbòlic femení sigui permeable a 

l’acció pública. 

 La participació comporta implicar i tenir en compte tota la ciutadania i agents socials i econòmics en totes 

les fases del procés, des de la diagnosi, el disseny del pla i la seva implementació i avaluació. 

 Seguint el Pla Estratègic de Polítiques de Dones del Govern de la Generalitat 2012-2015 l’apoderament i 

la transversalitat són les estratègies necessàries per fer que la transversalització de gènere sigui incorporada a tota 

l’acció política, econòmica, social i cultural que es desenvolupi al municipi de Valls. Per aquest motiu el Pla local 

d'igualtat i gènere no és un pla que parla del què volem aconseguir per assolir una igualtat de tracte i oportunitats 

entre dones i homes, sinó del com ho volem aconseguir: definint un escenari de relacions i establint una metodologia 

de treball comuna.   

 Es tracta de transformar estructures i cultura: cultures de relacions, de treball, familiars, etc. Per 

aconseguir-ho, cal dotar l’Administració d’un model de gestió pública més permeable i flexible, que doni resposta a 

les necessitats i expectatives de dones i homes de manera que sigui més acollidor per a les dones, fent que valori i 

faci seves la saviesa i l’experiència femenina. 

Aquest Pla planteja diverses línies de treball a més d’un seguit d’actuacions transversals i concretes que 

estructuren el seu contingut en sis eixos: el compromís amb la igualtat, l’educació en igualtat pel canvi cultural i la 

transformació social, la participació social i política, el treball, la coresponsabilitat i nous usos del temps, l'impuls a la 

lluita contra la violència masclista i les accions per sensibilitzar sobre els drets del col·lectiu LGTBI. 

Voldríem destacar finalment el treball i la participació de totes aquelles persones que han col·laborat en 

l'elaboració d'aquest document viu i transformador, sabent que serà molt útil per avançar en el camí de la plena 

igualtat. 

 

3. MARC CONCEPTUAL DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT 

En quin moment ens trobem respecte les polítiques d’igualtat? 

Per respondre aquest interrogant cal fer un petit incís en el que ha estat l’evolució de les polítiques per a dones 

(anys 80-90) a les polítiques d'igualtat (actualitat).  

En un primer moment, les accions van anar dirigides a aconseguir la igualtat formal, entesa com “afirmació de 

la igualtat de drets entre dones i homes en la normativa”. Aquesta igualtat va arribar a aconseguir-se, malgrat que a 

                                            

1Pla d’igualtat 2008-2011, i Pla d’igualtat 2012-2015 

2Pla Estratègic de Polítiques de Dones del Govern de la Generalitat 2012-2015. 
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la realitat no era efectiva. Per aquest motiu es van començar a activar estratègies per aconseguir la igualtat de tracte, 

entesa com “absència de tota discriminació directa i indirecta per raó de sexe”. Un temps més tard s’afegeix a aquesta 

idea la d’igualtat d’oportunitats, entesa com “compensació de les desigualtats existents en les condicions i posicions de 

dones i homes”. Ja avançat en el coneixement de les polítiques d'igualtat i el seu impacte, havent analitzat l'impacte 

de les accions desenvolupades i encara observant que es reproduïen desequilibris de gènere, ara és l'hora que 

comencem a treballar sota la idea integral de l' equitat de gènere, entesa com a “valoració i presa en consideració de la 

diversitat i les diferències entre dones i homes”, donat que serà aquest el punt de partida imprescindible per trencar 

amb els estereotips, rols i models que perpetuen les desigualtats i discriminacions de gènere. Les dones no 

han d'arribar on són els homes, cal una desconstrucció de les estructures per tal de crear un espai, una realitat, on 

els sabers i les funcions de la masculinitat i la feminitat tinguin el mateix valor. 

 Com hem comprovat, les polítiques de dones, gènere i igualtat han evolucionat en molt poc temps i cal que 

aquesta evolució sigui palesa als nostres plans, programes, projectes i accions. Hem de tenir en compte que la CE, 

en el seu article 9.2, exposa que es “obligació de l'Estat promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat siguin 

reals” . Aquest és el punt més important: fer real la igualtat. Arrel de la Llei d'igualtat 3/2007 del 22 de març, “els poders 

públics són responsables de detectar els obstacles que impedeixen la plena igualtat i llibertat de tota la ciutadania i 

de crear els mecanismes adequats per a facilitar la participació política, econòmica, cultural i social de tota la 

ciutadania”. Finalment, la llei catalana 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes, completa la norma 3/2007. En el 

seu capítol III exposa els diferents mecanismes recollits a la llei per garantir el dret a la igualtat i, específicament a 

l’article 15, de la obligatorietat de les administracions públiques i ens que se’n derivin, d’aprovar en el termini màxim 

de 2 anys plans d’igualtat de dones i homes destinats al personal que presta serveis a l’administració i eliminar així la 

discriminació per raó de sexe, així com plans d’igualtat transversals a l’àmbit educatiu i empresarial (art. 13) per 

eliminar tota forma de desigualtat i discriminació per raó de sexe.  

 

4. MARC NORMATIU  

L’evolució de les polítiques d’igualtat, així com les estratègies per la seva implementació, han estat fortament 

determinades per un important desplegament normatiu que s’ha donat en l’àmbit comunitari, estatal, autonòmic i local, 

com a resultat dels instruments jurídics, polítics i tècnics impulsats des de Nacions Unides a través de les Conferències 

Mundials de les dones. Així doncs, avui disposem d’un marc legal en els diferents nivells institucionals que propugna 

el respecte al principi d’igualtat entre homes i dones i fonamenta la implementació de les polítiques d’igualtat en tots 

els àmbits socials. 

A. Àmbit internacional 

En l'àmbit internacional, el paper de les Nacions Unides ha estat fonamental en el desenvolupament de les 

polítiques de gènere. A partir de l’aprovació de la Declaració Universal dels Drets Humans l’any 1948 per part de 

l’Assemblea General de les Nacions Unides, la comunitat internacional adquireix una nova consciència en relació a la 

situació mundial de les dones i adopta el compromís de portar a terme conferències mundials periòdiques per elaborar 

estratègies i plans d’acció. Aquestes conferències han contribuït enormement a situar la igualtat de gènere en el centre 

de l’agenda política mundial. 

Així, 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. La II i III 

Conferència Mundial de la Dona (Copenhaguen, 1980 i Nairobi, 1985) van permetre adoptar importants plans 

d’acció amb mesures en l’àmbit laboral i educatiu i promoure la creació d’oficines de la dona de caràcter estatal. 
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No obstant, i sens dubte, serà la IV conferencia de Beijing al 1995 la que marcarà un punt d’inflexió en el 

desenvolupament de les polítiques d’igualtat amb aprovació, per unanimitat, de la Plataforma d’Acció i la incorporació 

del maisntreaming de gènere o transversalitat de gènere com a mecanisme d’actuació. 

Així, s’obre una etapa en la qual es busca analitzar els fonaments, les causes i les estructures que es troben a 

la base de les desigualtats existents. Per tant, a banda de les accions encaminades a garantir la condició jurídica i 

social de les dones, també es planteja la necessitat de reorganitzar les institucions i d’adquirir compromisos polítics i 

econòmics que puguin transformar la societat en el seu conjunt. A partir d’aquest moment les polítiques d’igualtat 

s’estructuren en base a l’anomenada estratègia dual, que combina aquesta perspectiva transversal amb les 

accions positives i que continuen encara essent necessàries per equilibrar les desigualtats encara persistents a la 

nostra societat. 

Posteriorment, i per tal de realitzar un seguiment del compliment dels compromisos adquirits a Beijing, s’han 

realitzat tres conferències més, tot i que ja no han suposat un avenç tan significatiu com va representar Beijing, encara 

que han permès reafirmar els compromisos contrets l'any 1995. 

 

B. Àmbit comunitari 

A nivell europeu, les primeres directrius i disposicions jurídiques a favor de la igualtat de tracte entre les dones 

i els homes queden recollides al Tractat de Roma de 1975, que imposa l'obligació als Estat Membres de garantir 

l’aplicació del principi d’igualtat salarial per un mateix treball o un treball d’igual valor. Des d’aleshores, la igualtat de 

gènere s’ha anat consolidant en el dret comunitari fins a convertir-se en un dels principis fonamentals. 

Així es constata amb l’aprovació al 1997 del Tractat d’Amsterdam, el qual articula la igualtat entre homes i 

dones, l’ antidiscriminació i les mesures d’acció positiva. El text normatiu comunitari situa la igualtat de gènere com a 

principal objectiu de la Unió Europea i com a element estructural de la seva política social. El tractat d’Amsterdam 

reforça també la idea d’incorporar la perspectiva de gènere a totes les polítiques públiques, és a dir, d’aplicar el 

mainstreaming o transversalitat de gènere. Aquest principi adquireix una rellevància definitiva amb el IV Programa 

d’Acció Comunitari 1996-2000 i amb l’aprovació l’any 2000 de la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea i es 

consagra amb el Tractat de Lisboa del 2007. 

Pel que fa a la participació equilibrada de dones i homes en els processos de presa de decisions, el punt de 

partida fou la Declaració d’Atenes el 1992 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. 

La legislació europea compta amb diverses directives principalment referides a l’àmbit del treball, igualtat 

salarial, permisos laborals i qüestions relatives a la seguretat social. És important destacar l’efecte que ha tingut aquest 

marc legal europeu a l’estat espanyol, donant lloc a la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

(2007). 

 

C. Àmbit estatal 

A l’Estat espanyol, el tractament legislatiu que fa referència a la igualtat no arriba fins la Constitució 

Espanyola del 1978, que en el seu article 14 proclama que tots els espanyols som iguals davant la llei sense que 

pugui prevaldre discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o 

circumstància personal o social. Igualment, a través de l’art 9.2, compromet als poders públics a que garanteixin la 

igualtat i la llibertat de tot els individus. 
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Pel que fa al tractament de la violència vers les dones, la 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. 

En relació al tractament dels diferents àmbits de discriminació i amb l’objectiu de construir una societat més 

justa i igualitària, s’aprova la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LO3/2007). 

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. 

Tot i que el text normatiu abasta tots els àmbits socials i té en compte els diferents aspectes de la desigualtat, 

podríem dir que és en l’àmbit de les relacions laborals en què s’introdueixen novetats més substancials. Al quadre de 

la pàgina següent es presenta, de manera resumida, les principals mesures i àmbits d’actuació previstes a la llei 

estatal. 

 

Principals àmbits i mesures d'actuació de la Llei 3/2007 

 

Àmbits Mesures 

   

  Principi de transversalitat. 

  

 

Principi de presència equilibrada a les llistes electorals i en els nomenaments. 

Pautes generals d’actuació 
dels poders públics  

 

Elaboració de Pla estratègic Igualtat d’oportunitats per part de l’Administració General de l’Estat que inclogui 
un informe d’impacte de gènere 

  

 

Les  entitats  locals  integraran  el  dret  d’igualtat  en  l’exercici  de  les  seves competències 

  

 

 

  Incorporació de la perspectiva de gènere en: 

Foment de la igualtat en els 
principals àmbits socials  

Educació, cultura, salut, societat de la informació, esports, desenvolupament rural, polítiques  d’ordenació   del   
territori  i habitatge,  cooperació  per   al desenvolupament 

 

  
Mesures de foment de la igualtat en els mitjans de comunicació i instruments de control per la publicitat no 
sexista 
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  Mesures d'acció positiva a través de la negociació col·lectiva. 

Garantia del dret al treball en 
igualtat d’oportunitats 

 

 

Discriminació directa/ indirecta i mesures de tutela judicial efectiva. 

 Accés a l’ocupació: dones com a grup prioritari en les polítiques actives d’ocupació. 

 

 Formació i promoció professional.  

  

 

Protecció davant l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe. 

  

 

Obligació per les empreses de més de 250 treballadors/es d’aprovar   

Plans d’igualtat 

  

 

Conciliació de la vida personal, familiar i laboral: 

 -  Ampliació del permís de maternitat (a fer ús qualsevol dels progenitors) en cas de fill/a amb discapacitat 

 

-  Permís de paternitat de 13 setmanes 

- Reconeixement de treballadors/es autònoms/es i altres règims de la seguretat social. 

 

-  Reducció de jornada: s’amplia l’edat del menor a 8 anys i es redueix a    1/8 de la jornada el límit mínim 

de reducció. 

 -  Excedència voluntària: es redueix 4 mesos durada mínima. 

 

-  Excedència per cura de familiars: s’amplia 2 anys durada màxima i es reconeix el gaudiment de forma 

fraccionada 

  

 

Modificacions de la Seguretat Social: 

 - Flexibilització cotització prèvia per accedir prestació maternitat. 

 - Nou subsidi pel cas de que no es compleixin els requisits mínims. 

 - Prestació econòmica paternitat. 

 

 

Creació 
d’organismes específics  

 

Ocupació pública: Presència equilibrada d’homes i dones en òrgans de selecció i valoració, eliminar la 
discriminació retributiva directa o indirecta per raó de sexe i altres mesures en sentit anàleg amb el sector privat 

 

 

- Creació d’una Comissió interministerial d’Igualtat entre dones i homes i unitats d’igualtat a cada Ministeri 

 

- Constitució d’un Consell de participació de les dones, com a òrgan col·legiat que ha de servir de via per al a 
participació institucional en aquestes matèries 

   

 

 

Pel que fa a l’àmbit competencial de les Administracions Públiques, la LO3/2007 del 22 de març, estableix 
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com a criteris d’actuació: 

 

- Garantir la igualtat efectiva en l’accés a l’ocupació pública i en el desenvolupament de la carrera professional 

- Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sense que afecti a la promoció professional 

- Fomentar la formació en igualtat 

- Presència equilibrada en els òrgans de selecció i valoració 

- Mesures efectives de protecció davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe 

- Eliminar qualsevol discriminació retributiva directa o indirecta 

 

D. Àmbit autonòmic i local 

A Catalunya, el reconeixement legal de la igualtat el trobem a la Llei Orgànica 6/2006 del 19 de juliol, de 

Reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Aquesta reconeix a la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les 

competències conferides per la Constitució Espanyola, la competència exclusiva en matèria de polítiques de gènere 

(art.153). 

L’àmbit competencial preveu: 

1. La planificació, el disseny, l'execució, l'avaluació i el control de les normes, plans i directrius generals en 

matèria de polítiques de dones, així com establir accions positives. 

 

2. La promoció de l'associacionisme de dones. 

 

3. La regulació de les mesures i els instruments per a la sensibilització, detecció i prevenció de la violència masclista 

així com els serveis i recursos destinats a una protecció integral. 

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: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Afrontar de manera integral totes les formes de violència contra les dones i els actes de caràcter sexista i 

discriminatori. 

4. Fomentar el reconeixement del paper de les dones en tots el àmbits i promoure la participació dels grups i les 

associacions de dones en l’elaboració i avaluació d'aquestes polítiques. 

5. 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 
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6. 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 2015, la Generalitat de Catalunya aprova la Llei 17/2015 de 18 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i 

homes. Es tracta d’una regulació feta d’acord amb les competències de l’autogovern de Catalunya i que s’emmarca dins 

la categoria de norma específica complementària de la Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de 

dones i homes. Aquesta norma incorpora modificacions legislatives substancials per avançar cap a aquesta igualtat 

efectiva i estableix mesures transversals en diferents ordres de la vida. 

En l'article 6 d'aquest text normatiu s'especifica quines són funcions dels ens locals de Catalunya en matèria 

de polítiques d'igualtat de gènere: 

 

1. Estudiar i detectar les mancances i les necessitats de les dones comptant amb la col·laboració de les associacions de 

dones. 

2. Sensibilitzar la població sobre les causes de la violència masclista, impulsar actuacions i campanyes de prevenció i 

posar a disposició els serveis d’atenció necessaris per a les persones que pateixen les diverses manifestacions de la 

violència masclista. 

3. Atendre, informar i orientar les dones sobre programes i recursos per a facilitar l’exercici efectiu des seus drets, i 

sensibilitzar homes i dones en termes d’igualtat de drets i deures. 

4. Crear i adequar els mecanismes necessaris per a integrar la transversalitat de la perspectiva de gènere en llurs 

actuacions polítiques. 

5. Formar i capacitar el personal per garantir que compleixin les seves funcions en relació al què estableix aquesta llei. 

6. Elaborar, aprovar, executar i avaluar els plans d’igualtat del sector públic (article 15). 

7. Dissenyar, aprovar, executar i avaluar els plans d’igualtat de ciutadania (article 14.4). 

8. Fomentar l’autonomia personal i econòmica de les dones i impulsar l’ocupació femenina. 

9. Fomentar la presència de dones en els òrgans de participació i en els espais de presa de decisions. 

10. Donar suport als grups feministes i a les entitats de defensa dels drets de les dones, i impulsar-ne la participació en 

el disseny, l'elaboració, el desenvolupament i l'avaluació de les polítiques d’igualtat i de transversalització de gènere. 

11. Adequar i mantenir estadístiques actualitzades que permetin un coneixement de la situació diferencial de dones i 

homes en els diferents àmbits d’intervenció local. 

12. Dissenyar i aplicar polítiques destinades a eradicar les desigualtats i les explotacions de les dones en tots els àmbits 

locals d’intervenció 

A continuació s’exposa el  quadre resum de l’articulat de la llei catalana 17/2015 d’igualtat entre dones i homes. 
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Resum de les principals àmbits i mesures d'actuació de la Llei 17/2015: 

Àmbits Mesures 

   

Clàusules socials en les bases de   
Incloure condicions d'igualtat en l'execució dels treballs objecte del contracte per part de l’empresa 
adjudicatària 

La contractació del Sector públic 

 

  

 

Es crearà un Registre Públic dels Plans d'Igualtat i un Distintiu d'Excel·lència empresarial en 
matèria d’igualtat 

   

(Art 10 i disposició addicional 
segona)  

El Govern ha d'elaborar i aprovar, en col·laboració amb l’ Institut Català de les Dones, una norma 
sobre la inclusió de clàusules relacionades amb la igualtat de dones i homes en contractes i 
subvencions de l'àmbit d'actuació de la Generalitat de Catalunya (termini: 6 mesos des de l'entrada 
en vigor de la Llei) 

   

  
Les bases reguladores de subvencions, beques i altre tipus d'ajut públic han de tendir a incloure la 
perspectiva de gènere 

Ajuts públics  
 

(Art. 11)  

Denegar atorgament de subvencions, beques i altre tipus d'ajut públics a empreses i entitats 
sol·licitants sancionades o condemnades perquè han exercit o tolerat practiques laborals 
discriminatòries per raó de sexe o gènere. 

   

Plans d’igualtat de dones i homes 
del sector públic  

Les institucions de la Generalitat, i els organismes públics vinculats, i les entitats públiques i 
privades que gestionen serveis públics han d'aprovar un pla d'igualtat destinat al personal propi 
que s'ha de definir en el conveni col·lectiu o en l'acord de condicions de treball (termini: dos anys 
des de l'entrada en vigor de la Llei) 

 
   

 (Art. 15)  
Els ens locals que tenen òrgans de representació de personal al seu servei han d'aprovar un pla 
d'igualtat, que s'ha de definir en el conveni col·lectiu o en el pacte o acord de condicions de treball. 

   

Ocupació pública  
Les administracions públiques han d'impulsar la representació paritària de dones i homes en la 
composició dels tribunals o òrgans tècnics de selecció 

(Art. 16)  
Els temaris han d'incloure continguts relatius a la normativa sobre igualtat i sobre violència 
masclista 

  

 

Formació bàsica progressiva i permanent en matèria d’igualtat adreçada a tot el personal.  

   

  
Anàlisis de llocs de treball periòdica per valorar el grau de compliment del principi d’igualtat de 
retribució de dones i homes, i prendre les mesures correctores per eradicar les diferències salarials 

   

 

   

Pressupostos   

(Art 17)  

Els departaments de la generalitat, els òrgans autònoms, les societats i els organismes públics 
vinculats o que en depenen han de fer visibles l’impacte diferenciat dels pressupostos sobre homes 
i dones 
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Polítiques i actuacions dels  

poders públics 

(Art. 15)  
Les Administracions publiques de Catalunya han de procurar atenir-se al principi de representació 
equilibrada de dones i homes en els nomenaments dels i de les titulars dels òrgans de direcció 

   

  
Els poders polítics han de procurar atenir-se al principi de presència paritària de dones i homes en 
el repartiment del poder polític 

Participació política de les dones 
(Art 19)  

 

 

 

Les candidatures que representin els partits polítics, les federacions, les coalicions i les 
agrupacions d’electors i electores han de respectar el criteri de paritat entre homes i dones per 
l’elaboració de les llistes electorals (art. 56.3 Estatut d’Autonomia) 

   

   

Participació social de les dones  

(Art. 20)   

 

 

Els poders públics han d'adoptar accions positives específiques temporals, raonables i 
proporcionades que promoguin la igualtat efectiva de dones i homes 

  

 

Els col·legis i agrupacions professionals i empresarials, les organitzacions sindicals, culturals i 
socials i els partits polítics han d'establir els mecanismes per assolir la representació paritària en 
els òrgans directius 

   

   

Coeducació        (Art. 21, 22 i 28 i 
disposició addicional sisena)  

El Govern ha d'aprovar i presentar al Parlament en el termini màxim de dos anys de l'entrada en 
vigor de la Llei un Pla per a la Igualtat de gènere en el sistema educatiu per mitjà del qual haurà 
d'introduir la coeducació en tots els nivells i modalitats del sistema educatiu i l'ha d'introduir en la 
programació educativa i els currículums a tots els nivells 

  

 

Els poders públics han de garantir l’adequada formació en coeducació en l’àmbit de l’educació en 
el lleure infantil i juvenil 

  

 

En l’àmbit universitari s’ha de incloure necessàriament una formació en coeducació de les 
persones que duen a terme tasques docents 

   

   

Valor econòmic del treball 
domèstic i de cura de les 
persones   (Art. 31)  

La Generalitat ha de fer, periòdicament, estimacions de valor econòmic del treball domèstic i de cura 
d'infants i de persones grans o dependents de Catalunya, i ha d'informar a la societat catalana sobre 
els resultats. 

Promoció de la igualtat de tracte i 
d’oportunitats en l’àmbit laboral                                

 

 

 

 

  

 

Els poders públics han de: 

 Elaborar plans d'ocupació biennals per incrementar l'ocupació estable i de qualitat de les dones; 

 

 incorporar la perspectiva de gènere en els programes actives d'ocupació 
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(Art 32 i 45) 

 incorporar la igualtat d'oportunitats en els processos de selecció, classificació 
professional, valoració de llocs de feina, retribucions i promoció professional; 

 

 incrementar el percentatge de dones en sectors, ocupacions i professions en què són poc 
freqüents; 

 

 fomentar accions de l'economia social i el treball autònom, i les iniciatives 
d'emprenedoria engegades per dones; 

 

 promoure l'accés de dones a llocs directius i de comandament; 

 

 garantir el compliment del principi d'igualtat retributiva; 

 

 eliminar la segregació horitzontal; i 

 

 aplicar el principi de la càrrega de la prova en casos de denúncies per assetjament 
sexual i assetjament per raó de sexe. 

 

Les administracions públiques de Catalunya han de: 

 

Crear programes de microcrèdits o altres instruments de finançament per a projectes de 
dones emprenedores. 

 

   

  

Sector públic: les institucions de la Generalitat, l'Administració de la Generalitat i els organismes 
públics vinculats o que en depenen han d'aprovar un protocol de prevenció de l'assetjament sexual 
i de l'assetjament per raó de sexe. 

Prevenció de l’assetjament 
sexual i per raó de sexe                            

(Art. 18 i 33)  

 

Sector privat: les empreses han d'adoptar mesures específiques, negociades amb la representació 
sindical, per prevenir l'assetjament sexual i per raó de sexe. 

   

   

Plans d’igualtat a les empreses   
Les mesures dels plans d'igualtat s'han de negociar i acordar amb la representació legal del 
personal treballador 

(art 36)  Han d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat les empreses de: 

  

- més de 250 persones treballadores (Llei Orgànic 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i 
homes); 

- les empreses amb convenis col·lectius dels quals així ho estableixi 

- i les empreses que estiguin obligades per l’autoritat laboral així ho hagi acordat en un procés 
sancionador 

 

Els poders públics de Catalunya han d'afavorir l'elaboració i la implantació de plans d'igualtat a les 
empreses que no estan obligades per llei. 

  

 

1. Tots els plans d'igualtat, tant els de les empreses que estan obligades per llei com els 
voluntaris, s'han de registrar en el Registre Públic de Plans d'Igualtat. 

 

2. Els sindicats amb presència als centres de treball, per mitjà dels òrgans de representació 
corresponents, han d'adjudicar a un/a delegat/da sindical la funció de vetllar específicament per 
la igualtat de tracte i d'oportunitats en el marc de la negociació col·lectiva. 

 

3. El/la responsable sindical d'igualtat té l'obligació de formar-se en matèria d'igualtat 
d'oportunitats per a dones i homes. 

 

4. Les organitzacions sindicals han de designar un/a responsable sindical d'igualtat que 
tingui la titulació específica en matèria d'igualtat i gènere. 
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5. L'Administració pública ha de facilitar programes de suport a la formació sindical per a la 
negociació col·lectiva amb perspectiva de gènere. 

 

 

Negociació col·lectiva    

Les organitzacions empresarials i sindicals, i els òrgans de representació del personal a 
l'empresa, han de promoure una representació paritària dels dos sexes en la negociació 
col·lectiva mitjançant mesures d'acció positiva. 

 

(Art. 40)   

 

  

 

 

Prevenció de riscos laborals a la 
empresa  

Les empreses estan obligades a tenir en compte la diferent exposició als factors de risc de dones 
i homes, i a prestar una atenció especial als factors de risc per a la fertilitat i per a l'embaràs i la 
lactància, en la valoració dels riscos laborals i en l'adopció de mesures preventives. 

(Art 44)  

 

Les empreses han de formar el personal sobre la diferent exposició als factors de risc segons el 
sexe i sobre els riscos per a la fertilitat, l'embaràs i la lactància 

   

   

Estudis i estadístiques     (art 56)  

       Les administracions públiques han de: 

- incloure sistemàticament la variable sexe en totes les estadístiques 

 

- establir nous indicadors estadístics 

 

- revisar i si s’escau adequar les definicions estadístiques existents per a contribuir al 
reconeixement i la valoració del treball de les dones i evitar l’estereotipació negativa de 
determinats col·lectius 

   

 

Cal tenir present que aquesta norma incorpora la perspectiva de gènere en altres àmbits com són el joc i les 

joguines (Art. 23), les manifestacions culturals (Art. 24), els mitjans de comunicació i tecnologies de la informació i la 

comunicació (Art. 25), les universitats i la recerca (Art. 28), l’associacionisme i col·legis professionals (Art. 29), els 

esports (Art. 30), els usos del temps (Art.46), el benestar social i la família (Art. 47), la salut (Art. 48), el tràfic, 

l’explotació sexual i la prostitució (art. 52), el medi ambient, l’ urbanisme, l’habitatge i la mobilitat (Art. 53), la justícia 

(Art. 54) i la seguretat ciutadana (Art. 55).  

El maig de 2016 el govern espanyol central va presentar un recurs contra la llei 17/2015 i a l’octubre de 2016 

el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucionals 6 articles de la llei 17/2015 d’igualtat entre dones i homes que 

són part dels que regulen la igualtat a l’àmbit laboral al·legant que només l’Estat te competència per imposar a les 

empreses i representants de la plantilla el deure de prevenir l’assetjament sexual (Art 33),  regular l’àmbit laboral en 

matèria d’igualtat (art 36), l’igualtat sindical (art 39, 40 i 41) i els plans d’igualtat (art 44), basant el TC la seva 

argumentació en què les comunitats autònomes no tenen competència per legislar sobre la matèria en aquest terreny. 

No obstant, no declara inconstitucionals els articles 59 a 64 que tipifiquen les infraccions a les empreses que no 

compleixin la llei. De totes maneres, com podem observar en la comparativa de lleis d’igualtat, ambdues lleis 

contemplaven les mateixes obligacions per a les empreses, ampliant la llei catalana d’igualtat la obligació a les 
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administracions publiques i els seus òrgans dependents de tenir plans d’igualtat. Per tal de garantir la seva incidència 

en tots aquestes aspectes, la Llei preveu que l'Institut Català de les Dones resti adscrit al Departament de Presidència 

(disposició final primera), la creació d'un Observatori de la Igualtat de gènere (art.58) i d'un òrgan responsable 

d'aplicació de la transversalitat (disposició addicional quarta).  

Pel que fa al tractament de la violència masclista, el Govern de Catalunya aprova la Llei 5/2008 del dret de 

les dones per a l’eradicació de la violència masclista, la qual introdueix importants novetats conceptuals que 

complementen les que estableix la llei estatal 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de 

gènere,  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; a més 

de tots el àmbits en què es pot produir: en la parella, context familiar, laboral, social o comunitari.  

Els principals objectius de la Llei són: 

 Eradicar la violència masclista i remoure les estructures socials i els estereotips culturals que la perpetuen. 

 

 Establir mesures integrals de prevenció, detecció i sensibilització amb la finalitat d’eradicar-la de la societat. 

 

 Reconèixer els drets de les dones que la pateixen a l’atenció, l’assistència, la protecció, la recuperació i la 

reparació integral. 

 

La Llei també defineix i ordena la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral, formada per tots els agents socials i 

serveis directament implicats, i reconeix als municipis una sèrie de competències que es concreten en: 

 

1. Programar, prestar i gestionar els serveis d’informació i atenció a les dones i efectuar la derivació als 

diferents serveis en els termes especificats per aquesta llei. 

 

2. Prestar o gestionar altres serveis de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral, d’acord amb el que s’estableixi 

per mitjà d’un conveni amb l’administració de la Generalitat de Catalunya. 

 

3. Col·laborar en la gestió de les prestacions econòmiques i les subvencions que aquesta llei estableix. 

 

4. Complir totes les altres funcions establertes per aquesta llei que, en raó de les competències respectives, els 

correspongui assumir amb relació a les dones que pateixen o han patit violència masclista. 

 

Els municipis amb una població inferior a 20.000 habitants poden delegar llurs competències a una 

mancomunitat de municipis o a altres ens locals. 

Com ja hem dit, 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. 

Pel que fa a l’ocupació pública que implica a treballadors/es de les Administracions Locals, la 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 
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qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. 

 

E. Àmbit col·lectiu LGTBI 

Finalment i pel que fa a l'àmbit LGTBI, cal destacar la recent aprovació de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, 

per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, 

la bifòbia i transfòbia del Parlament de Catalunya. L’objectiu de la llei és desenvolupar i garantir els drets LGTBI 

i evitar situacions de discriminació i assegurar la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat, tant en l’àmbit públic 

com privat, sobre els quals la Generalitat de Catalunya i els ens locals tenen competències. 

Les mesures que s’estableixen afecten totes les àrees de la vida social, totes les etapes de la vida i totes les 

contingències en el decurs de la vida, com ara qualsevol canvi en l’estat civil, la formació d’una família, la malaltia, la 

incapacitació, la privació de llibertat o la mort. 

Pel que fa a les polítiques públiques per a promoure la igualtat efectiva de les persones LGTBI incorpora els 

següents àmbits:  

Professionals que actuen en àmbits sensibles de l'Administració Pública (capítol I),  

Coeducació; Universitats; Cultura, Lleure i Esport; Mitjans de Comunicació; Salut; Acció Social; Ordre 

Públic i Privació de Llibertat; Participació i Solidaritat (capítol II), 

 Mercat de Treball (capítol III) i  

Famílies (capítol IV). 

Es crea el Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals, com un òrgan de 

participació ciutadana i consultiu permanent i es fa esment a la necessitat de disposar d’un òrgan que coordini 

l’execució de les polítiques LGTBI dels diversos departaments de la Generalitat (article 8). De manera paral·lela oferirà 

un Servei d’atenció integral per atendre les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació 

o violència per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere, per tal de donar respostes 

adequades, àgils, properes i coordinades a les seves necessitats (article 9). 

A banda d’aspectes preventius i proactius la llei també regula des de una vessant reactiva, és a dir, proveeix 

d’un règim d’infraccions i sancions i recull la inversió de la càrrega de la prova essent aquesta última  

important per tal de lluitar contra la discriminació d’aquests col·lectius.  

Tothom és innocent fins que no es demostri el contrari. Aquest és un principi bàsic de l'Estat de dret, però també 

ho és la protecció dels drets fonamentals de totes les persones. En casos de discriminació, aquesta protecció topa 

amb traves greus. Com pot demostrar algú que és discriminat per ser dona, lesbiana, negra, gitana o atea? Davant 

de les dificultats que es poden trobar, moltes víctimes de discriminació poden optar per no denunciar. De fet, és 

unànime la constatació que la gran majoria de casos de discriminació (fins a un 90% segons alguns càlculs) no es 

denuncien. És una advertència que fan des d'entitats com SOS Racisme fins a la fiscalia contra els delictes d'odi i 

discriminació, passant pel consell estatal per la igualtat de tracte i no discriminació. 

El principi d'inversió de càrrega de la prova mira de resoldre aquest problema. De fet, no és un principi inventat 

per la llei contra la LGBTIfòbia, que el que fa és aplicar a la discriminació per motius de diversitat d'orientació sexual 

i identitat o expressió de gènere, normatives desenvolupades per la UE i incloses ja en algunes lleis a l'Estat espanyol 

que combaten discriminacions com altres motius, com el gènere o la raça. 

En aquest sentit  la UE ja va legislar que els estats haurien d'adoptar mesures per invertir la càrrega de la prova 

en denúncies per discriminació de gènere en la seva directiva per a la igualtat de tracte entre homes i dones a la feina, 

elaborada el 2006. Aquesta norma obliga els estats membres a adoptar mesures perquè “quan una persona que es 

consideri perjudicada per la no aplicació” del principi d'igualtat de tracte presenti “fets que permetin presumir 



      

 

20 

 

l'existència de discriminació directa o indirecta, correspongui a la part demandada demostrar que no hi ha hagut 

vulneració del principi d'igualtat de tracte”. 

Així, quan la part actora o l’interessat al·leguin discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o 

expressió de gènere i aportin indicis fundats sobre la seva existència, correspondrà a la part demandada o a qui 

s’imputi la situació discriminatòria, l’aportació d’una justificació objectiva i raonable, suficientment provada, de les 

mesures adoptades i de la seva proporcionalitat.  

També preveu les actuacions d’ofici de les administracions cas de tenir coneixement de situació de 

discriminació sense la necessitat de denuncia ni participació en el procés de la persona afectada. 

Per acabar, cal destacar que la llei fa especial menció a les persones transgènere i intersexuals (article 

23), explicitant que s’han de poder acollir al que estableix aquesta llei sense que calgui cap diagnòstic de disfòria de 

gènere ni cap tractament mèdic. 

 

F. Adequació del Marc Normatiu al III Pla local de polítiques d’Igualtat i Gènere de valls.  

 Les diverses recomanacions, decrets i lleis que fan referència a la igualtat de tracte i oportunitats estableixen 

amb claredat les obligacions dels ens públics en la definició d’estratègies i actuacions per assolir la igualtat, un ideal 

que no només cal perseguir per donar compliment a la normativa sinó, i més important, per contribuir a una millora en 

la qualitat de vida de les persones, al canvi cultural, i a la transformació de les estructures existents per estructures 

socials igualitàries. 

L’Ajuntament de Valls s’adequa a la normativa i afronta i implementa polítiques de gènere d’una manera activa 

des de fa força temps. Només cal com a mostra d’aquesta actitud activa el present projecte, essent el tercer pla de 

polítiques de gènere i d’igualtat que redacta i que adquireix el compromís d’implementar. 

 

 

5. EL PAPER DELS GOVERNS LOCALS EN L’ARRELAMENT DE LA IGUALTAT 

L’administració pública local és la forma de govern més propera a la ciutadania i a la realitat social, per aquest motiu 

es troba en una posició idònia per assumir un paper actiu en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat dins del 

marc de les seves competències. Així ho reconeix la pròpia Carta Europea d’Autonomia Local quan estableix que 

"l’exercici de les responsabilitats públiques, de manera general, ha de correspondre preferentment a les autoritats més 

properes a la ciutadania".3 

En aquest sentit, les iniciatives dels organismes internacionals van influenciar des d’un bon inici a les administracions 

locals que van comprendre la seva importància en l’impuls de polítiques d’igualtat per equilibrar les desigualtats que el 

propi sistema genera i van començar a crear els primers serveis d’atenció a les dones, dirigides principalment a 

atendre les situacions de violència de gènere. 

De la mà del progrés normatiu i institucional i amb la presència cada cop més evident del moviment associatiu de 

dones, els governs locals més progressistes inicien una etapa de forta implicació política amb la igualtat més enllà d’una 

postura assistencialista, adoptant mesures de sensibilització i de transformació social. El govern de Valls n’és un exemple, 

tal com podrem observar en l’anàlisi del seu recorregut evolutiu per les polítiques d’igualtat en el següent capítol.  

A patir de la dècada dels 90 els governs locals més capdavanters adquireixen un paper protagonista en el 

desenvolupament d’aquestes polítiques, contagiant la resta de municipis que s’hi aniran sumant a aquestes iniciatives 

                                            

3 Article 4.3 de la Carta Europea d’Autonomia Local, de 15 d’octubre de 1985, ratificada per instrument a 20 de gener de 1988, a la Diputació de 

Barcelona (2007): Marc legislatiu i competencial de les Polítiques d’igualtat de gènere en l’àmbit local i propostes de futur 
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tant necessàries per la millora integral de la societat. Es comencen a crear estructures tècniques específiques com les 

Regidories de Dones o d’Igualtat. L’any 2007 a la demarcació de Tarragona n’hi havia un total de vuit, amb la funció 

d’impulsar serveis per a les dones com els SIADs, crear programes estables d’inserció sociolaboral, formatius, 

d’acompanyament i suport, destinar recursos econòmics i humans com les agents d’igualtat i incorporar la transversalitat 

de gènere com a estratègia per introduir el principi d’igualtat en totes les polítiques públiques locals. Potser es en aquest 

últim punt on es troben més dificultats per diversos motius, ja que suposa una nova metodologia de funcionament i 

organització a més de deconstruir els conceptes que tenim interioritzats per observar la realitat des d’un altre punt de 

vista: el de la igualtat. 

Per aquest motiu i amb la ferma intenció de caminar cap a la igualtat, es va crear un instrument que inclou des de 

l’ideari igualitari a la planificació de proposta d’accions concretes i la metodologia d’implementació, un instrument que 

demostrés el compromís del govern i la ciutadania per treballar conjuntament en aquest sentit. Aquest instrument són els 

plans de polítiques de gènere i d’igualtat, eines que han d’esdevenir els fulls de ruta cap a la igualtat, tant dins de el 

si de la pròpia organització pública local com en  la població del territori que governen. 

Els plans constitueixen un conjunt ordenat d’objectius i mesures que permeten desenvolupar una estratègia integral 

orientada a millorar i equilibrar la situació de dones i homes en un territori i/o organització a partir d’una anàlisi de diagnosi 

prèvia d’aquesta situació. 

El seu impuls sorgeix del reconeixement de les desigualtats i discriminacions existents per raó de gènere i de la 

voluntat per transformar aquesta realitat. Per aquest motiu és important i imprescindible aplicar la transversalitat de 

gènere. Les actuacions s’encaminen a afavorir la igualtat de dones i homes en tots els àmbits de la societat i a propiciar 

un model de ciutadania més igualitari, basat en el respecte i l’equitat. 

Al llarg de les pàgines següents, en que s’anirà desenvolupant el projecte de redacció del pla el lector, es podrà 

observar les diferents nomenclatures que han anat tenint els diferents plans aprovats i l’actual que redactem. No és una 

confusió, sinó que aquestes diferències responen a l’evolució de les polítiques d’igualtat al llarg d’aquests anys. 

En el seu inici es va posar la mirada en les dones com a objectiu per a aconseguir la igualtat i es va iniciar el treball 

amb totes elles per potenciar l’associacionisme femení, la participació i treballar en violència de gènere essencialment 

amb les víctimes, tant en la seva atenció com recuperació. Així, els plans d’igualtat s’anomenaven “Plans de Polítiques 

de Dones” de forma majoritària. 

En una segona etapa hi ha un viratge en la mirada i enfocament identificant en les diferències del constructe social de 

gènere com a base de les desigualtats i incloent altres línies de treball enfocades a potenciar canvis culturals i incloure 

aquest concepte per definir les polítiques,  passant  a nomenar-los “Plans de Polítiques de Dones i d’Igualtat”. 

Actualment s’amplia l’enfocament, s’inclou a tota la població independentment del seu sexe com a potenciadors 

del canvi cap a la igualtat efectiva i es defineixen les polítiques públiques com a “Plans de Polítiques de Gènere i 

d’Igualtat”. 
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SEGONA PART: DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

1. PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PLA: FASES I METODOLOGIA 

Una vegada definits  el marc conceptual de les polítiques d’igualtat i analitzada la vessant normativa, ens endinsem 

en el procés d’elaboració del pla que seguirà les següents fases i metodologia: 

Fase 1. Estudi i lectura de la diagnosi dels plans anteriors i les polítiques implementades en anys anteriors 

Consisteix en  una anàlisi de grau d'implementació dels plans anteriors i de l’evolució de les línies de treball de les 

polítiques implementades i dotació de recursos. 

Fase 2. Estudi sociològic del territori en clau de gènere 

Consisteix en una recopilació i elaboració de dades sociològiques significatives en perspectiva de gènere.  

Fase 3. Procés participatiu 

Treball amb diferents grups focals representatius  

Amb les dades sociològiques i l’historial d'actuacions de desplegament dels anteriors plans de polítiques de gènere, 

es procedirà a la realització de grups focals de participació en els quals es recolliran les propostes i s'analitzaran les 

dinàmiques realitzades per a l'obtenció d'informació.  

En aquesta fase s’han definit tres punts focals de participació:  

- Grup de persones amb representació política al Consistori 

- Grup de Consell Consultiu  de Dones de Valls 

- Grup de tècnics vinculats  a àrees d’atenció a les persones 

 Fase 4. Elaboració de la diagnosi 

Consisteix en un buidat de dades, anàlisi de les dades  i redacció provisional del Pla.  

Fase 5. Procés participatiu de devolució del document i anàlisi per part del grups focals participants  

Recull de noves aportacions a incloure al document final.  

Fase 6. Presentació i aprovació  

Eines metodològiques: 

 

 

lectura i anàlisis de la 
documentació municipal: 
plans anteriors, memòries 

SIAD, estudis sobre 
associacionisme

recollida de dades 
estadístiques municipals: a 
través d'Idescat i del padró, 

dades demogràfiques i 
socioeconòmiques

Grups focals de participació 
amb personal polític i tècnic 

i amb el Consell de Dones



      

 

23 

 

2. ANTECEDENTS HISTÒRICS EN POLÍTIQUES D’IGUALTAT A VALLS 

El municipi de Valls ja té una àmplia trajectòria en el disseny de plans de Polítiques de Gènere i  d’Igualtat.  Des 

del 2008 quan es va aprovar el I pla local d’igualtat s’han creat estructures necessàries per implementar-lo, com 

la Regidoria d’Igualtat, el SIAD i el Consell Consultiu de Dones de Valls, de la mateixa manera que s’observa interès 

per continuar treballant amb eficàcia i eficiència en polítiques d’igualtat.    

Valls, dels municipis de la província, és capdavanter en polítiques d’igualtat i gènere i ara presenta el seu III pla 

local amb l'experiència del camí recorregut i la il·lusió de continuar caminant cap a la igualtat amb fermesa, sentit crític 

i la intenció d’implementar el III pla local col·laborant entre tots els departaments de l’administració i agents socials i 

econòmics de la ciutat de Valls. 

 

A. Primer Pla de polítiques de dones 

L’Ajuntament de Valls fa una aposta ferma i reconeguda des de l’any 2008 per la implementació de les polítiques 

de dones i d’igualtat de gènere confeccionant i aprovant el primer Pla de Polítiques de Dones on es van definir les 

línies d’actuació municipal en aquesta matèria per un període de tres anys (2009-2011) amb l’objectiu principal de 

promoure la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació entre homes i dones i per lluitar contra la violència masclista,  

establint les cinc línies d’actuació següents: 

1. Impuls a les polítiques d’igualtat i gènere i foment de de la transversalitat en les actuacions 

2. Foment de la participació social de les dones 

3. Treball i conciliació de la vida laboral i familiar 

4. Vetllar per la igualtat d’oportunitats des dels espais d’atenció a les persones 

5. Impuls de la lluita contra la violència de gènere 

Així, i dins d’aquest marc, l’any 2009 es posa en funcionament el Punt d’Atenció a la Dona (SIAD) de 

l'Ajuntament de Valls possibilitant el desplegament de la Llei 5/2008 de 24 d'abril dels drets de les dones a eradicar la 

violència masclista, amb la finalitat d’aglutinar en un sol servei totes les tasques i iniciatives dirigides a les 

dones que es produeixen al municipi. 

Els SIADs (Servei d'Informació i Assessorament a les Dones) estan inclosos dins la cartera de Serveis de la 

Generalitat de Catalunya com uns serveis destinats a les dones, de competència local dins del marc de la Llei 5/2009 

de 24 d'abril del Dret de les dones a eradicar la violència masclista. I, per tant, el SIAD de Valls s’orienta de forma 

prioritària a l’atenció de víctimes de violència masclista i ofereix assessorament, atenció i acompanyament en tot el 

procés personal de la dona fins a la seva recuperació així com activitats de sensibilització i prevenció de qualsevol 

forma de discriminació cap a les dones. 

El Servei d’Informació i Atenció a les dones de Valls té com a objectiu atendre totes i cadascuna de les 

demandes de les dones del municipi des de diferents àmbits oferint informació, formació, assessorament i atenció 

personalitzada en tots aquells temes d'interès per a les dones i les associacions de la nostra ciutat així com facilitar 

l'accés a altres serveis de la nostra població (formació laboral, etc.). La finalitat principal d’aquest serveis és la de 

dotar al municipi d’un punt de referència des d’on es coordinin i impulsin totes les tasques i iniciatives dirigides 

a les dones que es produeixin al nostre municipi així com totes les iniciatives relacionades amb les dones de la ciutat. 

Donant desplegament a les línies d’actuació previstes al I Pla de polítiques de dones s’aconsegueix consolidar 

dues estructures bàsiques: 
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- Es va crear el Consell Consultiu de Dones de Valls, òrgan on tenen representació les dones de diferents 

àmbits de la població que permet la participació de les dones en les decisions municipals mitjançant aquesta via de 

diàleg estable entre l'Ajuntament i les persones i/o associacions que més coneixen la realitat específica de la població 

femenina de Valls. 

- Consolidació del PAD (SIAD), des d’on s’ha abordat la realització d’una tasca important de prevenció, 

sensibilització, socialització i desenvolupament de noves polítiques i accions en les polítiques de dones en diferents 

àmbits d’actuació i que ha anat augmentant gradualment el nombre d’atencions realitzades. 

El PAD durant aquesta primera etapa es constitueix amb una persona a dedicació completa que assumeix 

tasques de coordinació i atenció psicològica i dues persones externes que assumeixen els serveis d’assessorament 

jurídic i psicoteràpia infantil (algunes hores setmanals, d’acord amb el nivell de demanda). 

Com a valoració final d’aquesta primera etapa, considerem que el primer pla local va ser l’instrument que va 

permetre crear les estructures necessàries per començar a aplicar la perspectiva de gènere. Aquestes estructures 

són importants per a la continuïtat de les polítiques d’igualtat que s’apliquin al municipi de Valls i cal analitzar la seva 

estructura, funcionament i disposició de recursos humans, materials i econòmics, per tal de enfortir-les. 

 

B. Segon Pla de Polítiques de Dones i d’Igualtat 

Una vegada finalitzada la vigència del primer pla aprovat es realitza una tasca d’anàlisi sociològic i avaluació 

de les polítiques realitzades i es confecciona II Pla de polítiques de dones i d’Igualtat que s’aprova al desembre de 

l’any 2012, amb vigència fins al 2015 i prorrogat fins el 2016 

Així, l’any 2012 la Fundació Vilaniu, per encàrrec de l’Ajuntament de Valls, va realitzar un estudi diagnòstic del municipi 

de Valls per tal de detectar les discriminacions i desigualtats per raó de gènere que persisteixen al territori i proposar els 

mecanismes necessaris per corregir-les, aconseguint així una veritable igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, uns 

mecanismes que respectant i tractant les diferències, ajudessin a resoldre els desequilibris estructurals existents. 

 Va ser la primera vegada que es va realitzar una diagnosi en perspectiva de gènere profunda del municipi de Valls 

per adequar posteriorment els objectius a les necessitats detectades en aquesta diagnosi i es va dissenyar el II Pla local de 

polítiques de dones i d’igualtat de Valls. Prenent de referència les dades estadístiques utilitzades en aquesta diagnosi elaborarem 

ara la diagnosi sociodemogràfica i econòmica d'aquest pla. 

El Pla es constitueix com una eina des de la que aprofundir i avançar en el treball vers les polítiques d'igualtat promovent 

programes, plans, projectes i actuacions que servirien per corregir i compensar les situacions històriques de desigualtat i 

discriminació entre dones i homes basades en la socialització de gènere sexista; una socialització de gènere que es 

transmet de manera inconscient a través de la transmissió de valors, creences, actituds, pràctiques estereotipades, rols i models 

que se sustenten en la creença que les dones són inferiors als homes, i en una organització social, política, econòmica i 

religiosa patriarcal basada en l’autoritat i lideratge dels homes, que perpetua a través d'aquestes estructures la desigualtat 

entre homes i dones. 

Aquest II Pla Local de Polítiques de Dones i d'Igualtat (2012-2015), es converteix en el document marc per al 

desenvolupament de les diferents actuacions en matèria de polítiques de gènere, en substitució de l’anterior aprovat 

al 2010, actualitzant-lo i ampliant-lo.  

Es tracta d'un instrument tècnic o guia de treball que serveix com a punt de referència per al desenvolupament 

i priorització de les accions que busquin transformar i generar canvis en relació als biaixos de gènere existents a la 

ciutat, que ha de permetre recollir i analitzar les diferents actuacions o instrument de treball. 

Gira envers a 6 eixos de treball principals coincidents amb els definits per l’ICD per la mateixa temporalitat, des 

d’on es van desplegant les àrees, objectius i possibles accions a implementar:  
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1, Impuls de les polítiques d’igualtat i de gènere 

2, Canvis culturals i de transformació social 

3, Participació social i política 

4, Repartiment del treball i usos del temps 

5. Qualitat de vida i cohesió social 

6, Eradicació de la violència: mesures d’intervenció integral 

 

Al voltant d’aquests 6 eixos es defineixen un total de 22 objectius general, 73 objectius específics i 131 

actuacions previstes. 

Aquest II Pla de Polítiques  de dones i d’Igualtat inclou un bon anàlisi de la situació de les dones, tan a nivell 

local com a nivell general. 

Dins des 6 eixos o línies estratègiques d’actuació fa un desplegament molt ampli de possibilitats d’actuacions 

per a cadascuna d’elles, constituint més que un pla de treball a seguir, un catàleg de possibilitats d’actuacions a 

realitzar.  

Aquest fet comporta aspectes  positius i negatius. D’una  banda facilita les persones que l’han d’implementar 

obtenir una gran quantitat d’idees per a convertir en accions concretes i no és rígid ni obliga a desenvolupar unes 

accions concretes definides prèviament, sinó que es poden anar variant d’acord amb la resposta de la ciutadania o 

els actors implicats en cada línia. D’altra banda, si s’haguessin de portar a terme totes les accions definides per al 

període de vigència, amb els recursos amb els que es disposa, és del tot impossible i crea certa frustració en les 

persones responsables de l’execució del pla. Això comporta alhora la dificultat afegida de l’avaluació de l’acompliment 

del pla ja que si és impossible implementar-lo en la seva totalitat, l’avaluació de l’acompliment sempre tindrà un resultat 

negatiu i augmentarà la frustració si es pretén realitzar aquesta avaluació.. 

Dit això analitzarem/descriurem tot seguit les actuacions/projectes i grau de consolidació de les línies que s’han 

dut a terme durant aquest període 2013-2016 i els projectes en curs. 

Coeducació. S’ha consolidat el grup de treball de coeducació, un grup format per les persones referents de 

coeducació dels centres de secundària de la ciutat, el departament d’ensenyament de l’Ajuntament i el SIAD. En 

aquest grup es treballen les actuacions que es realitzaran conjuntament, es comparteixen recursos i es treballa de 

forma conjunta en les activitats de sensibilització a  la població adolescent, sobretot en prevenció de violència 

masclista. 

Es commemora el 25 de novembre de forma conjunta amb tots els centres i es consolida com a mínim una 

activitat de sensibilització amb temporalitat anual destinada a tot l’alumnat de 4t d’ESO (cinefòrum, teatre fòrum).  

S’ha treballat amb la comunitat educativa i s’han realitzat xerrades a les AMPA’s i s’han realitzat xerrades a 

l’alumnat de cicles formatius.  

S’ha intentat implicar i incloure al grup als centres de primària però encara no s’ha aconseguit. S’han programat 

cursos de formació en perspectiva de gènere, formació al professorat de primària però no s’ha aconseguit la seva 

participació. Sí que s’ha aconseguit implicar-los en les activitats de sensibilització al voltant del 25 N i la seva 

participació ha estat molt àmplia. 

Foment d’estudis de gènere i activitats de divers format a l’àmbit educatiu. S’ha consolidat el projecte dels 

premis Dolors Vives Rodon per a treballs de recerca de secundària post obligatòria amb una segona  edició i s’han 

ampliat a l’exercici 2016 per a premiar activitats de diferent format a tota la comunitat educativa. Aquests últims tenen 
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l’objectiu de potenciar les activitats coeducatives dins la comunitat educativa vallenca en tota la seva extensió 

(professorat, alumnat, AMPA’s). 

Sensibilització. S’ha iniciat una activitat anual destinada a la sensibilització de la població en temàtica de gènere: 

Cicle de cinema de gènere. L’any 2016 va tenir la seva primera edició al voltant del 8 de març oferint tres pel·lícules: 

Marits i mullers, Pago justo i Flores de otros mundos. 

Circuit per a l’abordatge de situacions de violència masclista. Tot i que hi ha un circuït d’atenció a les 

situacions de violència masclista comarcal, s’ha valorat convenient constituir una taula local, ja que alguns serveis 

específics no estan inclosos al circuït comarcal, per tal de fer front a aquestes situacions d’una forma coordinada i 

propera entre els professionals que n'estan implicats, avaluar el seu funcionament de forma periòdica, compartir 

recursos i augmentar l’eficàcia i eficiència en l’atenció a les víctimes. Aquesta taula local també propiciarà  el lideratge 

del seu funcionament a la ciutat de Valls, dotant-la d’independència, capacitat de convocatòries de reunions i 

actuacions conjuntes destinades a la població de Valls en la que resideix aproximadament el 50% dels habitats de la 

comarca de l’Alt Camp. S’ha estat treballant durant el 2015 i està en fase de definició i redacció per a la seva aprovació. 

La previsió és que s’inclogui dins del circuït per a l’abordatge de les situacions de violència de l’Alt Camp, com a taula 

de funcionament independent però també amb participació al circuït d’àmbit comarcal. 

Protocol per a la prevenció de la Mutilació Genital Femenina. Liderat pel servei de pediatria del CAP, s’ha 

treballat aquest darrer exercici en la confecció i abordatge coordinat dels possibles casos de MGF a la població. 

Actualment es troba en fase final per a la seva aprovació.  

Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament de Valls. Aprovada recentment la seva redacció, en fase inicial del projecte. 

Treball grupal amb dones. S’ha portat  a terme el projecte “Entre dones” destinat a dones en risc d’exclusió 

durant tres edicions. En aquest àmbit d’actuació es treballa amb les dones el seu empoderament i la superació de les 

seves dificultats personals. Alhora, s’han realitzat un taller i un curs de defensa personal per a dones on han pogut 

formar-se dones de tots els àmbits poblacionals en aquesta matèria. 

Projecte gènere i reflexió amb adolescents en risc d’exclusió social. Es va portar a terme aquest projecte   

amb l’objectiu de prevenir conductes abusives, introduir una educació sexual, de gènere i sobre els trastorns 

alimentaris als adolescents.  Van sumar un total de 12 tallers de temàtica diversa  i impartits per professionals de 

diferents disciplines (pediatra, llevadora, psicòloga, treballadora social, ...) 

 Àmbit LGTBI. Actualment està en fase inicial. S’està treballant la iniciativa d’incorporar l’atenció i 

assessorament del col·lectiu LGTBI des del SIAD. No hi ha dades sobre aquest col·lectiu ni hi ha constància de cap 

associació específica. Tot i així, la inquietud des de la regidoria i des del propi SIAD de treballar cap a la igualtat 

efectiva i lluitar contra qualsevol tipus de discriminació. Aquesta voluntat ha motivat que des del grup de treball de 

coeducació es treballi aquest tema i sorgeixi com una proposta per a realitzar a l’exercici 2017. En aquesta línia s’està 

planificant una activitat de sensibilització per a l’alumnat de secundària. 

Durant la vigència d’aquest segon Pla, el SIAD, servei en el que recau la funció de desenvolupament del pla, 

pateix una modificació.  Amb l’objectiu de crear sinèrgies i compartir recursos, l’any 2012 s’aposta per oferir a totes 

les dones de Valls i Comarca de l’Alt Camp en un espai únic desplaçant la ubicació del PAD ( i la seva denominació 

passant a ser SIAD)  a les dependències del Consell Comarcal de l'Alt Camp i compartint ambdós serveis els 

professionals: coordinació, atenció psicològica i atenció jurídica. Així mateix s’externalitza el servei i l'assumeix des 

d’aquesta data la Fundació Vilaniu. 

L’any 2015, motivat per diferents criteris d’atenció dels serveis i orientació dels objectius diana de les actuacions 

sociocomunitàries i les diferents idiosincràsies de les poblacions corresponents a un i altre organisme local, es pren 

la decisió de dividir els espais i els professionals de nou i es canvia la ubicació del SIAD de Valls a les dependències 

de Casa Caritat, el que possibilita la coordinació amb els professionals de l’àrea de Serveis Socials Bàsics de 

l’Ajuntament de Valls, amb seu en aquest antic hospital i principal font de derivació d’atenció al servei SIAD. 
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A partir de llavors compta amb una professional a temps parcial que exerceix tasques de coordinació i atenció 

psicològica, encarregada el desenvolupament del pla i d'un professional  que s’encarrega de l’assessorament legal. 

 

3. DIAGNÒSTIC DE GÈNERE.  

Tal com hem fet esment a l’apartat anterior de descripció i anàlisi dels  dos plans anteriors de   polítiques de 

gènere de l’Ajuntament de Valls,  el II Pla local de polítiques de dones i d’igualtat de Valls inclou una diagnosis profunda 

del municipi. Aquesta diagnosi és vigent  a dia d’avui ja que la societat i els valors sociodemogràfics no han variat de 

forma substancial durant el període de vigència del pla.  

Prenent de referència les dades estadístiques utilitzades en aquesta diagnosi actualitzarem algunes de les 

dades publicades més recentment i elaborarem la diagnosi sociodemogràfica i econòmica del pla present. 

Així, donant valor i vigència a la diagnosi realitzada al 2012. Convidem a consultar-lo. 

 

A. Dades de població. 

El municipi de Valls, amb una superfície de 55,3km2 i una densitat de població de 440 hab./km2, està situat a 

la comarca de l’Alt Camp, a la província de Tarragona.  

Segons dades extretes de l'Idescat, al 2015 la població és de 24.321 habitants, dels quals el 50,1% son dones 

i el 49'9% homes.  

Per grups d’edat, el 18% de la població és menor de 16 anys, el 65% de la població té entre 16 i 64 anys i el 

17% de la població té més de 64 anys, essent la població de més de 84 anys del 3% (4% dones i 2% homes). La 

població femenina de més  de 84 anys representa el doble de la població masculina de la mateixa franja d’edat el que 

suposa que ens trobem davant el fenomen de feminització de la vellesa, vinculat com veurem al de feminització de la 

pobresa que treballarem en apartats posteriors. 

 

 

 

 

B. Dades migratòries 

Referent al lloc de naixement de les persones empadronades a Valls el 68% del total son nascudes a Catalunya, 

el 17% nascudes a la resta d’Espanya i hi ha un 15% de persones nascudes a l’estranger, un percentatge d’immigració 
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3 punts percentuals per sota del percentatge d’immigració a Catalunya, actualment del  17%. 

Referent a la nacionalitat, hi ha un 13% de població amb nacionalitat estrangera dels quals un 14’6% son homes 

i un 11’5% son dones. 

Segons dades del padró d’habitants de 2016 sobre la població vallenca resident a l’estranger, a Valls hi ha un 

2% d’emigració -51’6% d’homes i 48’4% de dones. 

 

Aquest 13% de població estrangera, 11,5% de dones, no es pot tractar de forma homogènia sinó que presenta 

diferències significatives, ja no tan sols per la seva distribució per sexe sinó per la seva procedència i estructura. Així, 

s’haurà d’aprofundir en aquest col·lectiu analitzant la seva heterogeneïtat. 

De forma majoritària la població femenina estrangera de Valls té origen africà, essent com a col·lectiu un grup 

de població masculinitzat. La segona gran procedència de les dones estrangeres és de països europeus, tenint un 

pes important la població que prové de l’Europa de l’Est. El tercer gran grup de procedència correspon  població 

vinguda del sud del continent Americà. 

A Valls, com a la resta de Catalunya i d’Espanya, la tendència migratòria continua sent sensiblement més alta 

entre la població masculina que la femenina encara que la femenina ha anat augmentant progressivament en l'última 

dècada. Per aquest motiu és important incloure la perspectiva de gènere en les polítiques públiques, fa uns anys la 

població immigrant era majoritàriament masculina i venien a cercar noves oportunitats laborals per poder mantenir a 

les seves famílies al país d’origen. Actualment i degut en una part a l’arrelament familiar, però en gran part per 

l’evolució del mercat laboral, les dones immigrants també son una part important del gruix d’immigració i cal tenir en 

compte les seves necessitats per tal de reduir les desigualtats front les que es poden trobar i la suma de 

discriminacions, doble discriminació, triple discriminació, que dificultarà la seva ocupabilitat i impactarà sobre la seva 

qualitat de vida. 

Tanmateix també s’equiparen percentualment als homes emigrants les dones vallenques que se’n van a buscar 

oportunitats laborals a l’estranger, amb aquesta dada podem observar que les dinàmiques del mercat laboral han 

evolucionat en la última dècada i ara les dones, cada cop més incorporades al mercat laboral encara que continuen 

estan 12 punts per sota de la taxa d’activitat masculina, han situat entre les seves prioritats l’estabilitat laboral, 

generant aquest canvi, maternitats més enllà dels 30 anys i una taxa de fecunditat de l'1’1%.  

 

Si observem el següent gràfic, el saldo migratori continua sent positiu.  
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La taxa d’immigració ajuda a què el creixement natural de la població es mantingui en positiu, però la tendència 

migratòria comença a baixar i la taxa de fecunditat també. Si continuem en aquesta línia començarem a tenir un 

creixement natural negatiu el que suposarà envelliment de la població i repensar les polítiques públiques per afrontar 

aquest nou estat demogràfic amb polítiques pronatalistes que reforcin les mesures per a la conciliació familiar i laboral 

i generin espais de reflexió envers la coresponsabilitat en l’àmbit domèstic-reproductiu, així com polítiques 

d’envelliment actiu i d’atenció i dinamització de les persones grans 

 

C. Dades socioeconòmiques 

És important fer una anàlisis de 3 taxes econòmiques tenint en compte la variable sexe, per tal d'entendre 

l'impacte de la desigualtat de gènere en les nostres trajectòries vitals, oportunitats i desenvolupament personal 

integral. 

 

Segons dades de la EPA del IV trimestre de 2015 la taxa d’activitat total a Tarragona província és del 76’7%, 2 

punts per sota de la taxa d’activitat a Catalunya, que és del 78’8%. De la comarca de L’Alt Camp no tenim dades 

d’activitat actualitzades i hem de basar-nos en les dades de la EPA de 2011. 

La següent taula presenta les taxes d'activitat masculina i femenina des d'un anàlisi històric (1996-2011) 

 

 

 

 

TAXA D'ACTIVITAT SEGONS SEXE, ALT CAMP (16 ANYS 



      

 

30 

 

I MÉS) 

 Homes Dones TOTAL 

2011 70.5 62.3 66.4 

2001 67.4 46.2 56.8 

1996 65.3 38.5 51.9 

 

La taxa d'activitat ens mostra la quantitat de persones que estan treballant amb contracte o en disposició de 

treballar (buscant feina i inscrites a la OTG) sobre el total de la població que està en edat laboral (dels 16 als 67 anys) 

La taxa d'activitat masculina a l’Alt Camp ens diu que de cada 100 homes 70.5 estan treballant o en disposició 

de fer-ho. La taxa d'activitat femenina ens diu que de cada 100 dones 62.3 estan treballant amb contracte o busquen 

feina de manera activa (inscrites a Oficina de Treball de la Generalitat).  

 Mentre que la taxa d’activitat masculina es manté estable al llarg dels anys, perquè la funció social del 

mascle és la productiva i per tant estan incorporats als mercat laboral en una taxa semblant des de fa anys, la taxa 

d’activitat femenina sí que ha sofert canvis i ha passat del 38,5% l'any 1996 al 62.3% el 2011. Les dones, doncs, han 

ampliat les seves funcions socials i han abraçat les funcions productives i, encara que no arriben als percentatges 

d’activitat dels homes, encara estem 8 punts per sota de la taxa d’activitat masculina degut a les creences que les 

dones han d'estar a la llar -funcions reproductives-, amb el temps i gràcies a l'impacte i efectivitat de les polítiques 

d'igualtat, aquesta rígida estructura social de gènere es veu qüestionada. L’anàlisi des de la perspectiva de gènere 

del mercat laboral dóna visibilitat a les desigualtats que genera un sistema patriarcal i androcèntric: actualment i des 

de fa ja casi 10 anys, les dones estan més formades que els homes (som un 65% a les universitats) i malgrat que el 

nivell d’instrucció de les dones és superior, aquesta variable no té un impacte paral·lel al mercat laboral on encara les 

dones pateixen discriminacions directes com la bretxa salarial  i discriminacions indirectes com la segregació vertical 

i horitzontal. 

 Val a dir que aquesta taxa no és la única que cal tenir en compte per afirmar que el mercat laboral no és 

igualitari. Les dones que s'incorporen al mercat laboral ho fan en condicions laborals més precàries que els homes 

segons a les estadístiques: 

 El 80% dels contractes a temps parcial estan signats per dones, i no és perquè elles ho decideixin per conciliar 
vida familiar i laboral, sinó perquè el mercat laboral no dóna oportunitats a les dones per treballar en jornades completes. 
La conciliació és un dret que poden exercir homes i dones que estan treballant de manera remunerada, no és una elecció 
lliure treballar 4h en comptes de 8h/diàries, sinó un prejudici provocat per creences sexistes. 

 El 70% dels contactes temporals estan signats per dones, cosa que genera més inseguretat. 

 Els homes tenen més oportunitats laborals donat que tenen més oferta de feines masculinitzades (segregació 
horitzontal) i  les feines feminitzades tenen salaris més baixos. 

 Les dones no arriben al 20% dels càrrecs directius (segregació vertical, sostre de vidre). 

 I les dones reben remuneracions més baixes que els homes per fer les mateixes feines (bretxa salarial de gènere). 

 I les dones reben remuneracions més baixes que els homes per fer les mateixes feines (bretxa salarial de gènere). 

 Cal treballar per donar valor el treball de les dones, el que suposa un canvi de cultura, perquè és una 

obvietat que incorporant-se en un mercat laboral sexista no han assolit el grau d'igualtat desitjat sinó que se les ha 

utilitzat pagant menys per la feina que realitzen i assolint en la majoria de casos funcions pròpies de la feminitat: 

funcions de cura de persones dependents, relacionades amb salut (infermeres), educació (professores de primària), 
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amb serveis socials (treballadores i educadores socials) i neteja. 

 

Població inactiva que es dedica a Feines de la llar.  

Dades segons sexe Alt camp 

 Homes Dones Total 

2001 1.2 28.8 15% 

1996 0.3 31.6 16% 

 

L’any 2011 deixa de recollir-se aquesta dada específica.  

Aquesta taxa, del 2001, ens serveix per analitzar que efectivament existeixen dos models arquetípics en una 

societat patriarcal: el productiu i el reproductiu, i que les dones segueixen encarregant-se de les tasques reproductives 

malgrat estan incorporades en el mercat laboral en un 46% al 2001. Això significa que no hi ha coresponsabilitat i que 

les dones segueixen assumint la major càrrega de les tasques domèstiques reproductives inclòs quan estan treballant, 

fet que genera el fenomen doble jornada i doble presència que impacta negativament sobre la salut de les dones. 

 A continuació presentarem altres causes d’inactivitat per observar com la distància percentual va escurçant-

se, representant aquests valors les desigualtats que pateixen les dones en un sistema masclista i l'efectivitat de les 

polítiques d’igualtat. 

 

Població inactiva per jubilació  

Dades segons sexe Alt camp 

 Homes Dones Total 

2011 42,8% 41,5% 38,4% 

2001 41% 31% 36% 

1996 44,2% 32,4% 42,2% 

 

Si al 1996 la distància percentual de dones jubilades i homes jubilats era de 10 punts, al 2011 només és d’un 

punt. No obstant caldria analitzar el percentatge de la pensió per jubilació que cobren les dones i els homes i el total 

mensual que ingressen, ja que encara les dones són les que tenen les taxes més altes de contractes a temps parcial 

i més elevada temporalitat i les que cobren menys per feines de la mateixa qualificació. Això impacta directament 

sobre la pensió de jubilació perquè no arriben a cotitzar els 35 anys necessaris per rebre la pensió de jubilació 

completa. A més, com que la base de cotització és menor, la pensió és menor i això genera desigualtats de gènere i 

entenent en aquest cas i en base als motius exposats el concepte feminització de la pobresa. Com a exemple podem 

fer esment que hi ha dones que només tenen ingressos per viduïtat ja que no han treballat amb contracte laboral ni 

han pogut cotitzar a la seguretat social. 

 

Població inactiva. Estudiants.  

Dades segons sexe Alt camp 

 Homes Dones Total 

2011 44,2% 37,6% 40,9% 
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2001 42,4% 30,6% 36,5% 

1996 45% 30% 37,5% 

 

Un altre indicador interessant és dintre la població inactiva la que encara està estudiant. Al 2011 encara la taxa 

d’inactivitat per aquest motiu és més baixa en noies que en nois, cosa que demostra que cal prendre consciència per 

aplicar mesures que redueixin la sortida de les noies del sistema educatiu de forma motivat en molts casos per haver 

de fer-se càrrec de tasques domèstic-reproductives. 

La taxa d’inactivitat en les dones és la taxa que millor explica la divisió sexual del treball en una societat 

patriarcal4 i l’impacte d’aquesta divisió sexual sobre el valor que s’atorga a les funcions feminitzades. 

Com podem comprovar l’any 2011 deixa d’analitzar-se aquesta variable i apareix un altre instrument per 

mesurar la presència de les dones a les llars, són les enquestes d’usos del temps, que mesuren el temps que les 

persones invertim en diverses funcions diàries: higiene, estudis, treball, tasques domèstiques/reproductives, etc. En 

aquestes enquestes torna a fer-se evident la divisió sexual del treball, mentre les dones dediquen de mitjana 4’5 hores 

al dia a les tasques domèstiques/reproductives, els homes en dediquen 2, les 17’5h/setmana de les que els homes 

disposen de més que les dones per manca de coresponsabilitat, fa que aquests puguin dedicar més hores a treballar 

(1h més al dia), a practicar esports o a l'oci (40 min/dia) i a altres funcions socials com informar-se i relacionar-se (1h 

més al dia). 

 En aquest sentit cal sensibilitzar a la població sobre les conseqüències enfront la manca de 

coresponsabilitat sobre les dones, conseqüències a nivell de salut donada la càrrega que sostenen, conseqüències a 

nivell econòmic donat que ingressen menys euros bruts/any i conseqüències a nivell social donat que els manca 

temps per poder relacionar-se i desenvolupar-se integralment. 

 

TAXA D'OCUPACIÓ SEGONS SEXE, ALT CAMP (16 ANYS I 

MES) 

 Homes Dones TOTAL 

2011 52,67 42,72 47'66 

2001 64'94 39'78 52,14 

1996 57'19 29'64 43'19 

 

La taxa d'ocupació -persones que estan treballant amb contracte- sorgeix de la taxa d'activitat, no del total de 

la població en edat laboral, i podem observar que sempre la taxa d'ocupació femenina està per sota de la masculina. 

De nou xoquem amb les creences que l'espai productiu no és espai per les dones i d'aquí que tinguin menys 

oportunitats.  

Si sumem que la taxa d'activitat de les dones és més baixa i que pateixen condicions laborals més precàries, 

trobem un mercat laboral segregat per sexe i discriminatori.  

TAXA D'ATUR SEGONS SEXE, VALLS  (16 ANYS I 

MES) 

 Homes Dones TOTAL 

                                            

4 Treball productiu els homes i treball reproductiu les dones 
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2015 912 1071 1983 

2014 1053 1122 2175 

2013 1164 1181 2345 

2012 1188 1143 2332 

2011 1145 1059 2205 

2010 1098 992 2090 

2009 1049 945 1995 

2008 650 689 1340 

2007 381 600 981 

2006 398 537 935 

2005 389 515 905 

 

 

 

La taxa d'atur -persones que volent treballar de manera remunerada i amb contacte no ho fan- també sorgeix 

de la taxa d'activitat i es complementa amb la taxa d'ocupació. Aquesta taxa en mostra de nou el comportament 

desigual i discriminatori envers les dones del sistema patriarcal: sempre la taxa d'atur és més alta en les dones que 

en els homes, malgrat que la taxa d’activitat és més baixa en les dones que en els homes (8 punts), la taxa d’atur es 

més alta. Cal fugir de creences i prejudicis que legitimen aquest sistema i que diuen coses com “des de la crisi hi ha 

més dones treballant que homes”, “les dones tenen més facilitats de trobar feina”, perquè són creences que sorgeixen 

per justificar i legitimar una sistema injust i desigual i que no són ajustades a la realitat. Les dades no ens enganyen, 

les creences sí, i per aquest motiu cal revisar el nostre sistema de creences i fomentar pensament crític mitjançant 

formacions en gènere per aplicar la perspectiva de gènere. 

Que les dones s'hagin incorporat al món masculí no ha reduït les desigualtats de gènere tal i com es pensava 

en un primer moment. És per aquest motiu que cal anar a la gènesi, als aprenentatges, a la socialització i al canvi 

cultural, perquè mentre les nostres creences legitimin aquesta realitat en base a falsos prejudicis com que a les dones 

no els hi interessa promocionar o treballar a jornada completa, continuarem reproduint desigualtats. 
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D. Desigualtats per raó de gènere. L'impacte del gènere en les trajectòries vitals. 

L'impacte del gènere en l'imaginari social  

Les desigualtats per raó de gènere, presents encara a la nostra cultura parteixen:  

De l'aprenentatge de dos models arquetípics: “breadwinner” (guanyador del pa) i “cuidadora/mestressa de 

casa”, a partir de la socialització de gènere en els estereotips i rols de la masculinitat i la feminitat.     

I de l’aprenentatge de dos posicions socials, la presència a l'espai públic per part dels homes i a l'espai privat 

domèstic i reproductiu per part de les dones. Què provoca més visibilitat, reconeixement social i per tant atorgar més 

valor a allò que es veu? Els homes a l'espai públic desenvolupant funcions socials productives: el treball remunerat: 

breadwinner, i les dones a l'espai privat desenvolupant funcions socials reproductives de cura i atenció a les persones. 

Tenint en compte aquesta socialització de gènere, basada en una jerarquia de poders en què es considera de 

més prestigi el paradigma de la masculinitat que el de la feminitat, entendrem la necessitat d'activar polítiques 

públiques per equilibrar els desequilibris que produeix un sistema masclista de base patriarcal que impacta 

negativament sobre un sexe (femelles) al no tenir les mateixes oportunitats ni el mateix valor i reconeixement social 

que el sexe central, el mascle. Per això se’n diu que la nostra cultura es androcèntrica, perquè parteix de la visió de 

l'home com a centre de l'univers i mira cap a les necessitats -productives- de la masculinitat. 

No és d'estranyar, doncs, que en l’evolució de les polítiques de dones cap a les polítiques d'igualtat s'hagi 

modificat el paradigma, ja que també, en un primer moment, es va partir de la visió que calia establir els mecanismes 

per tal que les dones estiguessin on eren els homes, a l'espai productiu, entenent que així tindrien les mateixes 

oportunitats i aconseguirien reduir les desigualtats de gènere, però no ha estat així perquè la desigualtat no només 

es troba en les diferents oportunitats d'accés, cosa que també passa en les desigualtats per raó de classe social, edat 

o origen, sinó que es troben en els aprenentatges simbòlics sobre el valor social, i en una societat patriarcal i capitalista 

el valor social es fixa en les funcions de la masculinitat, les productives, desvaloritzant les funcions domèstiques i 

reproductives i per tant les funcions de la feminitat i, finalment, desvaloritzant les dones com a col·lectiu. 

Podem observar aquest fenomen social amb un exemple que deixa ben clar del que estem parlant i la necessitat 

del canvi de paradigma de voler igualar les dones als homes cap a donar valor a les dones, doncs els homes, en una 

societat patriarcal i masclista ja se’ls atorga valor només per ser homes: 

“Dels anys 80 a l’actualitat, i sobretot els últims 20 anys amb l’activació de les anomenades “polítiques de dones” 

“polítiques d'igualtat” o “polítiques de gènere”, la taxa d'activitat femenina ha passat del 20% al 60-65%5 (la taxa 

d'activitat masculina es manté en el 75-85% al llarg dels anys). Això significa que les dones han modificat la seva 

funció social i que ja no només es dediquen a les funcions domèstico-reproductives sinó que ara estan incorporades 

al mercat laboral, donat que s'ha considerat  important fer aquest pas per reduir desigualtats. Però no ha estat així, 

perquè el mercat laboral -espai d'homes i per a homes- ha continuat fomentant les desigualtat relegant a les dones a 

nínxols laborals que tenen a veure amb les funcions socials pròpies de la feminitat (serveis d'atenció a les persones i 

cura i serveis de neteja), i provocant discriminacions i desigualtats de gènere com la bretxa salarial de gènere, la 

manca de representativitat de dones en llocs de decisió i segregació horitzontal i vertical del mercat laboral. 

D'altra banda els homes no han incorporat les funcions domèstiques i reproductives a les seves funcions socials 

en el mateix nivell que ho han fet les dones, les seves funcions socials continuen sent bàsicament productives perquè 

les funcions domèstiques i reproductives no gaudeixen del reconeixement social i el valor que gaudeixen les 

productives. Les enquestes dels usos del temps ens diuen que les dones inverteixen 2'5h diàries més que els homes 

a les tasques domèstic-reproductives i els homes 1h diària més que les dones al treball remunerat, així doncs mentre 

                                            

5La taxa d'activitat femenina engloba les dones que estant en edat activa (dels 16 als 67 anys actualment, dels 14 als 65 fa uns anys) estan 

incorporades al mercat laboral o buscant feina, és a dir, donades d'alta al servei d'ocupació. De la taxa d'activitat és d'on es desprenen les 

taxes d'ocupació (persones treballant amb contracte) i d'atur (persones que volent treballar amb contracte no estan contractades) 
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les dones han ampliat les seves funcions socials (treball remunerat, àmbit productiu) els homes no han acompanyat 

en la coresponsabilitat en l'àmbit domèstic i reproductiu” 

Analitzats aquests indicadors fem un salt qualitatiu en la posada en marxa d’estratègies i mecanismes per reduir 

les desigualtats de gènere i les comencem a afrontar en la seva gènesi, els aprenentatges socials, per treballar sobre 

el valor i reconeixement de les funcions socials de les dones i la importància que els homes assumeixin aquestes 

funcions socials com a pròpies6. 

 

L'impacte del gènere en el mercat laboral 

 Analitzades les dades socioeconòmiques i el comportament del mercat laboral podem concloure que 

actualment les dones no tenen les mateixes oportunitats laborals que els homes i que el mercat laboral és desigual i 

discriminatori perquè 

 Encara existeix una forta divisió sexual del treball: àmbit productiu (homes) vs àmbit reproductiu (dones) 

 Quan les dones s'incorporen al mercat laboral existeix segregació ocupacional i ho fan en tasques feminitzades 

(segregació horitzontal) i en condicions més precàries (bretxa salarial, segregació vertical, contractes parcials i 

temporalització) 

 Malgrat les dones constitueixen el 60% de la població universitària (estan més formades que els homes i tenen 

millors expedients acadèmics) continuen tenint més dificultats per incorporar-se al mercat laboral i triguen més en 

trobar la primera feina. Abans es justificava explicant que no tenien formació, ara només s'explica si tenim en 

compte l'imaginari simbòlic que dona més valor a homes que a dones quan d'àmbit productiu es tracta, per una 

qüestió de creences i prejudicis. 

 Si sumem altres condicionaments socials com l'origen, la classe social i l’edat, les dones pateixen dobles i triples 

discriminacions, tenint més dificultats d'accés al mercat laboral si són dones estrangeres o amb discapacitat i de 

classe social baixa. 

 L’anàlisi de les taxes en relació al mercat laboral i les discriminacions que pateixen les dones situa a aquestes en 

un escenari altament vulnerable. 

 El mercat laboral no està exempt de violència masclista i les dones no sols pateixen condicions més precàries sinó 

que aquest és un escenari agressiu on poden patir assetjament sexual i per raó de sexe. 

 Les dones s'han incorporat en un mercat laboral pensat per l'home i des de l'home que funciona sota una 

estructures jeràrquiques, competitives, rígides i purament mercantilistes, espais no adequats a  les dones que han 

après des del paradigma de la feminitat i, per tant, si no han traspassat el rol i han abraçat el paradigma de la 

masculinitat, resulta un espai hostil, agressiu i molt competitiu, cosa que impacta directament sobre la salut de les 

dones i la permanència d'aquestes en el mercat laboral.  

Cal també començar a plantejar noves estratègies d'intervenció entorn a la inserció sòciolaboral de les dones 

per ampliar el ventall d'oportunitats d'aquestes i una real transformació social. Les persones professionals han de 

plantejar-se els propis aprenentatges i prejudicis entorn les capacitats i habilitats laborals de les dones per millorar la 

pràctica professional i el seu impacte en la transformació de la cultura social, econòmica, política i familiar. 

També és necessari  plantejar espais de reflexió a les escoles on noies i nois puguin qüestionar la socialització 

de gènere per tal que aquest no impacti en l’elecció d'estudis i professions; on el professorat qüestioni i analitzi la 

transmissió de valors que realitza des dels propis prejudicis i aprenentatges, i on les famílies tinguin accés a models 

diferenciats on homes i dones juguen papers diferents, i iniciar així una transformació real, efectiva i eficaç. 

 

                                            

6Coresponsabilitat 
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L'impacte del gènere en la qualitat de vida: usos dels temps i salut 

A la comarca de l’Alt Camp cada municipi té una associació de dones o col·lectiu de dones que possibiliten 

espais de trobada entre les dones per a la millora de la qualitat de vida. Cal destacar aquesta funció social de les 

entitats de dones i col·laborar en el desplegament d'accions i projectes i en els seu creixement per possibilitar el relleu 

generacional. 

L’associació de dones de Valls té una àmplia trajectòria. Fou fundada l’any 1996, té un programa ampli 

d’activitats i col·labora activament en el Consell Consultiu. Pertany a la Federació d’associacions dee dones de l’Alt 

Camp. 

Degut a la societat patriarcal en la que es troben immerses moltes vegades les dones no tenen temps per poder 

desenvolupar-se integralment com a persones, fora de ser mares o parelles o filles, la càrrega que suposen les 

obligacions domèstiques i reproductives, la creença que l'espai públic no és l'adequat per les dones i les dificultats i 

la manca d'oportunitats en que es troben aquelles que sí hi volen estar, provoca la menys presència d'aquestes en 

espais socials, polítics i culturals, i amb això quotes més baixes de qualitat de vida, donat que no troben un espai propi 

on dedicar-se exclusivament a elles. 

Els homes sí tenen aquests espais, clubs esportius, els bars, entitats vàries com associacions de veïns, o 

entitats culturals, i com que disposen de més temps, com ja hem remarcat segons les enquestes d'usos dels temps, 

les dones dediquen 2'5h diàries més que els homes a les tasques domèstiques i reproductives, poden dedicar-los a 

temps d'oci i activitats culturals, participació i associacionisme. Amb la incorporació de la dona al mercat laboral els 

temps “ofeguen” a les dones, i cada vegada més la seva presència, segons l'edat biològica en què es troben, en 

l'àmbit públic descendeix. 

Les noies joves tendeixen a ser-hi més presents perquè encara tenen temps, practiquen esports, en menor 

percentatge que els homes però en practiquen, formen part d'entitats polítiques, esportives, socials i culturals, en un 

percentatge similar als homes, però a mesura que creixen i van reproduint les obligacions pròpies del sistema 

patriarcal desapareixen de l'escenari públic. 

Per trencar amb aquesta tendència és necessari educar la ciutadania en la coresponsabilitat i la igualtat, i la 

coeducació és l’estratègia necessària per aquest canvi social. En el Pla s'han incorporat campanyes de sensibilització 

amb tallers, jornades i seminaris que facin reflexionar sobre aquests escenaris i fomentin un canvi cap a una nova 

societat. 

El Consell Consultiu de Dones, un espai on es coordinen diverses associacions de dones i altres entitats, podria 

augmentar el seu impacte sobre la població i la seva visibilitat si a més de ser un òrgan consultiu també realitzés 

activitats anuals. Donar entrada a representants del Consell de Dones formades en gènere a diversos òrgans de 

decisió seria assegurar aquesta mirada de gènere en l'aplicació de polítiques públiques. Tenim una estructura creada 

al territori que cal reactivar, al III Pla local, en l’eix de participació social, es defineixen accions que poden realitzar des 

del Consell de Dones i que impactaran directament en l'acompliment del Pla, oferint al Consell de Dones suport logístic 

i, si s'escau, econòmic, per al manteniment de la seva acció i suport en la difusió per animar altres persones que s'hi 

impliquin. 

L’Ajuntament de Valls dóna valor en aquest sentit a aquest òrgan de participació necessari per a implementar 

el Pla local de polítiques d’igualtat i gènere de Valls. 

En relació a temes de salut és important atendre les necessitats pròpies de les dones, també invisibilitzades en 

aquest àmbit i fomentar l'abordatge de la salut des d'un punt de vista integral que no oblidi la salut emocional. Les 

dones són les persones que majoritàriament s'encarreguen de la cura d'altres persones i això comporta un desgast 

emocional. El Pla 2016-2109 contemplant aquesta demanda realitzada als diversos grups focals i atenent a aquesta 

característica pròpia de la feminitat estableix com a acció construir espais de suport i contenció emocional tant per a 

dones cuidadores com per a personal tècnic que dia rere dia acompanya persones en situacions complexes. És 
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necessari cuidar a les persones que cuiden perquè la seva funció social sí que és imprescindible en el nostre context 

actual, d'aquesta manera donem valor a la funció social de la cura i l'atenció a les persones i donem valor a les 

persones que les realitzen. 

 

 L'impacte del gènere en la violència masclista 

Com hem expressat en l'apartat de conceptes la Violència masclista és definida per les Nacions Unides com 

aquells actes vers les dones i nenes que puguin tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic per 

a la dona, així com les amenaces d'aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeixen 

a la vida pública com privada. 

La violència masclista, també és el terme que ha fet servir el legislador català per regular el marc normatiu en 

relació a la violència contra les dones. La llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista utilitza 

l’expressió violència masclista perquè considera que el masclisme és el concepte que de manera més general defineix 

les conductes de domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones i que, alhora, ha imposat un model de 

masculinitat que encara és valorat per la societat com a superior. La llei defineix, en la línia del que marca l'ONU, que 

la violència masclista és aquella que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació 

de desigualtat en el marc del sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que produïda per mitjans 

físics, econòmics o psicològics puguin tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic per a la dona, 

així com les amenaces d'aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeixen a la vida 

pública com privada 

El Conveni d’Istambul en vigor a Espanya des de l’1 d’agost del 2014 és el primer instrument de caràcter 

vinculant en l’àmbit europeu en matèria de violència contra les dones i violència domèstica, i és el tractat internacional 

de més abast per fer front a aquesta greu violació dels drets humans, que estableix una tolerància zero en relació 

amb la violència contra la dona. El Conveni considera delicte totes les formes de violència contra la dona: la violència 

física, la psicològica i la sexual, incloent-hi la violació, la mutilació genital femenina, el matrimoni forçat, l’assetjament, 

l’avortament forçat i l’esterilització forçada. 

Segons l'ONU podríem classificar tres tipus de violència masclista: 

 Violència física: Danys al cos i que comporten ferides, fractures i fins i tot la mort. 

 Violència psicològica: Actes o conductes de desvaloració, humiliació, temporització, por, etc. Es diferencia en: 

 Maltractament: Que pot ser passiu (abandonament) o actiu (tracte degradant a la persona). Generalment 

es presenta sota la forma d'hostilitat verbal i gelosia. 

 Abús: S'aplica amb una metodologia i un objectiu. La víctima es perseguida amb crítiques, amenaces, 

injúries, calúmnies i accions per tal d'enderrocar l'autoestima i aconseguir un estat de desesperació, 

obediència i submissió.  

 Manipulació: Hi ha menyspreu a la víctima com a ser humà, pot haver-hi privació de llibertat, dret a prendre 

decisions, etc. 

 Violència sexual: Imposició d'una relació sexual contra la voluntat (inclosa la inducció a la prostitució, 

l'exhibicionisme vers nens i nenes, etc.). 

 Abandonament: Es manifesta principalment contra nenes i nens, gent gran i persones amb discapacitats, tractant-

se d'un maltractant passiu on no es proporciona abric, higiene, protecció i cures mèdiques, etc. 

 Abús econòmic: Té lloc en no cobrir les necessitats bàsiques dels membres familiars o quan es fa un control dels 
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diners, manipulació o xantatge a través dels recursos econòmics.  

Per entendre i poder combatre la violència masclista cal saber com es genera. 

Per una banda, la violència masclista és estructural i multi causal: la violència no es deu a trets singulars i 

patològics d’una sèrie d’individus mascles, sinó que té trets estructurals d’una manera cultural de definir les identitats 

i les relacions entre els homes i les dones. La violència masclista es produeix en una societat que manté un sistema 

de relacions de gènere que perpetua la superioritat dels homes sobre les dones i assigna diferents atributs, rols i 

espais en funció del sexe.  

D’altra banda, la violència masclista és instrumental: el poder dels homes i la subordinació de les dones, que 

és un tret bàsic del patriarcat, requereix algun mecanisme de submissió. En aquest sentit, la violència esdevé 

l’instrument que serveix per consolidar aquest domini. La violència no és un fi en sí mateix sinó un instrument de 

dominació i control social i, en aquest cas, s’utilitza com a mecanisme de manteniment del poder masculí i de 

reproducció de la submissió femenina. D’aquesta manera, el factor principal de risc per a la violència masclista i de 

gènere és ser dona. I és que els homes maltractadors han après que la violència és la millor manera d’aconseguir 

control i dominar la dona.  

No existeixen característiques psíquiques diferents entre les dones maltractades i les no maltractades 

prèviament a l’inici de la violència, sinó que els trastorns i problemes psicològics de les dones maltractades són 

una conseqüència i no la causa de la violència. Aquest fet posa en dubte els enunciats d’algunes corrents que han 

recorregut a patologies com la histèria, la debilitat i el trastorn de la personalitat per dependència per explicar per què 

algunes dones romanen en una relació de violència o hi tornen. Cal trencar amb aquesta concepció i deixar de 

responsabilitzar les pròpies dones de la situació de violència que pateixen.  

És un fet obvi que la violència s’aprèn des del paradigma  de la masculinitat i que l’engendren els homes, per 

tant cal modificar les actuacions que s'estan realitzant en aquest sentit i començar a treballar més amb els homes i 

lliurar de responsabilitats les dones. 

Existeixen grups de dones que, per les seves característiques personals o per la seva situació social o legal, 

necessiten una atenció específica que doni resposta a unes necessitats concretes de salut. Aquest és el cas de les 

dones amb discapacitat física o psíquica, les dones drogodependents, les dones immigrants, les dones en situació 

d’exclusió social, les dones que exerceixen la prostitució, les dones d’entorns rurals o les dones grans, entre d’altres. 

La vulnerabilitat en la qual es troben aquests col·lectius, pel que fa a la violència, obliga el conjunt de professionals 

de la salut a prestar-hi una atenció especial 

 Des de les teories feministes, la premissa general, considera que la violència de gènere i la masclista, és el 

reflex de la situació de desigualtat de poder en les relacions entre els homes i les dones. Destaquen les aportacions 

de Leonor Walker que compara la situació de la dona amb la síndrome d'indefensió apresa. Walker introdueix el 

concepte de El cicle de la violència compartida, amb alguns autors han proposat que la violència masclista segueix 

un patró en espiral conformat per tres fases: augment de la tensió, aparició de la violència i lluna de mel o fase de 

reconciliació, com més vegades es completi tot el cicle, menys temps trigarà a tornar a iniciar-se; és a dir, es donarà 

amb més freqüència. Així, a l’inici de la relació, les tres etapes del cicle poden trigar un o dos anys a completar-se. 

Deu anys després, aquestes mateixes etapes es completen en un mes o potser menys. Si analitzem les tres fases de 

la violència, podem veure que no s’atura per sí sola, que és un cicle difícil de trencar i que pot portar a una situació 

mortal. Tanmateix, encara que el cicle de la violència és molt freqüent en les relacions de parella en què es dóna 

violència física, no s’observa en tots els casos. 

 

La Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista, també defineix una sèrie de conceptes 

relacionats amb el concepte de violència masclista i que són els que implementarem en el Pla 2017-2019 de polítiques 

de Gènere i d’Igualtat de l’Ajuntament de Valls. 
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 Sensibilització: Conjunt d'accions pedagògiques i comunicatives encaminades a generar canvis i modificacions 

en l'imaginari social que permetin avançar cap a l'eradicació de la violència masclista.  

 Prevenció: Conjunt d'accions encaminades a evitar o reduir la incidència de la problemàtica de la violència 

masclista per mitjà de la reducció dels factors de risc, de cara a impedir-ne la normalització i encaminada a 

sensibilitzar la ciutadania, i de forma especial les dones, en el sentit que cap forma de violència és justificable o 

tolerable.  

 Detecció: Posada en funcionament de diferents instruments teòrics o tècnics que permetin fer visible i identificar 

la problemàtica per mitjà de la reducció de factors de risc tant si apareix de forma precoç com de forma estable, i 

que permetin també conèixer les situacions en les quals s'ha d'intervenir, per tal d'evitar-ne el desenvolupament i 

la cronicitat.  

 Atenció: És el conjunt d'accions destinades a una persona perquè pugui superar les situacions i les conseqüències 

generades per l'abús en els àmbits personal, familiar i social, tot garantint-ne la seguretat i facilitant-li la informació 

necessària sobre els recursos i els procediments perquè pugui resoldre la situació.  

 Recuperació: L'etapa del cicle personal i social d'una dona que ha viscut situacions de violència en què es 

produeix el restabliment de tots els àmbits danyats per la situació viscuda.  

 Reparació: El conjunt de mesures jurídiques, econòmiques, socials, laborals, sanitàries, educatives i similars, 

preses pels diversos organismes i agents responsables de la intervenció en l'àmbit de la violència masclista, que 

contribueixen al restabliment de tots els àmbits danyats per la situació viscuda.  

 Victimització secundària o revictimització: El maltractament addicional exèrcit contra les dones que es troben 

en situacions de violència masclista 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 

provinents d'altres agents implicats.  

 Precarietat econòmica: Situació d'una persona que té una percepció d'ingressos igual o inferior a l'indicador de 

renda de suficiència de Catalunya que s'estableix anualment.  

La violència masclista es pot exercir d'alguna de les formes següents: 

 Violència física: comprèn qualsevol acte o omissió de força contra el cos d'una dona, amb el resultat o el risc de 

produir-li una lesió física o un dany.  

 Violència psicològica: comprèn tota conducta o omissió intencional que produeixi en una dona una desvaloració 

o un patiment, per mitjà d'amenaces, d'humiliació, de vexacions, d'exigència d'obediència o submissió, de coerció 

verbal, d'insults, d'aïllament o qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat.  

 Violència sexual i abusos sexuals: comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones, 

inclosa l'exhibició, l'observació i la imposició, per mitjà de violència, d'intimidació, de prevalença o de manipulació 

emocional, de relacions sexuals, amb independència que la persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor 

una relació conjugal, de parella, afectiva o de parentiu.  

 Violència econòmica: consisteix en la privació intencionada i no justificada de recursos per al benestar físic o 

psicològic d'una dona i, si escau, de llurs filles o fills, i la limitació en la disposició dels recursos propis o compartits 

en l'àmbit familiar o de parella.  

 

La violència masclista es pot exercir de manera puntual o reiterada i es pot manifestar i adopta característiques 

concretes segons els àmbits següents i que la Llei 5/2008 estructura en 5 grans àmbits: 

 Violència en l’àmbit de la parella: consisteix en la violència física, psicològica, sexual o econòmica exercida 
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contra una dona i perpetrada per l’home que n’és o n’ha estat el cònjuge o per la persona que hi té o hi ha tingut 

relacions similars d’afectivitat. Aquest tipus de violència, és el que la llei orgànica 1/2004 de 28 de desembre 

defineix com a violència de gènere 

 Violència en l’àmbit familiar: consisteix en la violència física, sexual, psicològica i econòmica exercida contra les 

dones i les menors d’edat en el si de la família i perpetrada per membres de la mateixa família, en el marc de les 

relacions afectives i dels lligams d l’entorn familiar. No s’hi inclou la violència exercida en l’àmbit de la parella, 

definida en l’apartat anterior.  

 Violència en l’àmbit laboral: consisteix en la violència física, sexual o psicològica que es pot produir en el centre 

de treball i durant la jornada laboral, o fora del centre de treball i de l’horari si té relació amb la feina, i que pot 

adoptar dues tipologies:  

 Assetjament per raó de sexe 

 Assetjament sexual 

 Violència en l’àmbit social o comunitari: comprèn les manifestacions següents:  

 Agressions sexuals: consisteixen en l’ús de la violència física i sexual exercida sobre les dones i les menors 

d’edat que està determinada per l’ús premeditat del sexe com a arma per demostrar poder i abusar-ne.  

 Assetjament sexual.  

 Tràfic i explotació sexual de dones i nenes.  

 Mutilació genital femenina o risc de patir-la: inclou qualsevol procediment que impliqui o pugui implicar una 

eliminació total o parcial dels genitals femenins o hi produeixi lesions, encara que hi hagi consentiment 

exprés o tàcit de la dona.  

 Matrimonis forçats.  

 Violència derivada de conflictes armats: inclou totes les formes de violència contra les dones que es 

produeixen en aquestes situacions, com ara l’assassinat, la violació, l’esclavatge sexual, l’embaràs forçat, 

l’avortament forçat, l’esterilització forçada, la infecció intencionada de malalties, la tortura i els abusos 

sexuals.  

 Violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones: com ara els avortaments selectius i les 

esterilitzacions forçades.  

 Qualsevol altres formes anàlogues que lesionin o siguin susceptibles de lesionar la dignitat, la integritat o la llibertat 

de les dones.  

 La violència masclista és un fenomen molt ampli i va més enllà que la única violència reconeguda pel nostre 

sistema judicial actual que és el maltractament físic o l'abús sexual. La violència masclista en totes les seves formes 

és el tipus de violència més cruel i té conseqüències molt greus en les persones que han patit i pateixen aquesta 

violència. 

 D'aquí que el Pla 2017-2019 local de polítiques de  gènere i d'igualtat estableixi que el treball a realitzar ha 

de desenvolupar-se en dos nivells: 

 

1. Un dirigit a millorar l'atenció i intervenció que es realitza amb les dones que pateixen violència masclista: 

1) Conèixer la realitat de les dones en situació de violència de la comarca  
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2) Millorar la coordinació entre els agents que presten atenció a les dones víctimes 

3) Formar en violència totes les persones que estan en el circuit d'intervenció i personal polític 

4) Posar en marxa recursos adequats que millorin la intervenció que es realitza amb les dones 

2. I un altre dirigit a prevenir la violència contra les dones mitjançant la sensibilització a la ciutadania: 

1) A què ens referim quan parlem de violència masclista: tipus, formes, àmbits... 

2) Com identificar la violència masclista: senyals d'alarma 

3) Com trencar la passivitat de l'entorn social 

4) Com combatre entre tota la ciutadania aquesta lacra social 

 

Atenció a la violència des del SIAD de Valls 

Al municipi de Valls, el SIAD, Servei d'Informació i Atenció a les Dones, treballa de forma contínua en la població 

de Valls des de l'any 2008 i durant els anys 2012-2016 ha realitzat les següents atencions individualitzades a dones i 

actuacions: 

 

 ATENCIONS ACTUACIONS 

2012 80 425 

2013 140 898 

2014 190 895 

2015 196 1344 

2016 212 1211 

  

La mitjana d'edat de les dones que s'ha atès es de 35 anys tot i entre l'interval d'edat sobre els que actua (dels 

12 als 94), el grup d'edat de 30 a 44 anys és en el que es concentren més dones ateses. 

 El SIAD de Valls ofereix atenció psicològica i assessorament jurídic, entre d’altres actuacions, a les dones 

a títol individual i ha posat en marxa un servei de treball comunitari i un programa de coeducació. Entre els objectius 

del nou pla 2016-2019 s'ha fixat l'augment del temps de dedicació dels recursos humans disponibles per fer front a 

l’increment de la demanda, la possibilitat de la implementació dels projectes en curs i les actuacions que s’inclouen 

en aquest pla. L'ampliació de la cartera de serveis, amb el servei de potenciació i d’assessorament a les associacions 

de dones, la representativitat en la comissió del pla d’igualtat intern i el punt d’atenció i assessorament al col·lectiu 

LGTBI són altres objectius que té encaminats. 

El perfil de les dones que acudeixen al SIAD és el de dones separades, divorciades o en procés de ruptura, 

amb una mitjana de filles/fills de 1,2 similar al conjunt de la població femenina comarcal, amb estudis primaris o sense 

estudis i en un 30% dones estrangeres d'Amèrica i Europa. El 37% de les dones ateses son econòmicament 

dependents i aquesta data podria ser superior donat que hi ha un 45 % dels casos dels que desconeixem la seva 

situació econòmica. La gran majoria de dones venen derivades dels Equips Bàsics d'Atenció Social Primària (EBASP). 

Tot i l’augment exponencial del nombre de persones ateses durant els últims anys, hi ha franges d’edat que 
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encara no accedeixen al servei, possiblement a causa del desconeixement de l’existència del servei o a les dificultats 

per reconèixer les situacions de violència que poden estar patint. Serà convenient analitzar aquesta situació i valorar 

les actuacions que se’n puguin derivar (campanyes de difusió del servei generals o dirigides a segments de població 

concrets, etc). Tot i així, dels grups de treball tant en coeducació com la definició del circuït per a l’abordatge de les 

situacions de violència, se’n derivaran sinèrgies de treball conjunt i derivació de casos (Ensenyament en el cas de la 

població jove i els CAP en casos de gent gran). 

Cal crear sinèrgies amb altres col·lectius susceptibles de patir exclusió social i que poden protagonitzar una 

doble discriminació: les dones migrades i les dones no estàndard ( amb discapacitats mentals i/ físiques). 

El SIAD doncs continua aproximant-se a les dones en risc d'exclusió social i econòmica, que són les dones que 

acudeixen als serveis públics, doncs aquelles que tenen solvència econòmica poden obtenir assistència psicològica i 

jurídica privada i descongestionen d'aquesta manera els serveis públics. 

 L'acció del SIAD però, no es limita només a l'atenció individual, també ha realitzat campanyes de 

sensibilització i suport en l'apoderament de les dones i formació de les dones que forgen el teixit associatiu de la 

comarca i d'estudiants de la ESO, tal com hem descrit quan s’ha fet la valoració dels dos plans anteriors ja que el 

SIAD està directament vinculat al desplegament dels diferents plans com ja hem explicat. 

 

4. PROCÉS PARTICIPATIU   

Grups focals 

Els grups focals són espais de participació per sectors. Estan pensats per posar en comú idees i propostes 

relacionades amb un tema en concret i analitzar dinàmiques per obtenir informació. 

Així, en la fase de procés participatiu s’estableixen tres grups focals escollits per la seva representativitat i possibilitat 

d’acció en la implementació del pla, per tal que puguin aportar dades sobre com valoren la realitat i idees per fixar cap a on s’han 

d’orientar les polítiques locals de gener i d’igualtat a l’àmbit territorial de la ciutat de Valls. 

Per l’elaboració del Pla 2016-2109 s’han format tres grups focals   

- Grup focal amb personal tècnic de l'administració. 16 de novembre 2016 

Inclou al personal tècnic vinculat directament a les àrees d’atenció a les persones, centrant-se en Àrea de 

Serveis Socials, Ensenyament i d’Igualtat. 

- Grup focal amb el Consell Consultiu de Dones de Valls. 24 de novembre de 2016.  

- Grup focal amb personal polític de l'administració local. 17 de novembre 2016 

 En tots tres casos es va avaluar el Pla anterior, i es van crear espais per a fer propostes pel disseny del nou 

pla. 

Grup focal de personal tècnic 

Van participar en aquest grup focal 15 persones, 12 dones i 3 homes: 

- la tècnica del SIAD 

- la coordinadora d’educació 

- la coordinadora de Benestar Social 

- 7 persones treballadores socials (1 home) 

- 3 persones educadores socials (1 home) 
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- 1 mediador 

- 1 tècnica de inclusió 

 

Treball desenvolupat amb el grup focal de personal tècnic: 

 

11 Roda de presentacions 

22 Objectius de la sessió 

33 Dinàmica grupal: lectura del pla anterior i concreció d’actuacions realitzades per el 

compliment dels objectius 

44 Recollida del propostes pel nou pla 2016-2019 

 

La reunió del grup focal comença amb una roda de presentacions on cada persona participant havia de definir si coneixia 

el pla d’igualtat, si l’havia llegit i si tenia en compte els objectius que definia el pla i quins aspectes consideraven importants a 

tractar en el següent pla. 

En un primer moment les persones participants no sabien exactament a què venien, hi ha certa confusió amb el pla 

d’igualtat de l’Ajuntament de Valls, però això se’ls va explicar què és el pla de polítiques de dones. A partir d'aquest punt, s'inicia 

la dinàmica. 

De les 15 persones presents només una havia llegit el pla i tenia en compte els objectius en les seves intervencions, la 

resta informen que “l’han fullejat”, però no el tenien present en el seu dia a dia professional. 

Es parla de la diferència entre les polítiques per a dones i les polítiques d’igualtat, de la reproducció inconscient de les 

estructures de gènere, de la transversalitat i de les accions positives i es proposen les següents accions com a prioritàries: 

1. Formació en gènere i igualtat al personal de l’administració 

2. Campanyes de sensibilització per eliminar desigualtats de gènere 

3. Creació d’una comissió d’igualtat que vetlli pel compliment del pla, on es faci el seguiment i l’avaluació 

del pla 

4. Crear un mecanisme de recollida de la informació operatiu i simple on totes les persones puguin 

incorporar les accions que realitzen en compliment del pla 

5. Assignar un pressupost anual per a la implementació al pla d’igualtat que surti del pressupost 

municipal, per fomentar la transversalitat de gènere en els pressupostos municipals 

6. Ampliar la estructura del SIAD, que actualment compta amb una tècnica a mitja jornada i una tècnica 

de suport unes hores 

Es proposa realitzar la tasca de lectura al grup focal del personal tècnic de l’apartat d’objectius i accions, la proposta 

de l’anterior pla i el personal tècnic fa una valoració dels objectius que s’havien acomplert en les seves àrees (serveis socials, 

educació, inclusió social, i SIAD) i quines actuacions s’havien realitzat. Fruit d’aquest treball del grup focal presentem la taula 

següent: 

 

 

Eix 1: Impuls de les polítiques d’igualtat i gènere 

1. Donar impuls al SIAD:  

 

 

2. Aplicar la normativa que garanteix la paritat de dones 

i homes en els òrgans de l’ajuntament,  

3. Elaborar una memòria anual sobre el pla local de 

1. SIAD: el servei existeix i funciona amb una professional contractada a 

mitja jornada, caldria augmentar els recursos humans destinats al servei 

2. caldria observar on son les dones i on son els homes, mitjançant un pla 

d’igualtat de l’Ajuntament de Valls 

 

3. aquest no es fa, si es fa una del SIAD, però no del Pla 
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polítiques de dones i igualtat 

Eix 2: canvis culturals i de transformació social 

1. realització d’actes de sensibilització amb motiu de 

les diades internacionals  

2. Recollir propostes de ciutadanes per a retre 

homenatge a dones vallenques en carrers, places, 

edificis i espais públics 

3. Suport a la programació d’activitats culturals que 

facin visibles les obres de les dones en el camp de la 

literatura, l’art i la creació en general 

4. introduir la coeducació als centres educatius 

5. introduir programes de formació per trencar amb els 

estereotips de gènere a les professions 

6. Suport a treballs d’investigació sobre diferents temes 

referits a les dones i/o realitzats per dones de la ciutat 

1. SIAD: 8 març i 25 de novembre 

 

2. Dolors Vives Rodon 

 

3. Presentació llibre Nadia Gulhan  

 

 

4. Iniciat any 2014 

5. s’ha realitzat però sense resultats visibles a curt termini 

 

6. premis DVR 

           Eix 3: participació política i social 

1. Impulsar el Consell Consultiu de les Dones de Valls. 

2. suport per mantenir i crear noves xarxes d’entitats 

de dones a la ciutat de Valls. 

3. potenciació i apoderament de les dones en situació 

de risc d’exclusió i afavoriment de la participació i 

l’associacionisme d’aquestes.  

4. Suport a grups de dones immigrades 

 

5. Increment de la presència de representants del 

consell consultiu de Dones en els consells i òrgans 

consultius de les administracions públiques 

6. disseny i implementació d’accions formatives i 

d’intercanvi d’experiències a les associacions de 

dones per aconseguir que incrementi la participació 

d’aquestes 

7. suport a les actuacions que afavoreixen que les 

dones utilitzin les noves tecnologies 

 

8. Suport al es accions d’intercanvi generacional entre 

dones 

9. suporta  entitats que tinguin com a objectiu el 

reconeixement de dones gran. 

1. tècnica SIAD + regidoria Igualtat 

2. Tècnica SIAD 

 

3. Tècnica SIAD 

Tècniques gent gran: projecte dona 

4. programa PAAD 

I projecte dona (tec. gent gran) 

 

5. En alguns casos, però manca reactivar-lo 

 

6. tècniques de gent gran informen a les persones usuàries de les llars 

d’infants i centres cívics 

 

7. tècniques de gent gran derivació al centre cívic 

 

 

8. projecte dona (tec. Gent gran) 

 

9. projecte dona (tec gent gran) 

 

Eix 4: Repartiment dels treballs i usos del temps 

1. establir mesures de sensibilització en clau 

d’igualtat d’oportunitats entre el teixit empresarial de 

valls i comarca 

2. realització d’accions de sensibilització social i de 

dignificació vers el valor del treball de cura i atenció, 

el treball domèstic i familiar i la coresponsabilitat 

3. anàlisi i propostes de millora d’acord amb l’accés 

1. s’ha realitzat una jornada  

 

2. tècniques gent gran: programa ajuda a domicili 

 

3. tec gent gran: entrevistes individualitzades 
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de les dones al mercat laboral  

4. informació sobre drets laborals de les dones 

 

5. impuls d’accions de formació i inserció laboral 

adreçades al col·lectiu de dones amb més dificultats 

6. identificar necessitats de les dones en els règims 

especials de seguretat social (llar i agrari) 

 

4. tec gent gran: informació i assessorament 

 

5. tec gent gran: plans d’ocupació 

 

6. tec gent gran: informació  

Eix 5: Qualitat de vida i cohesió social 

1. Coordinació amb els organismes locals per establir 

difusió del SIAD de Valls i coordinar canals de 

derivació i accessibilitat de les dones al servei 

2. seguiment de l’accés de les dones migrades als 

serveis d’acollida i als serveis educatius i formatius 

com a element essencial per a la promoció personal i 

social d’aquestes 

3. desplegament del protocol d’actuació en situacions 

de violència envers les persones grans 

4. realització de campanyes de sensibilització sobre 

temes de salut i dones 

5. prendre mesures de sensibilització sobre la salut 

sexual i reproductiva de les dones 

6. incorporar la perspectiva d’envelliment saludable 

7. aplicació de la perspectiva de gènere als Serveis 

Socials bàsics 

8. Formació al personal de serveis socials sobre les 

implicacions de la construcció de gènere en el rol de 

cuidadores 

9. realitzar formació i donar suport a les dones 

cuidadores de persones dependents 

10. promoure campanyes de promoció de l’activitat 

física dirigida a col·lectius femenins 

11. establir canals d’informació adients per al es 

dones amb tota la informació sobre ajust i prestacions 

de la Llei d’habitatge 

 

1. iniciat al 2014, manca coordinació 

 

2. tècnica del SIAD 

 

 

3. tècnica del SIAD, tec gent gran 

 

4. alguna, tec SIAD, tec gent gran 

 

5. departament de salut, tec gent gran 

6. tallers per a gent gran 

7. tec gent gran: metodologia i llenguatge adequat 

 

8. tec gent gran: cursos de formació (no especifica quants ni hores) 

 

9. assessorament i suport si, formació no 

 

10. tec gent gran: centre cívic 

 

11. tec gent gran: informació 

Eix 6: Impuls a la lluita contra la violència de gènere 

1. actuacions de sensibilització sobre la violència 

masclista i el seus efectes en fills i filles 

2. protocols de detecció i intervenció en 

comportaments i actituds sexistes entre la població 

adolescent 

3. estudiar l’aplicació de mesures específiques per 

prevenir la mutilació genital femenina 

4. mesures per prevenir l’absentisme escolar femení i 

abandonament escolar prematur, matrimonis 

forçats... 

5. millorar l’atenció a les dones que han patit violència 

masclista 

1. actuacions en l’àmbit educatiu 

 

2. treballant-ho actualment al SIAD 

 

3. associació creada actualment 

4. no específicament entre la població femenina 

 

5. SIAD 

 

6. SI 
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6. accions de sensibilització al personal de centres 

educatius 

7. aplicació del protocol d’atenció en situacions de 

violència 

8. impuls del SIAD 

9. seguiment del desenvolupament del protocol marc 

per a una intervenció coordinada contra la violència 

masclista 

10. mantenir la comissió tècnica per al seguiment i 

implementació del protocol d’atenció en situacions de 

violència de l’Alt Camp 

 

 

7. SI 

 

8. Sí, augmentar hores 

9. Sí 

10. mantenir i revisar la seva funcionalitat 

 

 

Conclusions del grup focal de tècnics 

Del treball grupal realitzat en el que participava el personal tècnic de l’àrea d’educació, serveis socials i el SIAD, 

se’n desprenen les següents consideracions: 

1. que la majoria del personal que hi participava no coneixia el pla local d’igualtat o no se l’havia llegit. Es 

important fer difusió del pla local de polítiques d’igualtat i gènere a tota l’administració i a la ciutadania per tal que les 

persones el tinguin present i puguin col·laborar en la seva implementació. 

2. que hi ha poc coneixement sobre el que són les polítiques d’igualtat com a instrument transformador. Per 

aquest motiu la majoria de les persones assistents consideren necessari fer una formació específica sobre polítiques 

d’igualtat i gènere per tal de prendre consciència sobre el tema i interioritzar-lo per aplicar la perspectiva de gènere a 

la seva pràctica professional i a la seva vida personal. 

3. que, en moltes ocasions, la posada en marxa de les actuacions depèn de cada persona a títol individual, 

doncs la resposta de les persones que formaven el grup focal  tendeix a recollir accions globals o expressar intencions, 

però només excepcionalment es concreten actuacions específiques. 

4. que la manca de concreció d’actuacions provoca no adequar les actuacions a l’acompliment dels objectius i 

que cada persona apliqui la igualtat com creu. No s’aplica la transversalitat de gènere. 

5. que la carència de Mecanismes de seguiment i indicadors d’avaluació dels plans anteriors fa que sigui molt 

complicat avaluar l’acompliment d’objectius,  

6. que manca temps per reflexionar sobre la responsabilitat en la reproducció de les estructures i que cal més 

implicació de les persones, sobretot per part dels homes, donat que en el grup focal de 15 persones participants tan 

sols hi havia 3 homes (20%) 

7. que conceptualment encara estem aplicant polítiques per a dones i no em evolucionat cap a les polítiques 

d’igualtat ja que les accions es dirigeixen a dones en situació de risc: immigrants, baixes capacitats, dones en situació 

de violència.   

Tanmateix, del treball  de lectura i anàlisi del pla anterior, 2012-2015, i per àrees de treball es defineixen les 

actuacions que s’han dut a terme que impacten en l’acompliment dels objectius del pla. De la dinàmica se’n desprèn: 

1. que només s’han complert satisfactòriament un 12% dels objectius del pla i que principalment són els que 

tenen a veure amb l’eix 6 de violència masclista 

2. que sense tenir en compte el pla d’igualtat, des de les diverses àrees que participaven en un 23% s’han fet 

actuacions que serveixen per complir parcialment els objectius marcats 
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3. que del pla anterior un 88% de les actuacions proposades no s’han arribat a complir  

4. que el pla 2012-2015 era molt ambigu i no definia exactament les accions a realitzar, quan, qui, com i amb 

quins recursos 

5. que no es pot valorar ni avaluar el compliment dels objectius perquè manquen indicadors d’avaluació 

Finalment es proposa que el nou pla 2016-2019 sigui més específic i realista i que determini exactament el què, 

el com, el qui, el quan, els recursos i els indicadors d’avaluació  

Amb posterioritat a la sessió de participació i degut a que es va estendre excessivament la primera part de la 

sessió invertint temps en informar sobre l’objecte de la sessió, es va valorar convenient ampliar la informació que 

podien aportar sobre les polítiques de gènere i es va enviar un qüestionari a cada participant per tal que aportés 

opinions i idees de línies de treball/actuacions. Només va respondre aquest qüestionari una persona. 

 Des d'aquest punt de partida, analitzats el primer i el segon pla local i la seva complexitat per implementar-

los, avaluat el grau de compliment dels objectius, i aprenent de la experiència per millorar el pla present, aquest III 

Pla de Polítiques d'Igualtat i Gènere del municipi de Valls busca establir directrius estratègiques dirigides a 

incorporar la igualtat a les polítiques públiques municipals, tal i com s'estableix al marc legal i que quedava definit a 

la llei estatal 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat real i efectiva entre dones i homes i queda ara emmarcat en els 

capítol III de la a la llei d'igualtat catalana, 17/2015, de 21 de juliol. 

 

Grup focal amb la vessant política del  territori. 17/11/16 2016. 

Treball desenvolupat amb el grup focal de personal polític: 

 

1 Passi d’un qüestionari inicial sobre coneixement de les polítiques d’igualtat i propostes d’acció 

2 Roda de presentacions 

3 Objectius de la sessió 

4 Definició de propostes d’acció pel nou pla 2016-2019 

 

Van participar en aquest grup focal 5 persones, 2 dones i 3 homes (per ordre alfabètic) 

1. Jordi Cartanyà: Regidor de benestar social i habitatge 

2. Judit Fàbregas: Regidora d’actuacions públiques, urbanisme, barri antic i patrimoni 

3. Ramon Font: Regidor de Compromís per Valls 

4. Núria Gavarró: Regidora de participació ciutadana i igualtat i TIC 

5. Jordi Robert: Regidor CUP-Valls 

Donada la baixa participació (dels 21 regidors i regidores que conformen la corporació només vans assistir-hi 

5), es pren la decisió d’enviar el qüestionari per correu electrònic per tal que les persones que no van assistir puguin 

realitzar les seves aportacions. A partir d'aquí rebem les següents aportacions: 

Beatriz León: col·laboradora-assessora de Compromís per Valls-ICV-EUiA 

Rosa M Ibarra Ollé, regidora del grup municipal del PSC 

El qüestionari constava de 8 preguntes de múltiple resposta a escollir i 4 qüestions d’anàlisi qualitatiu sobre el 

que consideren que són les polítiques d’igualtat , les línies de treball que proposarien i propostes d’actuacions 

concretes. Del buidat dels qüestionaris se’n desprenen les següents conclusions: 
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1. Referent a les polítiques d’igualtat al municipi de Valls, un 60% s’han llegit els plans anteriors i coneixen 

les línies de treball (el 100% de les regidores i el 33% dels regidors) 

2. Referent a la necessitat d’implementar polítiques d’igualtat, el 100% pensa que les polítiques d’igualtat 

són totalment necessàries 

3. Referent a la efectivitat de les polítiques d’igualtat, el 100% considera que són efectives si s’apliquen 

correctament 

4. Referent a la implicació personal en la implementació de polítiques d’igualtat, el 100% considera que té 

present la perspectiva de gènere en tot el que fa  

 5. referent a la contribució personal per tal que siguin efectives les polítiques d’igualtat, el 80% s’impliquen 

personalment i donen importància a les polítiques d’igualtat per contribuir a la seva implementació i a l’hora el 40% 

facilita que el personal que treballa a la seva àrea contempli la perspectiva de gènere. 

6. Referent a la formació en igualtat, el 100% de les dones ha rebut formació en igualtat, i els homes no han 

rebut cap formació en igualtat, una dada interessant per analitzar que encara són les dones les que assumeixen el 

seu paper en la implementació de les polítiques d’igualtat. 

7. Referent a la predisposició a formar-se en igualtat, el 80% consideren que es necessari fer formació en 

igualtat, el 20% exposa que estaria disposada a fer formació depenent dels continguts d’aquesta, donat que ja té 

formació  

8. Referent a la durada de la formació, el 80% considera que aquesta hauria de tenir una durada d’entre 20 i 

40h, i el 20% una durada de menys de 20h.   

9. Referent a les consideracions del que són les polítiques d’igualtat algunes se centren en violència masclista, 

altres en la igualtat d’oportunitats  i una les defineix com  “línies estratègiques i accions encaminades a reduir les 

desigualtats existents entre dones i homes en tots els àmbits de la nostra societat” 

 

Objectius i propostes realitzades per línies de treball 

 

Eix 1: Impuls de les polítiques d’igualtat i gènere 

1. Dotar de pressupost el Pla d’igualtat del municipi de Valls.  

2. Fomentar la coresponsabilitat de totes les àrees de l’Ajuntament, les entitats ciutadanes i la ciutadania en la 

implementació del Pla local de polítiques d’igualtat i gènere de Valls 

     5.1 Creació d’una comissió d’igualtat on estiguin representades totes les àrees de l’Ajuntament i el Consell de Dones per 

implementar el Pla de manera coordinada i conjunta. 

3. Elaborar el Pla d’igualtat de l’Ajuntament de Valls 

4. Posar en valor les polítiques d’igualtat que s’estan aplicant correctament 

5. Fer pedagogia pública des de les institucions 

Eix 2: Educar en igualtat pel canvi cultural i la transformació social 

1. Incorporar la coeducació als centres escolars 
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     1.1 Formació al personal docent en perspectiva de gènere 

     1.2 Tallers i altres activitats de sensibilització als centres escolars 

2. Incorporar la perspectiva de gènere en tots els àmbits   

     2.1 Formació a personal tècnic i polític de l’administració en perspectiva de gènere 

     2.2 Formació a les persones que formen part de les entitats de Valls en perspectiva de gènere 

     2.3 Formació a les persones que formen part del Consell de Dones en igualtat i perspectiva de gènere 

Eix 3: Participació política i social 

1. Propiciar els mecanismes per tal que les dones estiguin com a presidentes o membres de les juntes de les 

associacions de Valls 

     1.1 Formació en lideratge per a dones associades 

2. Donar visibilitat a les dones emprenedores de la ciutat de Valls 

     2.1 Publicació de llibres escrits per dones emprenedores 

3. Consolidar mecanismes de participació de les dones en la vida política i social del municipi. 

     3.1 Reactivar el Consell de Dones 

     3.2 Dotar de pressupost el Consell de Dones per a la programació anual 

4. Promoure la presència de les dones en totes les esferes de la vida pública 

5. Reforçar el paper de les associacions de dones al municipi 

     5.1 Realitzar un estudi sobre associacionisme a Valls des de la perspectiva de gènere 

Eix 4: Repartiment dels treballs i usos del temps 

1. Garantir la conciliació i la coresponsabilitat  

     1.1. campanya de sensibilització sobre el valor del treballs de cura 

     1.2. Campanya de sensibilització sobre conciliació de la vida personal, familiar i laboral i la coresponsabilitat 

2. Garantir els drets laborals de les dones 

     2.1 Campanya de sensibilització sobre bretxa salarial de gènere 

     2.2 Servei d’assessoria jurídica al SIAD especialitzat en temes laborals 

 

Eix 5: Impuls a la lluita contra la violència de gènere 

1. Fomentar actuacions per combatre la violència masclista 

     1.1 Campanyes de sensibilització sobre l’aprenentatge de la violència masclista i el seu impacte en la vida de les persones que 

la pateixen 

2. Dotar de més estructura el SIAD 

     2.1 Ampliar les hores de la tècnica del SIAD de mitja jornada a jornada complerta 

     2.2 Incloure una persona assessora jurídica en temes laborals 
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Eix 6: Accions a favor del col·lectiu LGTBI 

1. Facilitar el compliment de la normativa per eradicar les desigualtats que pateix el col·lectiu LGTBI 

     1.1 crear un servei d’acompanyament i atenció a les persones del col·lectiu LGTBI, on trobin recursos i informació dels temes 

que considerin importants i que sigui el punt neuràlgic del que surtin les propostes d’accions 

     1.2 Realitzar xerrades a les escoles i instituts sobre diversitat sexual, famílies homosexuals i transsexuals,  

2.  Fomentar el reconeixement del col·lectiu LGTBI 

     2.1 Campanya de sensibilització sobre els drets del col·lectiu LGTBI 

 

Conclusions del grup focal de representants polítics 

Crear sinèrgies, implicar a tota l’administració i ciutadania en la implementació del pla, avaluació i seguiment, 

definir objectius assolibles i concrets i actuacions que estiguin temporitzades, que defineixin quina àrea de 

l’administració és la responsable del seu compliment, els recursos que es necessitaran i com es durà terme, així com 

indicadors d’avaluació per a poder mesurar el compliment dels objectius, són les propostes sobre les que es va estar 

debatent i que s’han definit en el grup focal del personal polític. 

Coincideixen amb el personal tècnic en la necessitat de realitzar formació adequada a tots els agents socials i 

personal de l’administració i posen l’accent en la interdepartamentalitat i la implicació de totes les persones de Valls 

per implementar el pla i d’aquesta manera remoure les estructures patriarcals que reprodueixen les desigualtats de 

gènere. 

D’altra banda cal fer esment al reduït percentatge de participació del personal polític, només un 23% han 

participat en el grup focal (5 de 21); és important que la resta de personal polític conegui l'evolució de les polítiques 

d'igualtat a Valls, llegeixi la diagnosi i el III Pla local i faci les apreciacions que consideri, per aprovar-ho de forma 

unànime i treballar-hi conjuntament en la seva implementació. 

  

 Grup focal amb el consell consultiu de dones de valls. 24/11/2016.  

Treball desenvolupat amb el grup focal del Consell Consultiu de Dones de Valls 

 

1 Passi del qüestionari 

2 Roda de presentacions 

3 Dinàmica grupal: proposta de accions a implementar pel Consell de Dones 
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Van participar en aquest grup focal 8 persones de les 25 que en formen part. 

Personal de  l’Ajuntament de Valls que en formen part:  

- Regidora de participació ciutadana i d’igualtat 

- Coordinadora tècnica del SIAD 

- Coordinadora tècnica d’educació 

- Coordinadora tècnica de Benestar Social 

I representants de 4 entitats 

- Federació d’associacions de veïns,  

- Sindicat UGT,  

- Grup municipal de la CUP,  

- Grup municipal d’ERC 

Del buidat del qüestionari n’extraiem les següents dades: 

1. Referent a les polítiques d’igualtat en el municipi de Valls, el 33% de les dones han llegit els plans 

d’igualtat anteriors i els tenen en compte, el 33% coneix el que son perquè formen part del Consell Consultiu de Dones 

i el 33% restant tenen una lleugera idea 

2. En referència a la necessitat d’implementar polítiques d’igualtat, el 100% pensen que les polítiques 

d’igualtat són importants si volem millorar la nostra societat 

3. Quant a la efectivitat de les polítiques d’igualtat, el 77% consideren que si s’apliquen correctament les 

polítiques d’igualtat son efectives, i el 23% considera que no son efectives perquè no hi ha interès sobre el tema 

4. Referent a la implicació personal en la implementació de polítiques d’igualtat el 100% exposa que tenen 

present la perspectiva de gènere en tot el que fan 

5. Pel que fa  a la contribució personal per fer efectives les polítiques d’igualtat a Valls, el 66% aposten per 

facilitar que el personal que treballa amb elles contempli la perspectiva de gènere i el 44% s’impliquen personalment 

i donen importància a aquest tema 

6. Referent a la formació en igualtat, el 44% ha rebut formació, i la meitat d’elles reconeixen que molt breu, 

mentre que el 66% no ha rebut cap tipus de formació en igualtat 

7. Referent a la predisposició a rebre formació específica en igualtat i gènere, el 100% estan disposades i 

un 77% creu que un curs anual d’entre 20 i 40 h seria ideal, començant per continguts bàsics i avançant cap a 

l'especialització 
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De l’anàlisi del qüestionari se’n desprèn que un dels pilar per a la transformació és la formació en igualtat i que 

les persones estan disposades a formar-se. No obstant, durant el debat es va detectar manca d’interès en el tema. A 

tall d'exemple,  el Consell de Dones no assoleix en les seves convocatòries ni el 50% de la participació. En aquest 

sentit, van sorgir propostes que posen damunt la taula el fet que el Consell de Dones vagi més enllà de ser un òrgan 

consultiu, i propostes d’accions per donar visibilitat i forma al Consell de Dones, ja que aglutina representants de totes 

les entitats. També s'han fet propostes per crear sinèrgies amb altres entitats del municipi que no hi estiguin 

representades, com les colles castelleres o la taula de cultura. 

Les dones que conformen el Consell de Dones tenen una lleugera idea sobre el que són les polítiques d’igualtat, 

i detecten dificultats quan es tracta d’aplicar de la perspectiva de gènere donat que no saben com fer-ho, en aquest 

sentit la demanda de formació. 

 

Objectius i propostes realitzades per línies de treball del grup participatiu del Consell consultiu de 

Dones de Valls agrupats en els 6 eixos definits: 

Eix 1: Impuls de les polítiques d’igualtat i gènere 

1. Millorar els canals d’informació amb la ciutadania per tal que coneguin el que s’està fent per contribuir a una societat més 

igualitària 

     1.1 creació d’una pàgina web on apareguin els documents, espai de suggerències, 

     que espot fer si algú té un problema i les accions que s’estan desenvolupant 

2. Aplicar la perspectiva de gènere en tots els àmbits, sobretot en els menys comuns com urbanisme i habitatge o cultura 

     2.1 Tenir en compte la perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat 

     2.2 Formació en perspectiva de gènere i polítiques d’igualtat per aplicar la transversalitat en 

     tots el departament de l’Ajuntament de Valls 

     2.3 Crear una plaça de tècnic d’igualtat municipal 

3. Adquirir un compromís polític ferm en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat 

     3.1 Dotar de pressupost el pla d’igualtat 

Eix 2: Educar en igualtat pel canvi cultural i la transformació social 

1. Incorporar la coeducació als centres escolars 

     1.1 Treball a nivell educatiu en temàtica professional 

2. Incorporar la perspectiva de gènere en tots els àmbits   

     2.1 Activitats lúdiques i de conscienciació amb la població 

     2.2 campanya de sensibilització sobre el masclisme “acceptat socialment”  

     2.3 campanya de sensibilització i tallers sobre noves masculinitats 

3. Incorporar la perspectiva de gènere en temes de salut 

     3.1 Polítiques de salut sexual i reproductiva 

Eix 3: Participació política i social 
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1. Polítiques d’apoderament del es dones nouvingudes 

     1.1 Formació a dones benvingudes en lideratge 

2. Foment de l’associacionisme en les dones 

     2.1  realitzar un estudi sobre l’associacionisme a Valls des d’una perspectiva de gènere 

Eix 4: Treball, coresponsabilitat i nous usos dels temps 

1. Garantir la conciliació i la coresponsabilitat a través de Polítiques de conciliació de la vida laboral 

     1.1. horaris més amplis a les llars d’infants, de 6 a 23h7 

2. Garantir els drets laborals de les dones 

     2.1 polítiques de contractació amb discriminació positiva, incentius empresarials8 

     2.2 Fomentar la creació de serveis de guarderia a les empreses grans 

3. Reduir la segregació vertical 

     3.1 Augmentar la ràtio de dones encàrrecs directius9  

Eix 5: Impuls a la lluita contra la violència de gènere 

1. Fomentar actuacions per combatre la violència masclista 

     1.1 Campanyes de sensibilització sobre l’aprenentatge de la violència masclista i 

     el seu impacte en la vida de les persones que la pateixen 

2. Dotar de més estructura el SIAD 

     2.1 Ampliar les hores de permanència de la tècnica del SIAD  

     2.2 Ampliar el personal del SIAD 

     2.3 Ampliar la cartera de serveis del SIAD 

Eix 6: Accions a favor del col·lectiu LGTBI 

No s’han definit 

 D’altra banda durant la sessió del grup focal es va convidar a les persones assistents a valorar el paper del Consell 

Consultiu de les Dones de Valls i la seva participació com a membre i els punts forts i febles del Consell de Dones i 

presentem a continuació els resultats: 

                                            

7 Aquesta proposta comú en moltes ocasions no es una proposta transformadora, sinó reproductora, hem decidit contemplar-la per fer aquest 

anàlisi, les Polítiques d’igualtat proposarien reformulació dels temps de treball, i no adaptar en aquest extrem els horaris infantils als de 

persones adultes 

8 Ja s’està fent (mesures d’acció positiva) i encara i així les dones continuen patint discriminacions en l’àmbit laboral pel sol fet de ser dones, per 

això les polítiques d’igualtat proposen transformar la societat i els seus símbols incorporant la perspectiva de gènere, que es comprendre 

l’impacte de gènere sobre les desigualtats existents 

9 Cal augmentar la ràtio de dones en càrrecs directius acompanyant-ho del canvi en la manera d’exercir el lideratge, perquè si les dones que 

arriben a càrrecs directius exerceixen un lideratge autoritari igual que els homes, no estem transformant, de nou estem reproduint. Per això 

cal un canvi de mentalitat i fomentar el lideratge democràtic, horitzontal, on es tenen en compte a les persones i les seves necessitats, 

augmentant així la productivitat 
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Punts forts i punts febles del Consell Consultiu de Dones de Valls 

Punts forts Punts febles 

1. Aporta informació important per traspassar a les entitats de 

les persones membres 

2. Ja fa anys que funciona, des de 2008, i té una bona base 

3. la diversitat de perfils que aporta diversitat de propostes 

4. àmplia representativitat  de les entitats de la ciutat 

5. formació i experiència de les participants 

6. ganes d’ajudar a la població 

1. no hi ha molt traspàs d’informació al a resta d’entitats o 

departaments 

2. És poc visible, no té repercussió a la ciutat 

 

3. baixa participació de les persones membres 

4. no està representada tota la ciutadania 

5. manca de coneixement d’algunes persones membres en 

temàtica de gènere 

6. manca d’implicació 

7. no acaba de ser un grup de treball, sembla més un òrgan que 

serveix per rendir comptes a l’Ajuntament 

 

Conclusions del grup focal del Consell Consultiu de Dones de Valls 

Analitzant l’estat de situació actual del Consell de Dones i en referència, sobretot, al paper del propi Consell de 

Dones, es considera que és important reactivar-lo i aconseguir més implicació de les persones que el componen, que 

hauria de ser important el seu paper de seguiment i avaluació de les accions adoptades i que cal aconseguir que les 

persones membres el considerin imprescindible en l’aplicació de polítiques d’igualtat. Consideren que hauria d’anar 

més enllà, penjar directament de presidència i a nivell organitzatiu definir les sessions de treball amb més concreció 

per ser més resolutives. També es qüestiona la representativitat de les persones que el confirmen del grup/col·lectivitat 

que les ha nomenat en la seva representació així com el feedback necessari al grup/col·lectivitat per aconseguir la 

seva implicació i les aportacions. Així la participació no són només les aportacions a títol personal de la persona 

designada. 

Caldrà doncs fer una anàlisi i reforma si s’escau del Consell Consultiu de Dones de Valls per tal que esdevingui 

un veritable grup de participació representatiu dels diferents àmbits de població que representen les seves integrants. 
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TERCERA PART 

PLA LOCAL DE POLÍTIQUES DE GÈNERE I D’IGUALTAT DE VALLS 

(2017-2019) 

1. MARC GENERAL 

Una vegada realitzada l’avaluació sobre com s'ha implementat el Pla 2012-2015, les dificultats i les oportunitats 

de la posada en marxa del Pla 2012-2015, les demandes sorgides als grups focals de personal tècnic, polític i Consell 

Consultiu  de Dones com a representant de la ciutadania associada  i l’anàlisi de la situació actual del municipi de 

Valls s'ha considerat necessària una reformulació del Pla local de polítiques de dones i d'igualtat 2012-2015 basada 

en els següents paràmetres: 

Que el Pla 2017-2019 sigui més específic. 

El Pla 2012-2015 estava estructurat en 6 eixos, 23 objectius generals, 79 objectius específics i 178 actuacions 

previstes. Una implementació del pla que resultava molt complexa. Es proposa un Pla amb menys objectius i accions, 

una eina més realista per poder implementar-la. 

Un cop avaluada la seva implementació s'ha determinat que s'han realitzat un total de 41 accions, accions 

determinades que s'han realitzat majoritàriament des del SIAD donat que recau en la seva coordinadora tècnica la 

funció de la implementació del pla; la resta de personal han realitzat algunes accions però no amb la intenció conscient 

d’implementar el Pla de polítiques de dones i d'igualtat sinó perquè forma part de les seves funcions. 

En aquest sentit hem pogut determinar que hi ha accions que s'han realitzat  dins de les actuacions previstes 

al Pla 2012-2015, però que per sí soles no aconsegueixen acomplir els objectius marcats perquè no hi ha darrera una 

idea conscient de transformació social. 

Cal, en aquest moment, donar consciència a la perspectiva de gènere per dotar l'estructura i totes les actuacions 

que se’n derivin d'una mirada pensada i reflexionada de perspectiva de gènere que impregni tota l’estructura i sigui 

conscient de l'impacte de les actuacions sobre la reproducció de desigualtats o, com es pretén mitjançant aquesta 

eina, sobre la transformació de les estructures per construir-se com estructures igualitàries que generin els 

mecanismes necessaris per resoldre els desequilibris d'una societat encara masclista. 

Que el pla compleixi amb les obligacions d’intervenció en els diferents àmbits d’actuació 

establerts a la llei 17/2015 

Segons l’art 3 de la llei 17/2015 “Principis d’actuació dels poders públics”, en compliment del principi de 

perspectiva de gènere a que fa referència l’article 41 de l’Estatut d’Autonomia i per assolir la igualtat efectiva entre 

dones i homes, sense cap tipus de discriminació per raó de sexe o de gènere, cal que les polítiques i actuacions dels 

poders públics es regeixin pels principis següents: 

1. Transversalitat de la perspectiva de gènere i de les polítiques d’igualtat de gènere, en totes les actuacions, 

fases i nivells (Eix 1 del Pla 2016-2109) 

2. Equilibri entre el mercat de treball i el treball domèstic i de cura de persones i coresponsabilitat en el 

treball per garantir la no discriminació per raons d’embaràs o maternitat i reconèixer la vàlua del treball domèstic (eix 

4 del pla 2016-2019) 

3. Eradicació de la violència masclista, i garantir que s’afrontin de manera integral totes les violències 

masclistes (eix 5 del pla 2016-2019) 

4. Apoderament de les dones, i donar suport a les dones en el procés pel qual enforteixen llur potencial i 

autonomia (Eix 3 del pla 2106-2109) 

 



      

 

56 

 

5. Democràcia paritària i participació paritària de dones i homes en els afers públics per promoure la 

participació dels grups i associacions que defensen els drets de les dones (Eix 3 pla 2016-2019) 

6. Perspectiva de gènere, els poders públics han de fer valer les aportacions de les dones en la construcció, 

manteniment i transformació de la societat (Eix 2 del pla 2016-2019) 

7. Justícia social i redistribució de la riquesa, els poders públics han de garantir la distribució equitativa de 

recursos i l’exercici correcte dels drets i deures amb polítiques correctores i redistributives que fomentin la prevenció 

i actuïn contra la explotació i exclusió social de les persones que no responen al patró privilegiat del sistema patriarcal 

(home, heterosexual, classe alta). Les polítiques públiques han de protegir les dones i les persones del col·lectiu 

LGTBI prioritzar en la manca de “valor social” per a treballar en la consecució d’aquest objectiu, dotar de valor les 

persones que en una societat patriarcal no en tenen i continuar en la línea de distribució de la riquesa i  lluita contra 

la feminització de la pobresa (Eix 2 i Eix 4 pla 2016-2019) 

8. ús no sexista, ni estereotipat del llenguatge, evitant concepcions sexistes de la realitat i els usos 

androcèntrics i amb estereotips de gènere, i han de promoure un llenguatge respectuós amb les dones, amb les 

minories i amb totes les persones en general en l’atenció personal i en tota la documentació escrita, gràfica i 

audiovisual, per això es necessari formar el personal en l’ús respectuós i inclusiu de la llengua 

Que el Pla 2016-2109 especifiqui COM (metodologia), QUI (responsables), QUAN 

(temporalització) i AMB QUÈ (recursos humans i econòmics) 

Definir exactament com implementar el Pla a partir dels recursos que tenim és important per no perdre's en 

grans idees i focalitzar. Tot just s’inicia el camí cap a la igualtat i és necessari anar avançant i que aquests avenços 

impregnin totes les estructures. Començar per consolidar una estructura de treball transversal que integri la 

perspectiva de gènere és el punt de partida per poder implementar el Pla 2016-2109 de manera real i efectiva. 

Que el Pla utilitzi un llenguatge no sexista i més proper 

Si es vol que totes les persones coneguin i comprenguin el perquè de la necessitat d'implementar plans de 

polítiques d’igualtat i gènere al territori, cal que se’ls expliqui de manera entenedora i àgil per a totes i tots. Intentar 

defugir d’un llenguatge excessivament tècnic i crear una eina que sigui de fàcil lectura i comprensió, la llegeixi qui la 

llegeixi. 

Tenint en compte les consideracions anteriors, la diagnosi de gènere, l’anàlisi dels plans anteriors i de la 

documentació facilitada i  les propostes de les persones que han participat en els grups focals a continuació es 

presenta el III Pla Local de polítiques d’igualtat i gènere del municipi de Valls, un pla que modifica la seva 

nomenclatura, ja no es un pla de polítiques de dones, per a posar l’accent en la transversalitat, la perspectiva de 

gènere i el compromís per la igualtat. 

S’estructura en 6 eixos o línies d’actuació: 

EIX 1: Compromís amb la igualtat i impuls de les polítiques d’igualtat 

EIX 2: Educar en igualtat pel canvi cultural i la transformació social 

EIX 3: Participació política i social 

EIX 4:  Treball, coresponsabilitat i nous usos del temps   

EIX 5: Impuls en la lluita conta la violència masclista 

EIX 6: Accions a favor del col·lectiu LGTBI 

 

A continuació descriurem els objectius generals, específics i propostes d’actuació per a cadascun dels eixos 
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EIX I: Compromís amb la igualtat i impuls de les polítiques d’igualtat 

 

OBJECTIU GENERAL: Garantir la integració de la perspectiva de gènere a les estructures i  als Plans, Programes i 

Projectes de Desenvolupament econòmic, social, educatiu, cultural i territorial que s'apliquin al municipi de Valls. 

 

Objectius específics Metodologia i accions 

 

1.1 Conscienciar sobre el 

concepte i la necessitat 

d'aplicar la perspectiva de 

gènere (PdG)  i la 

transversalitat en tots els 

àmbits. 

1.1.1 Creació d'estructures que vetllin per l’aplicació del principi d'igualtat 

al territori  

a) Reestructurar i vetllar per la representativitat del Consell Consultiu de les Dones, 

com a organisme per a la promoció de la igualtat al municipi de Valls.  

b) Nomenar una persona com a tècnica d’igualtat responsable de la implementació 

del pla i assegurar-se que aquesta persona participi en les comissions, òrgans i grups 

tècnics de l’Ajuntament per tal de vetllar per la incorporació de la perspectiva de 

gènere en tots els àmbits 

c) Crear un Observatori d’igualtat on la població pugui traslladar queixes, 

suggeriments, denúncies d’anuncis o cartells... 

1.1.2. Formació  

a) Realitzar formació en gènere a les persones que formaran les diferents estructures 

de treball per a implementar el Pla de polítiques de gènere i d’igualtat al territori i el 

Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament de Valls 

1.1.3 Accions específiques 

a) Crear els mecanismes per tal que l’Ajuntament de Valls reculli totes les dades 

desagregades per sexes (obligació recollida a la llei 17/2015), ja siguin dades de 

població com dades de personal vinculat a l’administració local.  

1.2 Fomentar el compromís 

de l’Ajuntament de Valls per 

incorporar l’ igualtat a les 

seves estructures 

 

 

1.2.1 Elaboració de Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Valls  

a) Redacció, aprovació i implementació del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Valls en 

acompliment de la normativa 17/2015, art 15.  

b) Crear un servei d’assessorament en el disseny de plans d’igualtat a les entitats, 

associacions, institucions educatives i empreses de Valls 

1.2.2 Pressupostos transversals de gènere 

a) Consolidar la partida pressupostària específica anual per  a realitzar les accions 

definides al Pla de Polítiques de Gènere i d’Igualtat dins del pressupost de la Regidoria 

de polítiques d’igualtat i participació.  
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1.2.3 Fomentar el treball transversal en totes les àrees de l’Ajuntament 

incorporant actuacions conjuntes entre diverses àrees que incorporin la 

perspectiva de gènere 

a) Procés participatiu per la revisió i arranjament dels espais urbans per tal que sigui 

possible el trànsit de cotxets de bebès, cadires de rodes, carros de compra...  
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EIX II: Educar en igualtat pel canvi cultural i la transformació social 

 

OBJECTIU GENERAL: Sensibilitzar la societat sobre la importància de modificar la concepció androcèntrica del món 

i superar les creences estereotipades sobre la construcció del gènere per tal d'eliminar discriminacions i desigualtats 

a partir d'atorgar el mateix valor social a homes i dones.  

 

Objectius específics Metodologia i accions 

2.1 Reduir la presència de 

l'androcentrisme en l'imaginari 

social incorporant la visió PdG a 

tots els àmbits 

2.1.1 Formació al professorat i al personal de l’administració i 

entitats de Valls com a agents socialitzadors del territori. 

a) En construcció del gènere i anàlisi de l'impacte del gènere en les 

trajectòries vitals 

b) En coeducació i transmissió de valors igualitaris 

c) En incorporació de la PdG en els diversos àmbits 

d) En violències masclistes, detecció i eradicació. 

2.2 Fomentar el compromís de 

les institucions educatives vers 

la igualtat 

2.2.1 Impulsar i incorporar la PdG a les escoles i instituts 

a) Posar en marxa el projecte “escoles igualitàries” 

b) Crear un distintiu públic “escola igualitària” en reconeixement a les 

escoles que adopten el compromís ferm i incorporen la perspectiva de gènere i la 

coeducació a les seves estructures 

c) Informar a les institucions educatives de Valls de la possibilitat d’adoptar 

un compromís ferm vers la Igualtat mitjançant el disseny d’un pla d’igualtat intern. 

2.2 Reconèixer, fer visibles i 

donar valor a les funcions 

socials i els sabers de les dones 

2.2.1 Campanyes de sensibilització  

a) Sobre estereotips, rols i models de gènere 

b) Sobre els sabers de les dones de Valls. Àmbit cultural, literari, artístic, 

històric i creatiu.    

c) Sobre els diferents models d'homes i dones en els espais públics, laborals 

i privats. Professions, pràctica esportiva i de lleure, coresponsabilitat 

2.2.2 Accions específiques per al canvi cultural  

a) Dotar les biblioteques públiques i les escoles d'un fons documental sobre 

igualtat, feminisme i coeducació. Contes no sexistes. 
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 b) Participació del consell consultiu de les dones en festes assenyalades i 

campanyes específiques per incorporar la perspectiva de gènere i valors igualitaris 

2.3 Fomentar projectes 

d'educació per a la salut integral 

en coordinació amb els serveis 

de salut de la ciutat 

2.3.1 Formació-tallers en salut des de la PdG 

a) Sobre alimentació saludable, hàbits d'higiene i normes de convivència 

b) Sobre detecció i eradicació de les micro violències masclistes 

c) Sobre educació afectiva-sexual per a tota la ciutadania, però especialment 

amb els i les joves de secundària i batxillerat. 
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EIX III: Participació política i social 

OBJECTIU GENERAL: Potenciar la representació de les dones a l'espai públic mitjançant la coparticipació en la 

presa de decisions tant a títol individual com a través de les seves associacions, millorant així les possibilitats d'igualtat 

d'oportunitats i tracte entre homes i dones a tots els espais socials. 

 

 

Objectius específics Metodologia i accions 

 

3.1 Potenciar i promoure 

l'associacionisme femení com a 

via per a desenvolupar 

capacitats personals i de 

participació en la vida social i 

comunitària 

3.1.1 Setmana de la igualtat  

a)  Realitzar anualment una setmana d’actes per a la igualtat entre totes 

les entitats de Valls durant el mes de maig i que inclogui: campanya de 

sensibilització sobre moviments socials i el paper de les dones, exposicions, 

xerrades, cinefòrums i altres accions d’oci i sensibilització. 

3.1.3 Accions específiques per al foment de l'associacionisme 

femení 

a) Incloure criteris d'igualtat i PdG en les bases reguladores per a la 

concessió de subvencions (des de les Administracions Públiques), com per 

exemple paritat a les juntes. 

b) Establir mecanismes per augmentar la participació de les dones en els 

espais públics, en especial atenció a les dones nouvingudes 

 

3.2 Incrementar la participació 

de les dones en els àmbits de 

representació i presa de 

decisions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Formació   

a) Formar a les persones que formen part d'entitats, sobretot les que estan 

als òrgans de decisió, en empoderament,  igualtat, PdG i participació  

b) Campanyes divulgatives a les escoles i instituts sobre gènere i 

participació, per fomentar la participació entre la població jove i el relleu 

generacional.  

3.2.2 Accions específiques per a facilitar la representativitat de 

dones. 

a) Aplicació de quotes per sexe i edat en l’administració local en els òrgans 

de participació ciutadana existents, així com els que es creïn de nous. 

b) Promoure la paritat entre homes i dones en els òrgans de decisió de les 

entitats  i organismes que configuren la societat civil mitjançant campanyes de 

sensibilització 

c) Impulsar la participació de representants del Consell consultiu de les 

dones de Valls en els altres òrgans de consulta per tal d'incorporar la PdG i 

mantenir canals de col·laboració i cooperació. 
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d) Crear a la pàgina web, blog o facebook un espai on es visibilitzin les 

dones que ocupen llocs de responsabilitat i decisió a Valls, per tenir referents de 

dones empoderades en tots els àmbits.  

e) valorar la reestructuració de la web de l’Ajuntament cuidant que 

llenguatge i iconografia siguin neutres i crear un espai d’accions per a la igualtat 

3.2.3 Campanyes de sensibilització i conscienciació 

a) Realitzar una campanya de conscienciació a la població en general 

sobre la contribució de les dones al municipi de Valls 

 

3.3 Impulsar la participació de 

les dones a l'àmbit cultural, 

esportiu, artístic  

3.3.1 Accions específiques per a facilitar la participació de 

dones en tots els àmbits 

a) Dins els actes de la setmana per a la igualtat, crear una exposició anual 

de dones pioneres en els àmbits cultural, esportiu i artístic, per fomentar la creació 

artística entre les dones i el seu reconeixement i visibilització. 
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EIX IV:  Treball, coresponsabilitat i nous usos del temps   

OBJECTIU GENERAL: Garantir el drets laborals de les dones i avançar en la coresponsabilitat d'homes i dones en 

l'espai familiar i domèstic per millorar el desenvolupament integral de tota la ciutadania.  

 

Objectius específics Metodologia i accions 

 

4.1 Sensibilitzar la població 

per reduir la segregació 

laboral vertical i horitzontal 

4.1.1 Formació amb PdG. Programa de coeducació. 

a) Tallers a les escoles sobre “l'impacte del gènere en l’elecció dels estudis” i 

“usos del temps i coresponsabilitat” 

b) Xerrades a les AMPA's que facilitin la reflexió envers la importància de la 

diversificació ocupacional i la coresponsabilitat. 

4.2 Facilitar l'accés de les 

dones a la formació 

professional ocupacional per 

tal de reduir la segregació 

ocupacional 

4.2.1 Actuacions específiques.  

a) Anàlisi de realitat del mercat formatiu i laboral a Valls i les necessitats de 

les dones en relació a la formació i ocupació  

b) Campanya divulgativa sobre usos del temps a Valls. 

4.2.2 Formació específica per a dones de Valls  

a) Adequar la formació a les necessitats de les dones i del territori tenint en 

compte la investigació desenvolupada 

 

4.3 Sensibilitzar el teixit 

empresarial sobre la 

discriminació horitzontal i 

vertical 

4.3.1 Actuacions específiques 

a) Assessorar les empreses de Valls sobre Plans d'Igualtat. 

b) Dins de la setmana de la Igualtat crear un espai per a les dones 

empresàries on visibilitzin les seves empreses i on establir sinergies i fomentar el 

suport mutu. 

4.4 Tenir en compte el valor del 

treball de cura i atenció a les 

persones, i el treball domèstic 

i familiar en la planificació de 

les polítiques econòmiques i 

socials 

4.4.1 Actuacions específiques 

a) Donar suport a projectes professionals de regularització i 

professionalització de serveis de neteja i cura de persones dependents a Valls 

4.4.2 Campanyes de sensibilització que inclouen jornades, tallers 

i exposicions  

a) Campanya de sensibilització sobre els diferents models d'homes i dones 

en els espais públics, laborals i privats. 

b) Dins de la setmana de la Igualtat, realitzar un concurs que es podria 
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anomenar “famílies amb valor”, amb gimcana familiar i presentació de l'organització 

i estructura familiar de les famílies que es presenten a concurs.  Difusió a les escoles. 
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EIX V: Impuls en la lluita conta la violència masclista 

OBJECTIU GENERAL: Abordar des d’una perspectiva integral i de gènere el fenomen estructural de la violència 

masclista. 

 

Objectius específics Metodologia i accions 

 

5.1 Consolidar i millorar la 

xarxa de resposta ordinària i 

urgent per a les dones en 

situació de violència masclista 

 

5.1.1 Creació d'estructures per fomentar la transversalitat i la 

coordinació  

a) Dotar de recursos humans suficients el servei del SIAD per tal de portar a 

terme l’atenció individual, que augmenta any rere any, l’atenció a altres demandes i la 

implementació del pla de polítiques de gènere i igualtat, que inclou nous projectes i 

àrees d’atenció com el col·lectiu LGTBI. 

5.1.2 Formació  

a) Formació al personal tècnic de l’administració – especialment de Serveis 

socials i Policia Local- per integrar la PdG en el tractament de la violència masclista. 

 

5.2 Promoure mesures 

dirigides a prevenir la violència 

masclista 

5.2.1 Formació  a escoles i AMPA’s 

a) Continuar facilitant els tallers de sensibilització en prevenció de la violència 

de gènere i relacions abusives entre la població jove i entre nens i nenes de primària 

5.2.2 Campanyes de sensibilització  

a) Campanya de sensibilització sobre tipologies, formes i àmbits de la violència 

masclista i el seu impacte en les persones 

5.2.3 Accions específiques 

a) Promoure accions de foment del a igualtat i preventives de violència 

masclista en festes assenyalades al municipi de Valls. 

 

5.3 Facilitar a les dones 

l'accés als drets que els hi 

corresponen i als serveis que 

hi ha al seu abast 

5.3.1 Accions específiques de promoció dels drets  

a) Realitzar accions de comunicació i informació de drets de les dones a través 

de campanyes divulgatives o de sensibilització 

b) Realitzar una exposició i acompanyar-la d’accions diverses sobre formes i 

àmbits de la violència masclista i els seus efectes sobre els familiars de primer grau, 

sobretot fills i filles i sobre la responsabilitat masculina per propiciar canvis en 

l'imaginari social envers l’aprenentatge de la violència. Acció dirigida a la població 

masculina per prevenir la reincidència dels agressors. 
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5.4 Disminuir el risc d'exclusió 

social en dones amb 

responsabilitats familiars no 

compartides 

5.4.1 Actuacions específiques  

a) Establir mesures de suport a dones amb càrregues familiars no compartides 

en matèria d’habitatge, accés laboral, integració social..., població preferent en la 

sol·licitud de beques i ajudes 

b) Crear un fons econòmic per a situacions d'emergència social que es 

contempli anualment a les partides pressupostàries. 

c) Reforçar l'estratègia d’inserció laboral i apoderament personal en les tasques 

del SIAD  
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EIX 6: Accions a favor del col·lectiu LGTBI 

OBJECTIU GENERAL: Millorar la qualitat de vida de les persones que formen part del col·lectiu LGTBI a Valls i 

facilitar el seu reconeixement social. 

 

Objectius específics Metodologia i accions 

 

6.1 Conèixer les situacions 

emergents que condicionen la 

qualitat de vida de les 

persones que formen part del 

col·lectiu LGTBI 

 

6.1.1 Creació d'estructures 

a) Crear un Servei d’atenció  al col·lectiu LGTBI a Valls que: 

a.1 Tingui informació sobre recursos i temes d’interès per al col·lectiu LGTBI 

a.2 que sigui un punt de salut on s’assessori en temes de salut i sexualitat 

a.3 que realitzi xerrades i tallers a les escoles i altres institucions socials sobre 

la elecció de la sexualitat i l’impacte de l’aprenentatge del masclisme en la acceptació 

d’aquesta llibertat  

6.1.2  Accions específiques 

a) Fomentar la col·laboració del grup de coeducació en la formació 

específica i recursos a l’alumnat i professorat per treballar a favor del 

col·lectiu LGTBI 

b) Realitzar un estudi sociològic per conèixer la realitat del col·lectiu LGTBI 

al municipi de Valls 

c) Promoure accions de sensibilització els dies internacionals, 7 de maig 

contra la homofòbia i 28 de juny per l’alliberament sexual. 

6.2 Reconèixer i fer visibles els 

drets i les aportacions del 

col·lectiu LGTBI  

6.2.1  Accions específiques 

a) Dotar les biblioteques públiques i escoles d’un fons documental sobre els 

drets del col·lectiu LGTBI, la seva història i les seves aportacions 

b) Fomentar la participació del col·lectiu LGTBI en tots els àmbits socials: 

cultural, esportiu, educatiu... 
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2.  ESTRUCTURA DEL PLA 2016-2019 

El Pla de Polítiques d'Igualtat i Gènere de Valls 2016-2109 ha modificat l'anterior pla en la seva estructura i 

forma. El Pla 2016-2109 s'estructura com l'anterior en 6 eixos, però ha fusionat el de cohesió social i la qualitat de vida 

com a element transversal en tots els eixos i ha creat un nou eix que contempla accions a favor del col·lectiu LGTBI. 

 

Aspectes diferencials entre el Pla 2012-2015 i el Pla 2016-2109 

 Pla 2012-2015 Pla 2016-2019 

EIXOS 6 6 

OBJECTIUS GENERALS 23 6 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 79 17 

ACCIONS 178 57 

METODOLOGIA 

2. E: creació d'estructures  
 

3. P: dotació pressupostària  
 

4. PI: Elaboració de plans d'Igualtat  
 

5. F: Formació  
 

6. CS: Campanyes de sensibilització 
 

7. AE: Activitats Específiques  

 

 Estratègies d'intervenció per implementar el pla 2017-2019 

 Es proposa en aquest segon Pla fer conscient la seva implementació i dotar-lo de les següents estratègies 

d'intervenció per acomplir els objectius marcats de manera real i efectiva: 

1. Incorporar la perspectiva de gènere (PdG), el que significa prendre en consideració i prestar atenció a les 

diferències entre dones i homes en qualsevol procés de treball, activitat o organització pública al municipi de Valls. 

D'aquesta manera, mitjançant un anàlisis diferenciat en quina mesura les situacions de desigualtat entre dones i 

homes requereixen de mesures d'acció positiva que les corregeixin. 

2. Posar en marxa mesures d'acció positiva.  Es tracta de mesures d'acció específiques i temporals destinades a 

reduir o eliminar les desigualtats existents en tots els àmbits de la vida econòmica, política, social i cultural. Les 

llistes paritàries en són un exemple. 

 Es fa necessari, doncs, crear estructures per treballar de manera participada, coordinada i transversal, i 

impulsar programes, projectes i actuacions que permetin assessorar les administracions públiques per tal que 

incorporin la PdG en les seves polítiques i els seus programes, plans i actuacions, impulsar la participació social i 

política de les dones en els espais de presa de decisió de la comarca mitjançant el seu apoderament, caminar cap a 

noves formes d'organització social basades en la coresponsabilitat i la valoració del treball reproductiu i domèstic i 

lluitar contra la violència masclista entenent aquesta com la manifestació més greu del sexisme i de l’existència d'un 

sistema patriarcal que legitima i reprodueix les estructures de subordinació de les dones respecte els homes. 

Mecanismes de seguiment i indicadors d'avaluació del pla 2017-2019   

 L'avaluació, entesa com a eina de gestió, suposa definir de manera clara i realista els objectius que es 
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persegueixen en el Pla 2016-2109 de polítiques d'igualtat i gènere de Valls i utilitzar-la com l'instrument que permet 

recollir de manera periòdica les qüestions que es desvien dels objectius i aquelles que s'han desenvolupat pel seu 

eficaç acompliment. 

 Amb aquesta idea seria interessant avaluar les 6 metodologies estratègiques donat que són la clau per 

aconseguir assolir un satisfactori grau d'acompliment dels objectius. 

 Creació d'estructures 

 Dotació pressupostària 

 Disseny de plans d'igualtat d'Ajuntaments i Consell Comarcal  

 Formació 

 Campanyes de Sensibilització 

 Accions específiques 

 

 El seguiment del Pla 2016-2109 es realitzarà a través del Consell Consultiu de les Dones de Valls amb una 

periodicitat de cada 6 mesos.  

 Es crearà un document marc de treball on tots els agents podran incorporar l'acció realitzada i l'objectiu que 

implementa aquella acció, com a instrument necessari per fer un seguiment estable i a l'abast de totes les persones. 

 Els indicadors d'avaluació que es tindran en compte en l'avaluació anual i final seran els que figuren a 

l’apartat que segueix a continuació, tot tenint en compte que es tinguin presents tres punts de vista: 

 A) Avaluació de la implementació: conèixer COM s'està executant el Pla i les 6 línies de treball 

específiques. I conèixer les actuacions concretes que se’n deriven de la implementació del pla i el funcionament de 

les estructures 

 B) Avaluació d'Objectius: aquesta avaluació ens permetrà conèixer en quina mesura s'han assolit els 

objectius previstos al Pla 

 C) Avaluació de l'impacte: que permetrà conèixer en quina mesura la implementació del Pla ha suposat 

una millora en la qualitat de vida de les persones a Valls, tenint en compte el diagnòstic inicial de 2016 i les diverses 

investigacions realitzades.  

 

 

 

 

 

 

Indicadors d’Avaluació 

    

Indicadors d'avaluació 2017 2018 2019 Total 

Avaluació de la implementació     
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Nombre de reunions realitzades pel consell 

consultiu 

    

Nombre d'accions inserides en el document 

marc de seguiment 

    

Nombre de serveis implicats     

Nombre de persones implicades     

Documents elaborats     

Avaluació dels objectius     

Nombre d'accions realitzades per objectiu     

Nombre de materials elaborats per objectiu     

Indicadors d'avaluació 2017 2018 2019 Total 

Avaluació dels objectius     

Nombre i tipus de serveis implicats en 

l'objectiu 

    

Tipologia de mecanismes de coordinació 

establert 

    

Nombre de persones beneficiàries per objectiu     

Avaluació de l'impacte 2017 2018 2019 Total 

Qüestionaris d'avaluació      

Memòries tècniques     

Investigacions (Beca)     

 

 Aquesta taula d'indicadors és una primera proposta que cal anar adequant a mesura que s'implementa el 

Pla, una eina que també ha de ser dinàmica i àgil i que ha de respondre a criteris d'efectivitat per poder comprovar la 

implementació, el compliment d'objectius i l'impacte al territori. 
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3. Aportacions al Pla d’Igualtat  

Un cop realitzada la diagnosi i dissenyat el pla es va procedir a enviar el document i recollir les aportacions de les 

persones participants. Aquesta acció es va realitzar durant els mesos de gener i febrer de 2017 i es van dur a terme 3 

sessions de retorn de la informació, una amb cada grup focal que havia participat en la diagnosi. 

 La sessió de retorn amb el grup focal tècnic la va dur a terme la tècnica d’igualtat del SIAD partint de l’apartat 

del pla on es defineixen els 6 eixos i els objectius i accions, així com els resultats dels grups de participació.  En aquesta 

sessió es van introduir conceptes generals sobre la incorporació de la  perspectiva de gènere en  diferents àmbits. 

Prèviament a la sessió, les persones participants no havien rebut l’esborrany del document. Es decideix enviar l’esborrany 

del  document, previ a la inclusió de les aportacions finals, per tal que les persones participants en fessin una lectura i 

retornessin per correu les seves aportacions. Del conjunt del grup exposen aportacions, queixes i suggeriments només 

una  persona: 

- la coordinadora de serveis socials va enviar un correu electrònic on mostra la seva disconformitat amb la redacció 

i continguts del pla, però no se’n desprèn del correu cap aportació per a la seva millora  

 La sessió de retorn amb el Consell Consultiu de les Dones va ser una sessió informativa de com havia quedat 

el pla d’igualtat i es van recollir in situ algunes aportacions que van realitzar les 10 persones que hi van participar. 

Concretar que les persones assistents no havien tingut temps de llegir-se el pla i per aquest motiu després de la sessió 

es va donar una setmana per acabar de llegir-lo i enviar aportacions. De les persones membres del Consell Consultiu de 

les Dones ha enviat aportacions quatre persones: 

 - La representant de l’Associació de dones de Valls proposa els acords que han pres en Junta i exposa tenir en 

compte accions per l’empoderament de les dones, tallers de formació amb casos pràctics, crear mecanismes de 

seguiments d’atenció a la víctima i dotar de mitjans audiovisuals a les escoles, instituts, associacions i entitats. De les 

aportacions realitzades 3 s’inclouen al redactat final del pla, entenent que la última proposta de dotar de mitjans 

audiovisuals escoles, instituts, entitats i associacions no es una acció per a la promoció de la igualtat entre dones i homes. 

 - La representant de la CUP exposa que han analitzat el document com a grup municipal i han enviat les seves 

aportacions, queixes i suggeriments en conjunt.   

- La tècnica del SIAD aporta millores a la redacció del pla i incorpora projectes que actualment s’estan duent a 

terme i que poden vincular-se a objectius específics que s’han definit en el III pla de Polítiques de Gènere i d’Igualtat de 

l’Ajuntament de Valls. Aquestes aportacions suposen una millora en el redactat final del pla 

- La llevadora d’ASSIR Camp de Tarragona, representant de salut, realitza tres aportacions que s’han tingut en 

compte en el redactat final del pla i que han millorat la seva concreció. 

 I finalment, a la sessió de retorn amb personal polític van participar 4 persones que van fer aportacions molt 

valuoses per a millorar el present pla i també els següents: 

 - Totes les persones participants, la representant del PSC, el representant de Compromís per Valls-ICV-EUiA-

Entesa i el representant de la CUP, van demanar més concreció, temporalització, i definició. Així, s’han definit més els 

eixos en l’annex Pla de treball, deixant constància que les accions concretes definides poden estar subjectes a canvis 

depenent de les dinàmiques que es generin en la seva implementació, tal i com va apuntar la Tècnica d’Igualtat present 

a la sessió. 

 - El representant de la CUP durant la sessió exposa els dubtes i aportacions que han treballat amb el seu grup 

municipal i el resultat d’aquestes aportacions ha estat  modificar objectius per ampliar-los o situar-los en eixos en què 

tenen més sentit, i, d’altra banda, es tenen en compte les aportacions que realitzen per següents plans d’igualtat i gènere:  

1. Buscar la implicació dels agents de Valls en la elaboració de la diagnosi i així crear sinèrgies des de la primera 

fase d’elaboració del pla.  
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2. Concretar com es desenvoluparà el treball transversal. En el present pla s’ha fet un intent de concreció en 

l’annex del pla de treball però es la pròpia implementació del pla la que ens clarificarà com es duu a terme aquest 

treball transversal i com millorar-lo, aspecte que cal tenir en compte per avaluar-lo i crear els mecanismes per tal 

que la transversalitat sigui una estratègia real i efectiva.  

3. Establir pressupost i recursos humans. En aquest sentit també s’ha fet un intent de concreció mitjançant el pla 

de treball, però com s’ha exposat anteriorment en aquesta fase embrionària no tenim dades per saber amb certesa 

les aportacions econòmiques al pla que es faran des de cada Regidoria i només es coneix amb certesa el 

pressupost del que disposa la Regidoria d’Igualtat i que anirà destinat en la seva majoria a la implementació del 

III Pla de Polítiques de Gènere i d’Igualtat de l’Ajuntament de Valls 2017-2019 

4. Es valoren molt positivament totes les aportacions relacionades envers l’eix 6 d’accions a favor del col·lectiu 

LGTBI, de les aportacions realitzades moltes s’han incorporat al pla i recollim la seva demanda de treballar més 

aquest eix en plans posteriors 

5. Sobre el paper actiu que tindrà el Consell Consultiu de les Dones després de la seva reestructuració en la 

implementació del pla entenem els dubtes que exposen i aclarim que es posaran els mitjans necessaris per tal 

que sigui efectiu el seu funcionament, així com la importància de la persona tècnica d’igualtat que vetllarà també 

per la seva implementació. 

6. Referent les dades de la diagnosi s’han actualitzat les que es podien actualitzar (les del padró i les que constaven 

a Idescat) però no s’han pogut actualitzar les que depenen del cens donat que aquestes s’actualitzen cada 10 

anys i per això continuem utilitzant les de 2011. 

  - El representant de Compromís ens fa a les mans un document amb aportacions concretes i pràctiques per a 

millorar el present pla i també aportacions per a millorar l’elaboració de plans posteriors 

 1. tenir en compte la opinió de les dones que utilitzen els serveis  

 2. Utilitzar l’enquesta de sexisme elaborada dins la comunitat de la ESO 

3. Definir com s’abordarà la problemàtica de la segregació en l’àmbit escolar recollida en la base de diagnosi però 

no especificada al pla d’igualtat 

 4. Treballar mes des de la pràctica i menys des de la teoria 

 5. Reforçar el SIAD (ja contemplat al Pla) 

 6. Definir la importància de Vallsgenera com a organisme i el paper que ha de jugar en la implementació del pla 

 7. Que el pla d’igualtat sigui un instrument que serveixi per desmitificar veritats perilloses i teories de carrer  

Recollides les aportacions i adherides al document final, agraïm la participació de les persones que ens han fet 

arribar suggeriments per a millorar el document, agraïm l’interès mostrat, i esperem que el document final sigui més 

satisfactori per a totes i tots.  

Amb aquest pla es pretén iniciar una nova etapa de transformació social cap a estructures més igualitàries, iniciem 

noves estratègies de treball basades en la transversalitat i la cooperació interdepartamental i amb la ciutadania associada 

i s’assumeix la responsabilitat conjunta en la seva implementació. El Consell Consultiu de les Dones i la tècnica d’igualtat 

vetllaran per aconseguir aquest objectiu i en faran un seguiment i avaluació periòdica que faran arribar a tots els agents 

i persones implicades. 

  

El III Pla de Polítiques de Gènere i d’Igualtat de l’Ajuntament de Valls 2017-2019 es un pla de tota la ciutadania, 

per a tota la ciutadania i on tota la ciutadania veurà millorada la seva qualitat de vida arran de la seva implementació.   
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ANNEXES 

Annex 1. Pla de treball 

ACCIÓ  

 

PLA DE 

FORMACIÓ 

Descripció de l’acció 

A partir dels grups focals realitzats s’observa manca de coneixement envers les polítiques 

d’igualtat i la perspectiva de gènere.  

Es considera prioritari per a totes les persones participants realitzar una formació adequada 

en igualtat per prendre consciència i incloure la perspectiva de gènere en la nostra pràctica diària. 

Metodologia 

Dissenyar una formació en igualtat i gènere adequada a la realitat de Valls 

     - 20h de formació genèrica sobre igualtat, gènere i polítiques d’igualtat 

     - 20h de formació específica segons sectors: l’impacte de gènere en l’educació, els 

serveis socials, la ocupació, la participació social, ... 

Oferir 4 cursos de formació anual, de 20h/curs, de manera que tots els agents socials tinguin 

la oportunitat de realitzar-la. Màxim 40 participants per curs 

Objectius del pla que s’acompleixen amb aquesta acció 

 

1.1.2 a)  

2.1.1 a) b) c) i d) 

3.2.1 a) 

4.1.1 a) i b)  

5.1.2 a), 5.2.1 a)  

6.2.1 a), b), c) i d) 

Temporalització 

2017 2018 2019 

. Consell de dones (1) 

. Personal polític i càrrecs directius 

i de coordinació de l’administració 

(1) 

. Personal tècnic de l’administració 

(2) 

 

   Avaluació formació 2017 

Sector educatiu 

     . centres educatius de 

primària (2) 

     . Centres educatius de 

secundària (2 

Avaluació formació 2018 

Sector privat: 

     . empreses (2)  

     . i entitats socials i culturals 

(2) 

 

Participació i transversalitat 

Departaments municipals: Igualtat / Educació / Serveis Socials / Esports / Cultura...)  

Agents i personal tècnic i comunitari 

Centres educatius 

Representants d’entitats i col·lectius juvenils / Consell de dones 

Sector privat: empreses 
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Responsables 

Regidoria d’Igualtat 

Recursos 

Econòmics: bestreta de 3000€ anuals per impartir la formació.  

 

ACCIÓ  

 

CAMPANYES DE 

SENSIBILITZACIÓ  

Descripció de l’acció 

Metodologia de treball per visibilitzar situacions de desigualtat i fomentar la seva 

comprensió, enfocament i resolució 

Les campanyes de sensibilització faciliten la participació coordinada dels agents socials, 

arriben a gran part de la ciutadania i poden sumar accions diverses. 

Metodologia 

Dissenyar un mínim de 3 campanyes de sensibilització envers temàtiques concretes que es 

considerin prioritàries per assolir la igualtat. Al pla d’igualtat s’exposen les següents 

Acció 2.2.1:  

a) sobre estereotips, rols i models de gènere 

b) sobre els sabers de les dones (que entronca amb acció 3.2.3) 

c) sobre diferents models d’homes i dones (que entronca amb acció 4.4.2 a)) 

Acció 5.2.2  

a) sobre tipologies i àmbits de la violència masclista i el seu impacte en les persones que la 

pateixen 

Oferir 4 cursos de formació anual, de 20h/curs, de manera que tots els agents socials tinguin 

la oportunitat de realitzar-la. Màxim 40 participants per curs 

Objectius del pla que s’acompleixen amb aquesta acció 

2.2.1 a), b) i c) 

3.2.3 

4.4.2 a) 

5.2.2 a) 

Temporalització 

2017 2018 2019 

. Els sabers de les dones 

 

. Nous temps nous models: 

Estereotips, rols i models de 

gènere tradicionals i 

transformacionals  

Violència masclista: què, quan, 

com, qui i impacte 

 

Participació i transversalitat 

Departaments municipals: Igualtat / Educació / Serveis Socials / Esports / Cultura / habitatge 

/ promoció econòmica)  

Agents i personal tècnic i comunitari 
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Centres educatius 

Representants d’entitats i col·lectius juvenils / Consell Consultiu de dones 

Sector privat: empreses 

Responsables 

Consell Consultiu de les Dones i Regidoria d’igualtat i participació 

Recursos 

Econòmics: bestreta de 3000€ anuals per campanya. Inclou cartells i díptics i disseny.  



Eix 1: Compromís amb la igualtat i impuls de les polítiques de gènere 
Objectiu General:  

ACTUACIONS 
PREVISTES 

METODOLOGIA ÒRGAN 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
ECONÒMICS 

RECURSOS HUMANS TEMPORIT-
ZACIÓ 

INDICADORS AVALUACIÓ 

1.1.1 a) Reestructurar consell 
consultiu dones 

Ampliar funcions Consell consultiu 
dones 

-- Tècnica igualtat 
Membres consell 

2017 - nombre d’entitats adscrites 
- nombre d’activitats realitzades 
- nombre de reunions realitzades 

- percentatge de participació a les reunions 
 

1.1.1 b) nomenar una persona 
Tècnica d’igualtat 

Crear una plaça de 
tècnica d’igualtat 

(20h/set) 

Recursos Humans 20.000 bruts 
anuals aprox 

 2017 - s’ha creat la plaça? SI NO 
- s’ha nomenat una persona ja d’estructura 

per realitzar aquestes funcions? SI NO 

1.1.1 c) crera un observatori 
d’igualtat 

Bústia per a la igualtat Regidoria d’igualtat -- Tècnica d’igualtat 2017 - quantes bústies s’han distribuït pel 
municipi? 

- número de suggeriments rebuts 
- mitjans on ha sortit la difusió 

 1.1.3 a) recollir dades 
segregades per sexe 

Realitzar el pla 
d’igualtat de 

l’Ajuntament de Valls 

Regidoria d’igualtat 2000€ Comissió igualtat 2017 - s’ha dissenyat el pla?  SI NO 
- nombre d’eixos 

- nombre d’objectius 
- nombre d’accions 

- nombre d’accions implementades per any 
- Existència de mecanismes d’estadístiques 

desagregades per sexe 
- Nombre de reunions de la comissió 

1.2.1 a) elaborar Pla Igualtat 

1.2.1 b) crear servei 
d’assessorament en plans 

d’igualtat a les entitats, 
institucions i empreses 

Creació d’estructures Regidoria d’Igualtat i 
Regidoria d’ocupació i 

empresa 

3000€ anuals Comissió d’Igualtat i 
personal tècnic de 

Vallsgenera 

2019 - s’ha creat el servei? 
- nombre d’assessoraments realitzats 

- nombre de visites realitzades a empreses 
del municipi 

1.2.2 Pressupostos 
transversals de gènere 

dotació 
pressupostària 

específica per la 
implementació dels 
plans (local i intern) 

Totes les àrees i 
regidories 

20.000€ anuals 
aprox 

 2018 - pressupost anual específic per igualtat 
- aportacions econòmiques d’altres 

regidories o àrees per implementar els plans 
d’igualtat (local i intern) 

1.2.3 Treball transversal Creació d’estructures Totes les àrees i 
regidories 

__ Comissió d’igualtat i 
personal polític 

2017 - accions conjuntes realitzades 
- nombre de reunions realitzades de treball 

transversal 
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Eix 2: Educar en igualtat pel canvi cultural i la transformació social vers la igualtat 
Objectiu General: 

ACTUACIONS PREVISTES METODOLOGIA 
 

 

ÒRGAN 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
ECONÒMICS 

RECURSOS HUMANS TEMPORIT-
ZACIÓ 

INDICADORS AVALUACIÓ 
 

2.2.1 a) projecte “escoles 
igualitàries” 

Equip de coeducació 
a les escoles i 

instituts de Valls 

Regidoria d’Igualtat + 
Regidoria 

d’ensenyament 

-- Tècnica igualtat 
Membres equip 

coeducació 

2017 - nombre d’escoles amb equip de 
coeducació 

- nombre d’activitats realitzades 
- nombre de persones participants a les 

activitats 
 2.2.1 b) crear distintiu “escola 

igualitària” 
Establir bases i 

requisits per obtenir 
distintiu 

Regidoria Igualtat -- Tècnica Igualtat i 
coordinadora 

d’ensenyament 

2018 - s’ha creat el distintiu? 
- nombre d’escoles amb distintiu 

d’igualtat 

2.2.1 c) pla d’igualtat a les 
escoles 

 

 

  

Servei 
d’assessorament 

(acció 1.2.1 b 
I acció 4.3.1 a)) 

Les escoles i instituts A 
determinar 

Servei 
d’assessorament en 

plans d’igualtat + 
personal centres 

educatius 

2018 - nombre de plans d’igualtat realitzats a 
les escoles i instituts de Valls 

2.2.2 a) fons documental igualtat 
 
 
 

Adquisició de llibres, 
dvd’s, contes 

Cultura + biblioteca 1000€ anuals Personal tècnic 
biblioteca 

2019 - nombre de llibres adquirits 
- nombre de contes no sexistes adquirits 

- nombre de documentals adquirits 
- nombre de pel·lícules adquirides 

2.2.2 b) participació del consell 
consultiu de les dones en festes 

assenyalades 

Participació 
mitjançant activitats 

concretes 

Consell consultiu de 
les dones 

500€ 
Anuals 

Membres del consell 
consultiu de les dones 

2018 - nombre d’activitats realitzades en festes 
- nombre de persones participants en les 

activitats 
- espais de difusió on han sortit les 

activitats 

 

 
 
 
 
 
 



      

 

80 

 

Eix 3. Participació política i social 

Objectiu General: 

 ACTUACIONS PREVISTES METODOLOGIA ÒRGAN 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
ECONÒMICS 

RECURSOS 
HUMANS 

TEMPORIT-
ZACIÓ 

INDICADORS AVALUACIÓ 
 

3.1.1 a) setmana de la igualtat Dissenyar activitats 
per al a igualtat 

durant una setmana a 
l’any 

Consell consultiu de 
les Dones + 

Regidoria d’Igualtat 

4000€ 
anuals 

Tècnica igualtat 
Membres consell 

consultiu 
Membres entitats del 

consell 

2018 - nombre d’entitats participants 
- nombre d’activitats realitzades 

- nombre de persones participants a les 
activitats 

- nombre d’escoles i instituts participants 
 

3.1.3 a) Tenir en compte la PdG 
en la concessió de subvencions 

Revisió de bases i 
requisits per obtenir 

subvencions de  
cultura, 

ensenyament, àmbit 
social 

Regidoria Igualtat -- Tècnica Igualtat 2018 - nombre de subvencions revisades i 
modificades incorporant la necessitat 

d’aplicar la PdG als projectes 
- nombre de subvencions atorgades 

3.1.3 b) augmentar la participació 
de les dones, especialment dones 

nouvingudes 

Inclusió en el pla 
d’acollida de les 

entitats de la ciutat i 
el procediment per 
crear associacions 

Regidoria de serveis 
socials 

-- Personal tècnic de 
serveis socials, 

programa d’acollida 

2018 - entitats incloses en el pla d’acollida 
- nombre de dones associades a les 

entitats de Valls 
- nombre de noves associacions creades 

per dones 

3.2.1 b) campanyes divulgatives 
sobre que es la participació i com 
participar als centres educatius 

Campanya 
divulgativa 

Regidoria 
d’ensenyament + 

regidoria de 
participació 

500€ Personal 
d’ensenyament + 

personal de 
participació 

2019 - nombre d’escoles on s’ha dut a terme la 
campanya divulgativa 

- nombre de cartells editats 
- nombre de díptics editats 

- nombre de tallers realitzats als centres 
educatius 

3.2.2 a) i b) fomentar la 
representativitat de les dones 

- aplicar quotes en 
òrgans de participació 

local 
- promoure paritat a 

entitats socials 

Regidoria de 
participació + cultura 

+ promoció 
econòmica 

-- Tècnica d’igualtat 
+ Comissió d’igualtat  

+ 
Consell de dones 

2018 - òrgans de participació que han 
modificat la seva junta per fer-la paritària 
- entitats locals que han modificat la seva 

junta per fer-la paritària 
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3.2.2 d) crear espai virtual per 
visibilitzar dones empoderades de 

Valls 

- crear espai virtual Informàtica -- Totes les àrees i 
regidories + entitats 

socials 

2018 - s’ha creat l’espai? SI  NO 
- nombre de departaments implicats 

- nombre d’entitats implicades 
- nombre de dones representades 

- nombre de peticions per incorporar 
dones en aquest espai 

3.2.2 e) reestructuració web 
Ajuntament evitant llenguatge i 
iconografia sexista i creant un 

espai per accions del pla d’igualtat 

- reestructuració web 
(objectiu vinculat al 
pla d’igualtat intern) 

Informàtica -- Regidoria d’Igualtat 2017 - nombre de temes definits 
- nombre d’elements sexistes eliminats 

- nombre d’accions per a la igualtat 
informades 

- nombre de consultes de la pàgina 
 

3.3.1 a) crear una exposició de 
dones de Valls pioneres en els 

àmbits cultural, esportiu i artístic 

- exposició Cultura 2000€ 
anuals 

Regidoria de cultura + 
Regidoria d’esports + 
Regidoria d’igualtat  + 

entitats culturals + 
entitats esportives 

2018 - nombre de dones representades al a 
exposició 

- nombre d’espais on s’ha exposat 
- nombre de persones que l’han visitat 
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Eix 4. Treball, coresponsabilitat i nous usos del temps 

Objectiu General: 

ACTUACIONS 
PREVISTES 

METODOLOGIA ÒRGAN 

RESPONSABLE 

RECURSOS 

ECONÒMICS 

RECURSOS 
HUMANS 

TEMPORIT-
ZACIÓ 

INDICADORS AVALUACIÓ 

 

4.2.1 a) anàlisi de la realitat del 
mercat formatiu i laboral a 

Valls 

Investigació 

Estudi 

Promoció 
econòmica 

Vallsgenera 

2000€ 

 

Tècnica igualtat 

Persona tècnica 
Vallsgenera 

Persona 
investigadora 

2019 - s’ha realitzat l’estudi? SI    NO 

- tècniques d’investigació emprades 

- difusió de l’estudi 

- adaptació de les formacions a les 
necessitats del mercat laboral de 

Valls (entronca amb 4.2.2 a) 

 4.2.1 b) campanya divulgativa 
sobre usos del temps a Valls 

Campanya 
divulgatuiva. Edició 
de cartells i díptics 

Regidoria d’Igualtat 1500€ Tècnica d’igualtat 2018 - nombre de cartells editats 

- nombre d’espais on s’han fixat els 
cartells 

- nombre de díptics editats 

- nombre de xerrades realitzades al 
voltant de la campanya divulgativa 

4.3.1 b) crear espai per a les 
dones empresàries de Valls 

Setmana de la 
Igualtat 

Consell consultiu 
de les Dones 

-- Membres del 
consell consultiu de 
les dones + Tècnica 
Igualtat + membre 

Vallsgenera 

2018 - nombre de dones empresàries 
participants 

4.4.1 a) donar suport a 
projectes professionals de 

regularització i 
professionalització de serveis 
de neteja i cura de persones 

dependents a Valls 

Subvencions a 
projectes 

empresarials 

Vallsgenera 4000€ 

Anuals 

Persona tècnica 
Vallsgenera + 

promoció 
econòmica 

2019 - nombre d’empreses creades 

- nombre de subvencions concedides 
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Eix 5: Impuls a la lluita contra la violència masclista 

Objectiu General: 

 

ACTUACIONS 
PREVISTES 

METODOLOGIA ÒRGAN 

RESPONSABLE 

RECURSOS 

ECONÒMICS 

RECURSOS 
HUMANS 

TEMPORIT-
ZACIÓ 

INDICADORS AVALUACIÓ 

 

5.1.1 a) Reforçar el SIAD Contractar  

personal 

Recursos humans Capítol 1, 
personal 

 

 

2017 - nombre de persones contractades pel 
SIAD 

- nombre de persones a les que s’ha 
augmentat la jornada laboral 

 5.2.3 a) promoure accions 
preventives de foment de la 

igualtat i prevenció de la 
violència masclista en festes 

assenyalades 

Definir festes i 
accions específiques 

per festa 

Consell Consultiu 
de les Dones 

300€ a cada 
acció 

Membres del 
consell 

consultiu 

2018 - nombre d’actuacions realitzades en 
festes assenyalades 

5.3.1 a) campanya 
divulgativa sobre els drets 

de les dones 

Campanya 
divulgativa 

Consell consultiu 
de les Dones + 

Regidoria d’Igualtat 

1500€ Tècnica 
d’Igualtat 

2019 - nombre de cartells elaborats 

- nombre de díptics 

- nombre d’espais on s’han penjat els 
cartells 

- nombre d’espais on s’han deixat els 
díptics 

5.4.1 a) establir mesures de 
suport a dones amb 
càrregues familiars 

Mapa de recursos de 
valls 

Serveis socials -- Personal 
tècnic de 
serveis 
socials 

2018 - nombre de recursos de l’administració 
detectats 

- nombre de recursos d’entitats socials 
detectats 

- nombre de dones amb càrregues 
familiars ateses i derivades 
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5.4.1 b) crear un fons 
econòmic per a situacions 

d’emergència social 

Establir bases i 
requisits 

Serveis socials, 
igualtat i salut 

Mínim 6000€ 

Anuals 

Personal 
tècnic de 
serveis 

socials i salut 

2019 - nombre de persones beneficiàries del 
fons econòmic 

5.4.1 c) Reforçar tasques 
d’inserció laboral al SIAD 

Augmentar personal Recursos humans Capítol 1 -- 2018 - Nombre de persones noves 
contractades al SIAD 

- nombre de persones ja contactades 
que augmenten la seva jornada laboral 
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Eix 6: Accions a favor del col·lectiu LGTBI 

Objectiu General: 

ACTUACIONS 
PREVISTES 

METODOLOGIA ÒRGAN 

RESPONSABLE 

RECURSOS 

ECONÒMICS 

RECURSOS 
HUMANS 

TEMPORIT-
ZACIÓ 

INDICADORS AVALUACIÓ 

 

6.1.1 a) crear un servei 
d’atenció al col·lectiu LGTBI a 

Valls 

Creació 
d’estructura 

Regidoria d’Igualtat 
+ Regidoria de salut 

5000€ per la 
posada en 

marxa i 
adquisició de 

materials 

Mínim una persona 
al servei 

+ 

Col·laboració grup 
coeducació 

2019 - s’ha creat el servei? SI    NO 

- informació sobre recursos 

- nombre d’assessorament en salut i 
sexualitat 

 - Nombre de tallers realitzats a 
escoles 

 

 

 

6.1.2 b) realitzar un estudi per 
conèixer la realitat del col·lectiu 

LGTBI a Valls 

Investigació 

Estudi 

Regidoria d’Igualtat 2000€ Tècnica igualtat + 
persona 

investigadora 

2018 s’ha realitzat l’estudi? SI    NO 

- tècniques d’investigació emprades 

- difusió de l’estudi 

- adaptació del servei d’atenció al es 
necessitats (entronca amb 6.1.1 a) 

 
6.1.2 c) accions en dies 

internacionals, 7 de maig 
contra la homofòbia i 28 de 

juny per l’alliberament sexual 

A determinar Regidoria d’Igualtat 
+ Consell consultiu 

de les Dones 

1000€  

per dia 
internacional 

Membres del 
Consell de les 

Dones 

2017 - nombre d’entitats participants 

- nombre de persones assistents 



 

 

Annex 2. Glossari terminològic de gènere 

Acció Positiva: Mesures per compensar la situació de desigualtat de partida de 

les dones. Incideix en l’àmbit públic i garanteix la seva presència.  

Agressions sexuals: Ús de la violència física i sexual exercida sobre les dones 

majors o menors d'edat, determinada per l'ús premeditat del sexe com a arma per a 

demostrar-ne el poder i abusar-ne.  

Androcentrisme: Conjunt de valors dominants basats en una percepció centrada 

en normes masculines. Les societats androcèntriques són aquelles que situen l’element 

masculí com a prototip, un referent que cal imitar i l’experiència del qual és interpretada 

com a universal, menyspreant i ocultant les experiències de les dones.  

Apoderament: Procés de accés als recursos i desenvolupament de les capacitats 

personals per poder participar activament en el disseny de la vida pròpia i la de la seva 

comunitat en termes econòmics, socials i polítics.  

Assetjament sexual: Comportament verbal, no verbal o físic no desitjat d'índole 

sexual que tingui com a objectiu o produeixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una 

dona o de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest  

Atenció a persones dependents: Prestació d'assistència a persones joves, 

malaltes, d'edat avançada o discapacitades que depenen d'una altra persona.  

Atur registrat: Proporció de persones, comparades amb el total de la població 

activa, inscrites com aturats, a la recerca de treball i disponibles per treballar en un 

moment donat.  

Coeducació: Mètode educatiu que parteix del principi de la igualtat entre els sexes 

i de la no discriminació per raó de sexe, que pretén educar conjuntament a nens i nenes 

en la idea de que hi ha diferents mirades i visions del món, diferents experiències i 

aportacions fetes per dones i homes que conformen la realitat col·lectiva i sense les que 

no es pot interpretar ni conèixer el món.  
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Conciliació de la vida personal i laboral: Possibilitat d’una persona de fer 

compatibles l'espai personal amb el familiar, el laboral i el social, i de poder desenvolupar-

se en els diferents àmbits.  

Coresponsabilitat en el treball reproductiu: Participació equilibrada de dones i 

homes en cadascuna de les tasques i responsabilitats de la vida familiar, tant del treball 

domèstic com de la cura de persones dependents.  

Dades desagregades per sexe/gènere: Recollida i desglossament de dades i 

d'informació estadística per sexe, que fa possible una anàlisi comparativa, una anàlisi 

tenint en compte les especificitats del "gènere".  

Democràcia paritària: Forma d’organització social i política en la qual hi ha igualtat 

de nombres i drets dels diferents col·lectius que componen la societat i que han de formar 

part dels òrgans decisoris i de govern. Les quotes o la modificació de les normatives 

electorals són exemples d’estratègies per a aconseguir la democràcia paritària entre 

dones i homes.  

Desigualtat de tracte: Manca d’igualtat en el tracte entre diversos col·lectius de 

manera arbitrària i sistemàtica, tot afavorint un col·lectiu per damunt dels altres.  

Detecció de la violència: Posada en funcionament de diferents instruments teòrics i 

tècnics que permetin identificar i fer visible la violència masclista, tant si apareix de forma 

precoç com de forma estable, i que permetin també conèixer les situacions en les quals 

s'ha d'intervenir, per tal d'evitar-ne el desenvolupament i la perpetuació.  

Discriminació directa: Tractar de manera desigual o amb un tracte d’inferioritat les 

persones sobre la base d’un dels motius expressament prohibits per l’ordenament jurídic 

nacional i internacional, per exemple, segons el sexe.  

Discriminació indirecta: Criteris, mesures, normes i intervencions socials o 

polítiques formalment neutres que resulten desfavorables per a un col·lectiu, ja que no té 

en compte la posició inicial desfavorable de la qual parteix aquest col·lectiu. Aplicació de 

distincions i de pràctiques desiguals i arbitràries que una col·lectivitat fa a una persona o 

grup en un determinat àmbit per motius de sexe, ètnia, ideologia, edat, opció sexual o 

d’altres.  
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Discriminació: Es considera discriminació tots aquells casos en què una persona és 

tractada de manera desigual i desfavorable per la seva pertinença a un grup concret i no 

sobre la base de les seves capacitats individuals.  

Divisió sexual del treball: Repartiment de tasques socials i domèstiques adjudicades 

segons el sexe que han produït aprenentatges diferents per a homes i dones i que es 

valoren d’una manera desigual en la societat.  

Economia submergida/treball submergit: Activitat professional, única o secundària, 

remunerada i no ocasional, però no (o rarament) sotmesa a obligacions estatutàries, 

reglamentàries o contractuals, amb exclusió de les activitats submergides pròpies de 

l'economia delictiva.  

Equitat de gènere: Distribució justa dels drets, beneficis, obligacions, oportunitats i 

recursos entre les persones a partir del reconeixement i el respecte de la diferència entre 

dones i homes a la societat.  

Estereotip: Els estereotips són opinions o idees sobre els membres de determinats 

grups o una categoria de persones que estan completament basats en la pertinença a 

aquest grup. La majoria dels estereotips expressen punts de vista molt negatius que 

comporten prejudicis.  

Feminisme: Doctrina, teoria i moviment social que propugna la consideració de les 

dones com a éssers humans complets, subjectes individuals de drets i deures i s’oposa a 

la discriminació per raó de sexe (per haver nascut femella), o de gènere ( a causa de les 

atribucions femenines com a dona). El feminisme té diverses orientacions i ideologies, 

però no s’ha d’oposar – com vulgarment es fa – al masclisme, ja que el masclisme 

representa una actitud de prepotència del mascle enfront de la femella, i aquest concepte 

no és l’oposat al feminisme.  

Feminització de la pobresa: Tendència a l'augment de la incidència i prevalença de 

la pobresa entre les dones.  

Gènere: Construcció social i cultural basada en les diferències biològiques entre els 

sexes que assigna diferents característiques emocionals, intel·lectuals i comportamentals 

a dones i homes, variables segons la societat i l’època històrica. A partir d’aquestes 

diferències biològiques, el gènere configura les relacions socials de poder entre homes i 
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dones.  

Heterosexualitat: Heterosexualitat significa l'atracció entre dues persones de diferent 

sexe i es cataloga com una orientació sexual juntament amb l'homosexualitat i la 

bisexualitat.  

Igualtat de gènere: Condició de ser iguals homes i dones en les possibilitats de 

desenvolupament personal i en la capacitat de prendre decisions, per la qual cosa els 

diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d’homes són igualment 

considerats, valorats i afavorits.  

Igualtat de tracte entre dones i homes: Condició de ser iguals dones i homes en 

l’àmbit laboral, social, cultural, econòmic i polític, sense que actituds i estereotips sexistes 

limitin les seves possibilitats.  

Indicador de gènere: Mesura, nombre, fet, opinió o percepció que mostra la situació 

específica de les dones i dels homes, així com els canvis que es produeixen en els dos 

grups a través del temps. L’indicador de gènere és una representació d’un fenomen 

determinat que mostra totalment o parcial una realitat i que té la funció de fer visibles els 

canvis socials en termes de relacions de gènere al llarg del temps.  

Perspectiva de gènere: Presa en consideració de les diferències socioculturals entre 

les dones i els homes en una activitat o àmbit per a l’anàlisi, la planificació, el disseny i 

l’execució de polítiques, considerant com les diverses actuacions, situacions i necessitats 

afecten les dones. La perspectiva de gènere permet de visualitzar dones i homes en la 

seva dimensió biològica, psicològica, històrica, social i cultural i de trobar línies d’acció per 

a la solució de desigualtats.  

Polítiques d'Igualtat: Sorgeixen als Estats Units a la dècada dels 60 dins del 

moviment de drets civils i, en principi, per evitar la discriminació, per raons de raça, religió, 

color o origen. Sota el mandat del president J.F. Kennedy s’estableix el concepte d’acció 

positiva i s’obliga a garantir als contractistes del govern la igualtat d’oportunitats en la seva 

plantilla. A Europa, des dels anys 50 i 60, els països nòrdics -Islàndia, Finlàndia, Suècia, 

Noruega i Dinamarca- ja treballen en polítiques de l’Estat de Benestar que inclouen 

accions positives vers les dones. A dia d’avui, aquests països són els que disposen d’una 

proporció més alta de població activa femenina, conjuntament amb polítiques familiars que 
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permeten conciliar la vida personal i la laboral a dones i homes. La teoria –que s’ha 

complert- és que en invertir en ajudes socials, s’incrementa la presència de les dones al 

mercat laboral. Major presència de força de treball qualificada al mercat laboral té 

conseqüències en el creixement econòmic.  

Prevenció de la violència: Accions encaminades a evitar o reduir la incidència de la 

violència masclista per mitjà de la reducció dels factors de risc, i impedir-ne així la 

normalització, i les encaminades a sensibilitzar la ciutadania, especialment les dones, en 

el sentit que cap forma de violència és justificable ni tolerable.  

Rols de gènere: Els papers, les funcions, les activitats i les responsabilitats que 

s’atribueixin com a “pròpies” i diferenciades a dones i homes.  

Segregació horitzontal de l'ocupació: Distribució no uniforme d’homes i dones en 

un sector d’activitat determinat. Generalment, la segregació horitzontal de l’ocupació fa 

que les dones es concentrin en llocs de treball que es caracteritzen per una remuneració 

i un valor social inferiors i que són en bona mesura una prolongació de les activitats que 

fan en l’àmbit domèstic.  

Segregació vertical de l'ocupació: Distribució no uniforme d’homes i dones en 

nivells diferents d’activitats. Generalment, la segregació vertical de l’ocupació fa que les 

dones es concentrin en llocs de treball de menor responsabilitat.  

Sexe (en sentit biològic): Característiques biològiques que distingeixen el mascle de 

la femella.  

Sostre de vidre: Barrera invisible que dificulta l’accés de les dones al poder, als nivells 

de decisió i als nivells més alts de responsabilitat d’una empresa o organització a causa 

dels prejudicis envers les seves capacitats professionals.  

Transversalitat de gènere: Estratègia al llarg termini que incorpora la perspectiva de 

gènere i la igualtat de gènere de les dones en totes les polítiques i actuacions d’un govern. 

La transversalització de gènere implica incorporar la perspectiva de gènere en totes les 

polítiques i les actuacions per a tenir en compte les necessitats i els interessos tant de les 

dones com dels homes.  
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Treball reproductiu: Activitats econòmiques no remunerades realitzades per a 

benefici directe de la llar propi, de parents o d'amistats, amb caràcter de reciprocitat, inclòs 

el treball domèstic diari i una gran varietat d'activitats d’auto aprovisionament.  

Violència domèstica / violència en la família: Tota forma de violència física, sexual 

o psicològica que posa en perill la seguretat o el benestar d'un membre de la família: recurs 

a la força física o al xantatge emocional; amenaces de recurs a la força física, inclosa la 

violència sexual, a la família o la llar. En aquest concepte s'inclouen els maltractaments 

infantils, l'incest, el maltractament de dones  (a excepció de l’exercit per la seva parella o 

ex parella ja que en aquest cas es tractaria de violència de gènere) i els abusos sexuals o 

d'altre tipus contra qualsevol persona que convisqui sota el mateix sostre. 

Elaborat a partir de “Glossari terminològic. Centres d’informació i recursos per a dones, una proposta, de model 

funcional i de gestió”, Col·lecció Documents de “Recull de termes Dones i treball”, Departament de Treball de la 

Generalitat de Catalunya, 2008. Treball Sèrie Igualtat i Ciutadania. Diputació de Barcelona, febrer 2007; i a partir dels 

glossaris de l’Institut Català de les Dones i de l’Instituto de la Mujer.   
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Annex 3. Glossari terminològic LGTBI 

Bifòbia: Rebuig, odi i menyspreament vers les persones bisexuals, a la bisexualitat i 

l seves manifestacions. Sorgeix de la imposició d’un sistema patriarcal i heterocentrista, 

que es basa en una construcció social on només és acceptable l’atracció del sexe contrari, 

i en menor mesura, la del mateix sexe (veieu homofòbia i monosexisme).    

Bisexual: Tradicionalment, era definida com una persona que se sent atreta per 

ambdós sexes, però correctament es  refereix a aquelles persones que se senten – 

afectivament i sexualment- atretes per persones de més d’un sexe o gènere, no 

necessàriament al mateix temps, no necessàriament de la mateixa manera, i no 

necessàriament en el mateix grau.  La bisexualitat en comparació amb la homosexualitat 

sempre ha estat considerada com una tendència confosa i indecisa, o en el pitjor dels 

casos, com un perversió, donat que trenca encara més amb el esquemes socialment 

exposats sobre la sexualitat. 

Butch: Terme que s’importa  de les comunitats lèsbiques nord-americanes, i es va 

començar a utilitzar a la dècada dels cinquanta. Vindria a ser traduït per la paraula 

“marimacho”, utilitzada en sentit despectiu per a designar a les lesbianes que se senten 

més còmodes amb codis de gènere, estils o identitats masculines que amb les femenines.  

Hembrisme: És la posició contrària del masclisme. És el fenomen de discriminació i 

infravaloració dels homes per part de les dones. Això és nou per ala  societat (al menys 

el concepte, no la idea) on el feminisme degenera en hembrisme. És normal, que la 

societat  confongui un terme amb l’altre i critiquin el feminisme amb l’hembrisme. 

Heteronormativitat: S’entén com imposició de la heterosexualitat com a norma 

obligatòria. És una institució que respon a la conjunció d’interessos de certes elits 

econòmiques, religioses, polítiques i masculines. La heteronormativitat pot ser definida 

com una institució (valors, normes i creences) que crea les categories heterosexual i 

homosexual i imposa la primera com a única sexualitat vàlida.  

Heteropatriarcat: El patriarcat és el conjunt de relacions socials entre homes amb 

base material consistent en el seu control sobre les dones, restringint el seu  accés als 

recursos productius i la seva sexualitat.  
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Homofòbia: Odio cap a les persones homosexuals així com els seus estils de vida 

o cultura i pot manifestar-se de diferents formes: homofòbia cultural, institucional, 

internalitzada, interpersonal i la personal. 

Homofòbia cultural: Fa referència al conjunto de regles i normes socials que 

pertanyen al sistema patriarcal que estableix un règim heterosexual per excel·lència. A 

més, aquest sistema provoca una segregació respecte a la orientació sexual.  

Homofòbia institucional: Les múltiples formes per les que els governs, les 

indústries, les esglésies i altres institucions que exerceixen l’odi i l’opressió cap a les 

persones homosexual i mantenen regles implícites per les quals les persones s’han 

d’adequar i no saltar-se. 

Homofòbia internalitzada: Es produeix quan una persona homosexual assimila 

els prejudicis socials sobre l’homosexualitat cent un repudi cap a si mateixa i inclús cap a 

altres persones homosexuals. 

 Homofòbia interpersonal: Es produeix per part d’altres cap a persones 

homosexuals, en el seu intent per trencar i evitar relaciones afectives amb aquestes.  

Homofòbia personal:  Conjunt de creences sobre les persones homosexuals, 

considerant la seva orientació sexual com un desviació o malaltia. 

Homosexualitat: La homosexualitat és una orientació sexual que es caracteritza 

per l’atracció sexual, emocional, sentimental i afectiva vers a persones del eu mateix sexe. 

Cas de les dones lesbianes és el terme que les identifica i cas dels homes gai, encara 

que aquest últim s’aplica a les persones homosexuals independentment del seu gènere.  

Identitat de Gènere: Sentiment psicològic de ser home, dones (ambdós o cap) i 

l’adhesió a certes normes culturals relacionades amb el comportament femení o masculí. 

Cas e les persones transsexuals, la identitat de gènere no coincideix normativament amb 

el sexe biològic. A part del binomi masculí-femení, existeixen diverses variants de gènere 

per les que les persones, ja sigui per la seva naturalesa o per elecció, no s’ajusten al 

gènere basat en les expectatives de la societat, per exemple: persones transgènere, 

intersexuals  

Identitat Sexual: Una de les variables que construeixen  la personalitat de cada 
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persona és la identitat sexual  o la referència del que  permet a un individu formular el 

concepte de sí mateix sobre la base del seu sexe, gènere, orientació sexual i 

desenvolupar-se socialment conforme a la percepció que té de les seves capacitats 

sexuals.  

Intersexualitat: Actualment, tots i totes estem en un sistema binari en el qual el nostre  

sexe està definit en relació als òrgans genitals . Així s’ha de tenir un cos masculí o femení. 

El poder de prendre  aquesta decisió la tenen el poder mèdic i el sistema jurídic, cosa que 

té unes conseqüències molt serioses en el desenvolupament de les persones. La 

intersexualitat es considera una amenaça per al sistema binari que defineix que només es 

pot ser home o dona. 

Lesbiana: Dona que s’identifica a si mateixa o a la que altres persones caracteritzen 

pel seu desig afectivo sexual cap a altres dones. Dona  que s’identifica a sí mateixa, o a 

la que altres caracteritzen pel seu desig afectivo sexual  cap a altres dones. Comparteixen 

amb els homes homosexuals la discriminació i el rebuig potencials que pateixen per part 

dels seus familiars, amistats i altres persones, A més comparteixen amb la resta de dones 

les desigualtats que el seu gènere representa.  

Lesbofòbia: Terme específic amb el que es coneix la por o el rebuig a les lesbianes.. 

El caràcter particular i diferencial de la vivència de la homosexualitat femenina concedeix 

a la lesbofòbia unes característiques especials que inclouen, per exemple, un major 

ocultament i ignorància de l’existència del lèsbic. Per a començar  les lesbianes solen ser 

pràcticament invisibles. Quan es parla  d’homosexualitat encara que s’especifiqui que 

parlem de gays i lesbianes, quasi sempre es refereix a homes. Com és comú en el 

llenguatge sexista, una vegada més s’invisibilitza a les dones, argumentant que segons 

"la ciència", "es el mateix" que lesbofòbia i transfobia i inclús  que totes les fòbies contra 

la orientació sexual, entrarien dins  de la "homofobia". Per tant, és una invisibilització 

heteropatriarcal, i el més correcte seria separar els termes per tal de visibilitzar les dones 

lesbianes. 

Monosexisme: Imperatiu d’identificar-se amb alguna de les dues etiquetes, és a dir, 

ser monosexual. Predominant en la nostra cultura, pressiona al individuo per a que 

s’identifiqui amb l’etiqueta positiva d’heterosexual, que exclouria radicalment qualsevol 

desig cap a persones del mateix sexe, o en el seu defecte, amb l’etiquetes carregades de 

connotacions negatives d’homosexual. Les pressions monosexistes provenen de totes les 
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instàncies socials, des de l’educació fins a les relacions interpersonals, i es manifesta, en 

multitud de detalls de la vida quotidiana.  

Orientació sexual: L’orientació sexual és l’atracció romàntica, emocional i sexual cap 

a altres persones i que porta a establir relacions sexuals i afectives amb persones d’un o 

altre sexe.   

Les relacions sexuals i afectives temés a veure amb les relacions socials de l’ésser 

humà més que amb altres aspectes com podrien ser els biològics i, per tant, no guarda 

relació  amb el sexe biològic de la persona.  

L’orientació sexual es podria representar com una línia continua que va des de 

heterosexualitat fins a l’homosexualitat. Les persones totalment homosexuals se situarien 

en un extrem d’aquesta línia i les persones completament homosexuals a l’altre extrem. 

Al centre se situarien els i les bisexuals. Un gran nombre de persones se situarien en punts 

molt  diferents de la línia  (heterosexual que pot sentir atracció cap a persones del seu 

mateix sexe ...)  

Pansexualitat: Terme que fa referència a l’orientació sexual per la que una persona 

se sent atreta per qualsevol persona sense que l’importin les categories home/dona – 

masculí/femení. Tot i que la seva orientació sexual no té distincions entre gèneres, els 

pansexuals poden sentir preferències per un tipus concret de persona. Malgrat que no és 

el mateix que la bisexualitat, moltes persones pansexuals es defineixen com a bisexuals 

pel desconeixement del terme. 

Sexisme: Exercici discriminatori, pel qual es descriuen característiques psicològiques 

i formes de comportament, i es confereixen  rols socials fixes a les persones pel sol fet d 

pertànyer a un sexe determinat, transgredint i condicionant d’aquesta manera la 

possibilitat d’un desenvolupament ple per a tots els subjectes socials, siguin homes o 

dones. Del sexisme prové la LGTfòbia.  

Tercer Gènere o Sexe: Els termes tercer sexe i tercer gènere serveixen per a 

descriure individus que es considera que no són ni homes ni dones. L’estat de no ser 

masculí ni femení pot  entendre’s en relació al sexe, rol genèric, identitat de gènere o 

orientació sexual de l’individu.  

Transexual: Persona que neix amb el sexe biològic d’un gènere que no li correspon 
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normativament Per exemple, una persona que neix amb genitals i característiques físiques 

d’home però que psicològicament se sent com a dona o a l’inrevés 

Transfòbia: Reacció o rebuig que sorgeix davant una persona que surt dels 

estereotips rígids sobre el masculí i femení i s’expressa mitjançant bromes, acudits, 

barreres i violència. 

Transgènere: Per transgènere s’entén com l’estat de la identitat  de gènere amb  

incongruència amb el gènere imposat i no implica cap forma específica i típica d’orientació 

sexual. 

Travestit:  Persona que es  comporta i adopta la forma  de vestir corresponent a l’altre 

gènere. La persona travestida no té perquè ser homosexual encara que socialment és 

percebuda d’aquesta forma i es pensa que no accepta ni s’identifica amb el sexe que li va 

ser assignat en el moment del seu naixement. 

 

 

 


