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1. Introducció
El II Pla de Polítiques de Gènere del Ripollès, 2017-2021, esdevé el marc de referència
bàsic de les polítiques d’igualtat efectiva entre dones i homes a la comarca durant
aquest període. Es tracta d’un instrument de planificació i priorització de les actuacions
en matèria d’igualtat de gènere al Ripollès, és a dir, una eina de treball transversal que
incorpora diverses àrees i competències comarcals i municipals i, com a tal, requereix
l’adquisició de compromisos polítics.
Les desigualtats de gènere que trobem a la nostra societat es relacionen amb les
atribucions de rols o funcions socials diferenciades segons el sexe assignat a les
persones en néixer, és a dir, mascle o femella. Aquestes atribucions varien segons
l’època, la societat i cultura, per tant, en certa manera són construccions socials i
culturals del que es considera que ha de ser una dona (femella) i un home (mascle).
Entre aquestes dues categories, a més, hi ha una relació desigual, tot situant les dones
en una posició de major desigualtat en l'accés als espais socials, econòmics, polítics i
culturals més valorats, i que són reservats en exclusiva, o predominantment, als
homes. Trobem, doncs, que aquestes desigualtats i discriminacions vénen donades per
una estructura social i cultural que les sosté.
Així és que les desigualtats de gènere poden ser observades directament atenent les
relacions entre homes i dones en els múltiples àmbits de la vida social, econòmica i
política. Per exemple, en l’àmbit laboral, s’aprecia majors dificultats per a les dones a
l’accés i manteniment al mercat laboral, diferències salarials en favor als homes per a
llocs de la mateixa categoria i desequilibri en el repartiment de tasques de cura i
reproducció domèstica, on les dones són sobrecarregades.
No obstant això, podem anar més enllà, entenent que aquesta construcció social del
gènere genera múltiples desigualtats i discriminacions per raó de gènere que poden
afectar també els homes, encara que les dones s’emportin la pitjor part.
És així que les polítiques públiques per la igualtat han de respondre per l’equitat de
gènere, anar més enllà de les dades de les desigualtats visibles i plantejar-se la base
que les sustenta. Això suposa assolir el repte de la transformació de les relacions entre
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homes i dones i promoure la igualtat i inclusió social real d’ambdós gèneres en tots els
àmbits. I aquesta només es pot assolir amb la transversalització de les polítiques de
gènere.
La posada en marxa de les polítiques de gènere en l’àmbit local a tot Catalunya de
l’última dècada i el compromís polític per a la defensa de l’equitat de gènere és una
realitat; que, no obstant això, s’ha vist emmascarada per la crisi econòmica i,
especialment, el seu impacte en els pressupostos de les administracions públiques,
comprometent les actuacions en matèria d’igualtat.
Les conseqüències de la crisi han invisibilitzat el gènere, obviant les desigualtats
estructurals i equiparant les condicions de partida d’homes i dones. Per exemple, si
atenem a l’ocupació, la qualitat de la qual ja era inferior per a les dones, també ho ha
estat en l’atur, ja que no és el mateix perdre un lloc de treball estable, a jornada
completa, que perdre una feina temporal, a temps parcial amb un salari inferior. És a
dir, la crisi ha augmentat les desigualtats de gènere ja existents i, en canvi, es posa les
polítiques d’igualtat en un segon terme de les prioritats públiques. Apostar per les
polítiques d’ocupació no hauria de ser excloent de les polítiques d’igualtat, sinó
complementàries, permetent que l’impacte de les polítiques per revertir la crisi fos
igual tant per a dones com per a homes.
És atenent aquest marc de patida que els consistoris del Ripollès es comprometen a
combatre les desigualtats i discriminacions de gènere. En aquest document es
presenta el II Pla de Polítiques de Gènere del Ripollès que s’ha elaborat en el transcurs
dels mesos gener a setembre de 2017.
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2. Marc conceptual de les polítiques d’igualtat de
gènere
La igualtat de dones i homes és un principi jurídic universal reconegut a diversos textos
internacionals i europeus, així com a la Constitució Espanyola de 1978. Aquest principi
constitueix un pilar bàsic de les societats democràtiques modernes i vertebra el
reconeixement de drets i llibertats de les dones en diferents àmbits de la vida.
Aquest reconeixement formal ha permès un progrés en el cos legislatiu i també en el
context institucional, amb el desenvolupament de polítiques públiques d’igualtat i
d’estructures i organitzacions específiques.
Tot i haver estat un pas decisiu, en l’actualitat continuen presents diverses formes de
desigualtats i discriminacions vers les dones com per exemple les violències masclistes,
un major índex d'atur, la segregació laboral, la menor representació en càrrecs de
responsabilitat política, social, cultural i/o econòmica o els problemes de conciliació de
la vida personal, familiar i laboral que són, entre molts d’altres, indicadors que la
igualtat plena i efectiva és encara una fita a assolir.

2.1. Evolució històrica: de les reivindicacions feministes a l’agenda
política
Les polítiques públiques d’igualtat de gènere sorgeixen per donar resposta a les
demandes i necessitats de les dones i tenen com a finalitat erradicar les desigualtats
existents entre dones i homes en els diferents àmbits de la vida social, política,
econòmica i cultural.
La seva incorporació en l’agenda pública, gràcies a les reivindicacions feministes i al
moviment de dones que s’ha donat al llarg de la nostra història, ha estat fonamental
pel progrés dels drets de les dones i pel desenvolupament de la igualtat i la justícia en
les nostres societats contemporànies.
Tot i que es té coneixement de protestes expressades per dones que es remunten a
l’Edat Mitjana, la majoria de pensadores feministes coincideixen en dir que el
feminisme, com a moviment social i teòric, apareix vinculat a la Il·lustració. Durant els
segles XVIII i XIX, les demandes es centraven principalment en els drets civils, l’accés a
7

l’educació, al treball, al sufragi femení i, en definitiva, a la defensa i el reconeixement
de la plena ciutadania de les dones.
Els anys 60 i 70 representen una època d’intensa agitació política per al feminisme que
busca noves formes d’organització per produir transformacions culturals i socials més
profundes. Denuncien l’exclusió de la dona de l’esfera pública i reclamen igualtat de
tracte.
La presència del feminisme en la política formal es dóna en els anys posteriors, en els
que comença l’etapa de reconeixement normatiu, es creen els primers organismes
específics i s’impulsen les primeres estratègies polítiques formals de cara a augmentar
la participació i visibilització de les dones en l’esfera pública, establint mecanismes
d’acció positiva.
Sens dubte, la intervenció de la comunitat internacional ha estat decisiva en el
recorregut de les polítiques d’igualtat de gènere i, en concret, el reconeixement de la
necessitat d’introduir l’estratègia del gender mainstreaming o transversalitat de
gènere que, tal com defineix el Consell d’Europa, resulta una eina clau per
l’organització (reorganització), la millora, el desenvolupament, i l’avaluació dels
processos polítics, de manera que una perspectiva d’igualtat de gènere s’incorpori en
totes les polítiques, a tots els nivells i en totes les etapes, pels actors normalment
involucrats en l’adopció de mesures polítiques.
A partir d’aquí, les polítiques d’igualtat de gènere s’articulen segons l’anomenada
estratègia dual que combina aquesta perspectiva transversal amb les accions positives
que continuen, en molts casos, essent necessàries per equilibrar determinades
condicions de desigualtat que persisteixen a la nostra societat.

2.2. Els Plans de Polítiques de Gènere
Entre els principals instruments de planificació i implementació de les polítiques
públiques de gènere cal destacar els Plans d’Igualtat. 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.
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El seu impuls sorgeix del reconeixement de les desigualtats i discriminacions existents
per raó de gènere i de la voluntat per transformar aquesta realitat. Les actuacions
s’encaminen a afavorir la igualtat de dones i homes en tots els àmbits de la societat, i a
propiciar un model de ciutadania més igualitari, basat en el respecte i l’equitat.
Amb aquest objectiu, els governs locals, en el marc de les seves competències,
dissenyen i implementen els Plans Locals d’Igualtat. Concebuts com una eina de treball
transversal, els plans incorporen totes o diverses àrees del Consistori per tal d’introduir
el principi d’igualtat en totes les actuacions municipals.
Aquest necessari plantejament transversal requereix de l’adquisició de compromisos
polítics i també de la sensibilitat, la voluntat i la implicació de tot el personal municipal.
Els plans de polítiques de gènere són, doncs, un document clau que, a més de servir
per a la planificació i la posada en marxa d’actuacions concretes, ha de preveure el
seguiment i l’avaluació posterior del camí recorregut en aquesta matèria i ha de poder
mesurar l’impacte o els efectes del mateix en les condicions de vida de la ciutadania a
la qual s’adreça i, especialment, en la millora de la situació de les dones.
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3. Marc legal i normatiu de les polítiques
d’igualtat de gènere
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, en gran part, dels instruments jurídics, polítics i tècnics impulsats des de
Nacions Unides. Així doncs, avui disposem d’un marc legal en els diferents nivells
institucionals que propugna el respecte al principi d’igualtat d’homes i dones i
fonamenta la implementació de les polítiques d’igualtat en tots els àmbits socials.

3.1. 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.
Però, sens dubte, serà la IV Conferència de Beijing de 1995 la que marcarà un punt
d’inflexió en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat, amb l’aprovació per
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unanimitat de la Plataforma d’Acció i la incorporació del mainstreaming 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.
Posteriorment, i per tal de realitzar un seguiment del compliment dels compromisos
adquirits a Beijing, s’han realitzat tres conferències més, però ja no han suposat un
avenç tan significatiu com va representar Beijing, tot i que han permès reafirmar els
compromisos contrets l'any 1995.

3.2. Àmbit comunitari
En l’àmbit europeu, les primeres directrius i disposicions jurídiques a favor de la
igualtat de tracte entre les dones i els homes queden recollides al Tractat de Roma, de
1975, que imposa l'obligació als estats membres de garantir l’aplicació del principi
d’igualtat salarial per un mateix treball o un treball d’igual valor. Des d’aleshores, la
igualtat de gènere s’ha anat consolidant en el dret comunitari fins a convertir-se en un
dels principis fonamentals.
Així es constata amb l’aprovació el 1997 del Tractat d’Amsterdam, el qual articula la
igualtat d’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
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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).

3.3. Àmbit estatal, autonòmic i local
A l’Estat espanyol, el tractament legislatiu que fa referència a la igualtat no arriba fins a
la Constitució Espanyola del 1978, que en el seu article 14 proclama que tots els
espanyols som iguals davant la llei sense que pugui prevaldre discriminació per raó de
naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social.
Igualment, a través de l’art 9.2, compromet als poders públics a què garanteixin la
igualtat i la llibertat de tots els individus.
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
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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 les novetats més substancials. A continuació es presenten de
manera resumida les principals mesures i àmbits d’actuació previstes en la llei estatal.
Pel que fa a l’àmbit competencial de les Administracions Públiques, la LO3/2007, de 22
de març, estableix 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 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.

Les principals mesures i àmbits d'actuació de la Llei 3/2007 són:
a) Pautes generals d’actuació dels poders públics
 Principi de transversalitat.
 Principi de presència equilibrada a les llistes electorals i en els nomenaments.
 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.
b) Foment de la igualtat en els principals àmbits socials
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 Incorporació de la perspectiva de gènere en: 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.
c) Garantia del dret al treball en igualtat d'oportunitats
 Mesures d'acció positiva a través de la negociació col·lectiva.
 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:
o Ampliació del permís de maternitat (a fer ús qualsevol dels progenitors)
en cas de fill/a amb discapacitat.
o Permís de paternitat de 13 setmanes
o Reconeixement de treballadors/es autònoms/es i altres règims de la
seguretat social.
o 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.
o Excedència voluntària: es redueix 4 mesos durada mínima.
o Excedència per cura de familiars: s’amplia 2 anys durada màxima i es
reconeix el gaudiment de forma fraccionada.
 Modificacions de la Seguretat Social:
o Flexibilització cotització prèvia per accedir a prestació de maternitat.
o Nou subsidi pel cas que no es compleixin els requisits mínims.
o Prestació econòmica paternitat.
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 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.
d) Creació d’organismes específics
 Creació d'una Comissió Interministerial d'Igualtat de dones i homes i Unitats
d'Igualtat en cada Ministeri.
 Constitució d’un Consell de participació de les dones, com a òrgan col·legiat
que ha de servir de via per a la participació institucional en aquestes matèries.
A Catalunya, el reconeixement legal de la igualtat el trobem a la Llei Orgànica 6/2006,
de 19 de juliol, de Reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que reconeix a la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb les competències conferides per la Constitució
Espanyola, competència exclusiva en matèria de polítiques de gènere (art.153).
L’àmbit competencial preveu:
a) 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.
b) La promoció de l'associacionisme de dones.
c) 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:
 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
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altres situacions, així com garantir que les dones no siguin discriminades per
raó d’embaràs o maternitat.
 Garantir la incorporació per part dels poder públics de la transversalitat en
totes les polítiques públiques per tal d’aconseguir la igualtat i la paritat de
gènere.
 Afrontar de manera integral totes les formes de violència contra les dones i els
actes de caràcter sexista i discriminatori.
 Fomentar el reconeixement del paper de les dones en tots els àmbits i
promoure la participació dels grups i les associacions de dones en l’elaboració i
avaluació d'aquestes polítiques.
 Reconèixer el valor econòmic del treball de cura i atenció dins l’àmbit domèstic
i familiar en el marc de les polítiques econòmiques i socials.
 Vetllar perquè la lliure decisió de la dona sigui determinant en tots els casos
que puguin afectar la seva dignitat, integritat i benestar físic i mental,
particularment respecte del propi cos i de la seva salut reproductiva i sexual.
L’Estatut també incorpora la paritat en la composició i règim electoral del Parlament
(article 56).
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’erradicació de la violència masclista, la qual
introdueix importants novetats conceptuals i situa la lluita contra aquesta xacra social
en l’agenda política prioritària.
La Llei defineix la violència com aquella que s’exerceix contra les dones com a
manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema
de relacions de poder dels homes sobre les dones. A més, fa visibles gran part de les
formes en què s’exerceix aquesta violència (física, psicològica, sexual i econòmica) i
tots els àmbits en què es pot produir (en la parella, context familiar, laboral, social o
comunitari).
Els principals objectius de la Llei són:
 Erradicar la violència masclista i remoure les estructures socials i els estereotips
culturals que la perpetuen.
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 Establir mesures integrals de prevenció, detecció i sensibilització amb la finalitat
d’erradicar-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:
a) 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.
b) 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.
c) Col·laborar en la gestió de les prestacions econòmiques i les subvencions que
aquesta llei estableix.
d) Complir totes les altres funcions establertes per aquesta llei que, per 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 qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes.
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En relació a la igualtat efectiva de dones i homes a Catalunya s’aprova la llei 17/2015,
del 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes. Aquesta s’impregna i veu dels
principis de la Carta europea per a la igualtat de dones i homes incloent l’obligatorietat
dels poder públics d’eliminar qualsevol forma de discriminació, sigui aquesta directa o
indirecta. Els capítols de la llei fan referència a:
 Capítol I: determina l’objecte i les finalitats generals, alhora que estableix
també els mecanismes per garantir la integració de la perspectiva de gènere en
les polítiques públiques, l’avaluació d’impacte i el reconeixement de les
associacions.
 Capítol II: determina les competències de l’Administració de la Generalitat i de
l’administració local en matèria de polítiques d’igualtat.
 Capítol III: se centra en els mecanismes per garantir el dret a la igualtat efectiva
per mitjà de les polítiques de contractació, subvencions, ajuts, beques,
llicències administratives, nomenament paritari i els plans d’igualtat per al
personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.
 Capítol IV: Defineix les polítiques públiques en diferents àmbits d’actuació:
participació política; formació educativa basada en coeducació, drets al treball;
reorganització dels temps, habitatge i medi ambient; i estadístiques i estudis
amb perspectiva de gènere.
 Capítol V: estableix mesures per garantir l’aplicació de la llei.
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4. Procés d’elaboració del II Pla de Polítiques de
Gènere del Ripollès
4.1. Objectius
L’objectiu general del II Pla de Polítiques de Gènere del Ripollès és definir un conjunt
integrat i sistemàtic de polítiques i mesures que possibilitin que les dones i els homes
dels municipis que conformen la comarca del Ripollès puguin assolir el seu màxim
potencial i participar en tant que ciutadans i ciutadanes sense que es doni cap
discriminació per raó de gènere.
Es tracta de desenvolupar un marc de referència que orienti els continguts i les
actuacions del conjunt de l’organització comarcal i que s’adreci al ple assoliment de la
igualtat de gènere. És a dir, a la incorporació de la perspectiva de gènere en tots els
àmbits de les polítiques socials, econòmiques, culturals, etc., per tal d’assolir la igualtat
real i efectiva, afavorint l’empoderament de les dones i el ple exercici dels seus drets
de ciutadania.
A partir d’aquest objectiu general se n’extreuen tres d’específics:
1. Elaborar una diagnosi de les polítiques d’igualtat de gènere del Ripollès.
2. Incrementar el compromís polític amb les polítiques d’igualtat de gènere
impulsades pel Consorci de Serveis Socials del Ripollès.
3. Promoure la transversalització de les polítiques de gènere
4. Plantejar una proposta integrada i sistemàtica de polítiques i actuacions
comarcals i locals orientades a l’assoliment de la igualtat de gènere.

4.2. Continguts
L’elaboració de la diagnosi s’ha fet a partir de diversos eixos que permetin abordar de
manera transversal la situació de desigualtats existents entre dones i homes a la
comarca. Els eixos a través dels quals s’ha elaborat aquesta anàlisi són:
1. Context territorial i demogràfic
2. Polítiques d’igualtat de gènere
3. Violències masclistes
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4. Educació i Cultura
5. Mercat laboral i cura
6. Participació de les dones
7. Salut i Esport.
A través d’aquests eixos s’ha pogut fer una diagnosi de la situació a la comarca i
extreure’n un puts forts en relació a les desigualtats de gènere i uns punts febles sobre
els quals treballar. És d’aquí d’on ha sorgit el Pla d’Acció que s’ha elaborat a través de 6
línies estratègiques que reflecteixen les prioritats marcades a l’hora d’abordar les
desigualtats existents i promoure polítiques de gènere.
Aquestes sis línies estratègiques sobre les quals s’han estructurat les diverses accions a
realitzar són:
Línia estratègica 1. Augmentar el compromís polític comarcal de cara a les polítiques
públiques de gènere.
Línia estratègica 2.Continuar treballant l’abordatge de les violències masclistes.
Línia estratègica 3. Promoure el desenvolupament de formacions, accions i projectes
en l’àmbit educatiu amb perspectiva coeducativa.
Línia estratègica 4. Promoure la corresponsabilitat i conciliació i contribuir a eliminar
les desigualtats de gènere en el mercat laboral.
Línia estratègica 5. Reconeixement de la participació social, política i cultural de les
dones.
Línia estratègica 6. Promoure l’esport femení i la salut integral per a les dones.

4.3. Metodologia i fases del procés
L’elaboració del II Pla de Polítiques de Gènere del Ripollès es realitza en tres fases. Són
les següents:
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Figura 1. Fases de l’elaboració del II Pla de Polítiques de Gènere del Ripollès (20172021)

Font: elaboració pròpia, 2017

Al llarg del procés s’ha comptat amb la coordinació d’Elisabeth Ortega i Alícia Mesas
del Consorci de Benestar Social del Ripollès.
A continuació es descriu cada una de les fases detalladament.

4.4. Fase d’inici
La fase d’inici és el punt de partida de l’elaboració del II Pla de Polítiques de Gènere del
Ripollès, permet tenir un primer contacte amb la realitat de la comarca i establir el
procés de recollida d’informació quantitativa i qualitativa que ens permetrà obtenir
una fotografia de la situació de partida per a l’elaboració del Pla de Polítiques de
Gènere del Ripollès.
Amb aquest objectiu, l’onze de gener de 2017 es va realitzar una reunió amb la tècnica
de polítiques de gènere i la directora del Consorci de Benestar Social del Ripollès ( en
endavant CBSR). Aquesta reunió va permetre fer un primer contacte amb la realitat de
la comarca, conèixer les expectatives del CBSR i establir la metodologia de recollida
d’informació quantitativa i qualitativa.
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4.5. Fase de diagnosi
La fase de diagnosi és la més llarga, ja que es recull la informació necessària i s’analitza,
tot identificant els obstacles per assolir la igualtat de gènere a la comarca, i definint
quins són els aspectes a millorar. Aquest procés finalitzarà amb una primera proposta
d’accions que ens aproximin a l’objectiu global que és assolir la igualtat de gènere.
En aquesta fase l’objectiu és conèixer la situació de la igualtat de gènere a la comarca,
tenir una fotografia del funcionament de les polítiques d’igualtat que s’estan
realitzant, el treball intern i la sensibilització de l’organització en matèria d’igualtat i
lideratges i responsabilitats sobre l’elaboració del Pla de Polítiques de Gènere del
Ripollès.
En el procés s’ha comptat amb quatre tècniques de treball de recollida d’informació
que presentem a continuació:

TAULA 1. Tècniques de treball de recollida d’informació emprades
TÈCNIQUES DE TREBALL

DESCRIPCIÓ

Anàlisi documental

Plans anteriors, informes, estadístiques,
memòries, material de difusió, altra
documentació disponible.

Entrevistes en profunditat

Entrevistes a persones clau de diferents
àmbits.

Grup participatiu

Grup compost per persones de diferents
àmbits.

Enquestes en línia

Tres enquestes en línia per centres
educatius, ciutadania i personal polític i
tècnic.
Font: elaboració pròpia, 2017
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Quant a les entrevistes, s’han realitzat un total de 10 entrevistes, nou dones i un
home, dels àmbits de política, cossos de seguretat, igualtat-dones, associacionisme,
educació, benestar social, joventut i infància.
Quant al grup de discussió, va estar compost per un total de 13 persones, onze dones i
dos homes, que pertanyien a l’àmbit associatiu, cultural, joves, benestar social, política
i cossos de seguretat. La durada del grup de discussió va ser d’una hora i dos quarts.
Les tècniques emprades per la dinamització tenien com a objectiu facilitar el debat i la
participació de totes les persones.
Per últim, quant a les enquestes, han respost un total de 18 persones a l’enquesta als
centres educatius (18 dones i cap home); 92 persones (78 dones i 14 homes) a
l’enquesta a la ciutadania, i un total de 8 persones (4 dones i 4 homes) a l’enquesta
adreçada a personal polític i tècnic.

4.6. Pla d’acció
Aquesta fase té com a objectiu elaborar una proposta comarcal integral i sistemàtica
de les polítiques de gènere a la comarca del Ripollès, amb l’objectiu principal
d’aproximar-nos a la igualtat de gènere. Així, el pla d’acció marca les passes a seguir al
llarg dels pròxims quatre anys en què s’han de realitzar les accions proposades.
Aquesta fase requereix de negociació i consens per part de l’ens, que serà la
responsable de dur a terme totes les accions reflectides en el pla.
Igualment, s'informarà tots els ajuntaments i altres organismes públics de la comarca
del Ripollès de la possibilitat d'adherir-se a l'aprovació del II Pla de Polítiques de
Gènere.
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5. Diagnosi
5.1. Context territorial i demogràfic
5.1.1. Territori
El Ripollès pertany a la província de Girona al vessant sud del Pirineu Oriental. Limita
amb les comarques de la Cerdanya, el Berguedà, Osona, la Garrotxa, el Vallespir i el
Conflent. El seu territori és muntanyós, constituït per serres separades per valls.
La comarca compta amb 19 municipis i la seva capital és Ripoll. La majoria de municipis
són petits, tal com presentem a continuació (Idescat, 2016):
-Fins a 500 habitants (12 municipis): Campelles, Gombrèn, Molló, Ogassa,
Pardines, Planoles, Queralbs, Setcases, Toses, Vallfogona de Ripollès i Vilallonga
de Ter.
-

De 500 fins a 2000 habitants (3 municipis): Llanars, Sant Pau de Segúries i Ribes
de Freser.

-

De 2000 fins a 5000 habitants (3 municipis): Camprodon, Campdevànol i Sant
Joan de les Abadesses.

-

De més de 5000 habitants (1 municipi): Ripoll.

GRÀFIC 1. Proporció de municipis d’acord amb el nombre d’habitants

Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes de la plataforma Idescat, 2017
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La majoria de municipis de la comarca tenen menys de 500 habitants (63,16%), només
un supera els 5000 habitants. Així veiem, doncs, que la comarca del Ripollès està
conformada majoritàriament per municipis petits.
La comarca té una extensió de 956,6 km² amb una densitat de 26,2 hab./Km², molt per
sota de la densitat que presenta Catalunya (234,3 hab./Km²). El municipi amb major
densitat és Ripoll amb 143,60 hab./Km², seguit de Campdevànol amb 101,65 hab./Km².
Les poblacions menys denses són: Queralbs (1,86 hab./Km²) i Les Llosses (1,87
hab./Km²). Així ens trobem amb una comarca que, en global, és poc densa.
El Ripollès està connectat amb la resta de comarques per les carreteres C-17
(Puigcerdà-Barcelona), C-26 Eix Prepirinenc (Alfarràs-Borrassà), C-38 (abans de Sant
Pau de Segúries-fins el límit amb França passat Molló) i N-260 Eix Pirinenc (Port bouSabiñánigo).
A nivell de transport públic, compta amb xarxa d’autobusos intracomarcals i
intercomarcals, i la línia R3 (L’Hospitalet de Llobregat – La Tour de Querol) de rodalies
Renfe que travessa verticalment la comarca. Cal dir que, en el seu conjunt, la xarxa de
transport públic és poc eficient i deficitària.
5.1.2. Població
D’acord les dades d’Idescat (2016), el Ripollès compta amb 25.145 habitants, dels quals
el 50,21% són dones i el 49,79%, homes. Una distribució equitativa seguint la
tendència de Catalunya al 2015 (50,83% de dones i 49,17% d’homes) que s’ha anat
mantenint al llarg dels anys.
Si atenem a l’evolució de la població del Ripollès, observem que aquesta decreix
paulatinament des de 20081, en què es va registrar un total de 25.831 habitants. En el
cas de Catalunya pel mateix període, s’observa que no segueix la mateixa tendència
del Ripollès, ja que no decreix sinó que hi ha hagut variacions. De 2008 a 2012 hi ha
hagut creixement, de 2012 a 2015 decreixement i, actualment, sembla que torna a
haver creixement, tal com es presentem a la següent gràfica.

1

Es decideix comptabilitzar des de 2008 perquè és l’any amb major població registrada des de 1998.
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GRÀFIC 2. Evolució de la població del Ripollès i Catalunya, 2008-2016

Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes de la plataforma Idescat, 2017

Que la població creixi està mediat per diversos factors, els tres que influeixen
notablement són: la natalitat, la mortalitat i els fluxos migratoris (entrades i sortides
per migració).
Si atenem a les gràfiques amb taules que es presenten a continuació, observem com es
pot explicar el decreixement de la població del Ripollès, en part, per la major taxa de
mortalitat que de natalitat, duent a un decreixement natural de la població.
Si comparem l’evolució amb Catalunya, s’observa que la taxa de natalitat del Ripollès
és menor que la que presenta Catalunya; en canvi, la taxa de mortalitat és major. La
raó més evident d’aquesta baixa natalitat és el fet que moltes persones joves emigren
per la manca d'oportunitats que hi ha avui a la comarca. En canvi, la mortalitat és alta
perquè la població està envellida ja que hi ha un percentatge molt elevat de població
major de 65 anys.
GRÀFIC 3. Taxa bruta de natalitat, 2010-2015

Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes de la plataforma Idescat, 2017
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GRÀFIC 4. Taxa bruta de mortalitat, 2010-2015

Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes de la plataforma Idescat, 2017

D’aquí que a Catalunya hi hagi des de 2010 hi ha creixement natural de la població, tot
i que cada cop el creixement és menor.
GRÀFIC 5. Creixement natural, 2010-2015

Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes de la plataforma Idescat, 2017

Quant als moviments migratoris, diferenciem entre els interns i els externs. Si atenem
als interns, aquells que es produeixen dins de la comarca, el territori català i l’estat
espanyol (seguint les dades d’Idescat de 2016), observem a la següent gràfica que a la
comarca hi ha hagut més moviment emigratori que immigratori. Per tant, el saldo
migratori és negatiu des de 2015, és a dir, han marxat més persones del Ripollès de les
que han arribat. Aquest fet explica també, en part, el decreixement de la població de la
comarca del Ripollès.
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A la resta del Principat, en canvi, només es va registrar saldo migratori negatiu al 2012,
en canvi a la resta d’anys ha estat al voltant de 0 o superior, és a dir, han arribat més
persones a Catalunya de les que han marxat. Aquets fet explicaria, en part, el
creixement de la població catalana.
GRÀFIC 6. Moviment migratori intern, 2010-2015

Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes de la plataforma Idescat, 2017

Si atenem al moviment migratori extern, s’observa una davallada important en les
immigracions des de 2010, i un anivellament amb les emigracions. Aquest fet es
comprova en el saldo migratori que ha passat de ser positiu (de 83 al 2010) a molt
proper al 0 (7 al 2015), passant per negatiu (-29 i -12 al 2012 i 2014, respectivament).
Així, també explica en part el decreixement de la població de la comarca del Ripollès.
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GRÀFIC 7. Moviment migratori extern, 2010-2015

Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes de la plataforma Idescat, 2017

Si desglossem per sexes aquesta informació, tal com es presenta a la següent taula,
veiem que el saldo migratori és negatiu, tant en el cas de les dones com en el cas dels
homes, excepte l’any 2010 en què va ser positiu en les dones (8). No obstant, en el cas
dels homes el saldo negatiu ha estat superior al de les dones, així han marxat més
homes dels que han arribat. Al 2015, però, hi ha hagut més saldo migratori en el cas
de les dones que en el cas dels homes.
Aquestes dades segueixen, lògicament, la tendència de les presentades anteriorment,
tot indicant part del motiu del decreixement de la població a la comarca del Ripollès,
mantenint-se l’equilibri entre dones i homes.
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TAULA 2. Migracions al Ripollès desagregades per sexes, 2010-2015
Immigracions2
Emigracions3
Saldo migratori
Dones Homes

Total Dones Homes Total Dones Homes Total

2010 342

384

726

334

421

755

8

-37

-29

2011 383

382

765

384

413

797

-1

-31

-32

2012 308

333

641

358

397

755

-50

-64

-114

2013 289

294

583

346

376

722

-57

-82

-139

2014 304

287

591

353

393

746

-49

-106

-155

2015 319

369

688

366

395

761

-47

-26

-73

Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes de la plataforma Idescat, 2017

TAULA 3. Migracions a Catalunya desagregades per sexes, 2010-2015
Immigracions4

Emigracions5

Saldo migratori

Dones Homes Total

Dones Homes Total

Dones Homes Total

2010 84414 98381

182795 73517 99306

172823 10897 -925

9972

2011 83014 93694

176708 68229 91104

159333 14785 2590

17375

2012 68737 77875

146612 66902 89516

156418 1835

-11641 -9806

2013 64934 73179

138113 69849 89710

159559 -4915

-16531 21446

2014 72576 81306

153882 70834 88587

159421 1742

-7281

-5539

2015 79566 89178

168744 78125 64520

142645 1441

24658

26099

Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes de la plataforma Idescat, 2017
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En aquesta dada, Idescat no contempla les immigracions realitzades dins la pròpia comarca.
En aquesta dada, Idescat no contempla les emigracions realitzades dins la pròpia comarca.
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En aquesta dada, Idescat no contempla les immigracions realitzades dins de Catalunya.
5
En aquesta dada, Idescat no contempla les emigracions realitzades dins de Catalunya.
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Si comparem les dades amb Catalunya, veiem que el moviments migratoris a Catalunya
són més variables, havent anys amb saldo positiu i anys amb saldo negatiu. Si atenem
als sexes, observem que, en general, des del 2010 fins 2015, han arribat més dones de
les que han marxat; en el cas dels homes és el contrari. Això pot ser degut a qüestions
vinculades amb la família, la situació laboral, la formació, etc. Aquestes dades
permeten explicar, en part, el creixement poblacional que ha viscut Catalunya en els
darrers anys.
L’edat de la població és una dada rellevant per conèixer la població, ja que dóna
informació sobre les necessitats i permet projectar sobre el futur de la comarca. Com
es pot observar a la gràfica següent, tant a Catalunya com al Ripollès, el gruix de la
població se situa entre els 15 i 64 anys. No obstant, veiem que, en comparació amb
Catalunya, a la comarca del Ripollès hi ha representat un percentatge menor de
persones entre els 0 i 14 anys, i un percentatge major de 65 a més de 85 anys. Podem
dir, doncs, que la població de la comarca del Ripollès és més envellida que a la resta de
Catalunya. Això enllaça amb la informació prèviament aportada.
GRÀFIC 8. Població per grups d’edat de Catalunya i el Ripollès, 2015

Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes de la plataforma Idescat, 2017

Si desglossem per sexes, veiem que la proporció de dones i homes en els diferents
rangs d’edat és similar, així tenim que en ambdós casos la població se centra entre els
15 i 54 anys, tot i que en el cas dels homes el percentatge és una mica superior, així
com en les edats de 0 a 14 anys. En el cas de les persones majors de 65 anys, hi ha més
representació de dones, cosa que concorda amb la major esperança de vida en néixer
de les dones .
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GRÀFIC 9. Població per grups d’edat i sexes del Ripollès, 2015

Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes de la plataforma Idescat, 2017

La població estrangera al 2015 de la comarca del Ripollès representa el 7,62% de la
població i el 13,69% a Catalunya (13,69%). En ambdós casos amb decreixement en els
darrers anys. Al 2010 la població estrangera representava el 8,36% i el 15,95%,
respectivament.
Si atenem a la distribució per sexes, observem que es manté similar a Catalunya i el
Ripollès.
GRÀFIC 10. Població estrangera desglossada per sexes de Catalunya i el Ripollès, 2015

Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes de la plataforma Idescat, 2017

Si desglossem la població estrangera del Ripollès per grups d’edat i sexes a la població
estrangera, veiem que la distribució entre sexes és equilibrada i que el gruix de la
població estrangera se centra entre els 15 i 64 anys. La població estrangera de la
comarca del Ripollès és adulta.
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GRÀFIC 11. Població estrangera del Ripollès desglossada per sexes i grups d’edat, 2015

Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes de la plataforma Idescat, 2017

En relació a la composició de la població estrangera, veiem que l’Àfrica és el continent
amb major representació amb un 47,05%, seguit d’Europa (23,89%) i Amèrica
(21,14%). A Catalunya la tendència divergeix essent el continent més representat
Europa (33,32%), seguit d’Àfrica (28,17%) i Amèrica (24,21%).

GRÀFIC 12. Població estrangera per nacionalitat

Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes de la plataforma Idescat, 2017

Si desglossem la població estrangera per nacionalitat i sexe veiem que no hi ha
representació equilibrada d’Amèrica del nord i central (72,55%) i de la resta d’Europa
(62,34%) on les dones representen el 72,55% i 62,34%, respectivament. Tampoc a
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d’Àsia i Oceania on les dones representen el 36,61%. La resta de nacionalitats té
representació equilibrada.
GRÀFIC 13. Població estrangera per nacionalitat i sexe al Ripollès

Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes de la plataforma Idescat, 2017

Per últim, si analitzem els nuclis de les llars, veiem que a la comarca del Ripollès els
nuclis de llars més habituals són els de dues persones (34,05%)i una (26,45%), quan a
Catalunya és de dues (31,70%) i de quatre o més persones (23,53%).
GRÀFIC 14. Nuclis de les llars al Ripollès i a Catalunya

Font: elaboració pròpia a partir de les dades extretes de la plataforma Idescat, 2017

Per tant, la majoria de nuclis familiars són d’una o dues persones.
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5.2. Polítiques d’igualtat de gènere
5.2.1. Estructura i pressupost de les polítiques d’igualtat de gènere
En l’àmbit polític, el Consell Comarcal no compta amb una regidoria específica per
treballar les polítiques d’igualtat de gènere. Tampoc en tenen la majoria de municipis,
de fet dels 19 que hi ha a la comarca, només dos en tenen. Camprodon amb la
regidoria de Convivència i Igualtat, i Vallfogona del Ripollès amb la regidoria de
Patrimoni Cultural, Salut, Participació, Benestar Social i Polítiques de Gènere.
No obstant això, el Consell Comarcal i el Consorci de Benestar Social del Ripollès
compten, des del 2016 amb un Pla Intern d’Igualtat de Gènere en el Treball per a cada
una de les entitats, per tal de promoure la igualtat entre la plantilla i prevenir
discriminacions i desigualtats.
Així mateix, des del CBSR, que és un organisme públic comarcal per la gestió i prestació
de serveis socials a tots els municipis de la comarca, inclou polítiques de gènere en dos
dels quatre àmbits de serveis: Família, Infància i Adolescència, on s’emmarca el Servei
d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), i Cohesió social i igualtat, on hi ha el Pla de
Polítiques de Gènere i totes les accions que d’aquest se’n deriven.
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ESQUEMA 1. Organigrama del Consorci de Benestar Social del Ripollès

Font: elaboració pròpia a partir de la memòria 2016 del Consorci de Benestar del Ripollès, 2017

Dins de l’àmbit de Família, Infància i Adolescència trobem el Servei d’Informació i
Atenció a les Dones (SIAD), un servei integral destinat a donar informació,
assessorament i orientació a les dones de tota la comarca del Ripollès.
El pressupost del SIAD per al 2016 és de 43.409,09 euros, fruit del Contracte Programa
de coordinació, cooperació i col·laboració entre l’institut Català de les Dones de la
Generalitat de Catalunya i el CBSR.
El SIAD ofereix el següents serveis:
-

Informació, orientació i assessorament sobre els drets de les dones i l'exercici
d'aquests.

-

Suport i assessorament psicològic a les víctimes de violència masclista i als seus
fills.

-

Assessorament jurídic.

-

Suport en la tramitació de l’advocat d’ofici.

-

Suport al teixit associatiu femení en la realització d'accions que visualitzin les
aportacions de les dones.

-

Activitats, cursos i xerrades, etc. sobre temes d'interès per a les dones.
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Dins l’àmbit de Cohesió i Igualtat també trobem que s’han dut a terme diverses
accions que impliquen diferents agents per tal de fomentar la igualtat de gènere.
Algunes d’aquestes accions han estat “Parlem amb les dones grans” per promoure el
contacte intergeneracional i posar en valor l’experiència i coneixement de les dones
grans; Taller “Reflexions sobre (des)igualtat” als instituts per prendre consciència de la
normalització de la desigualtat que es dóna a través dels mitjans de comunicació;
Concurs fotogràfics “Enfoca’t per la igualtat”; o la campanya “Regala igualtat”
adreçada a la població per reflexionar sobre el sexisme en els joc i joguines que es
regalen.
Anualment s’han fet actes al voltant del Dia Internacional de la Dona i del Dia de la no
violència en set municipis de la comarca, sempre a través de les associacions de dones
i amb el suport del CBSR. A més, el propi Consorci n’organitza d’altres.
5.2.2. Pla de Polítiques de Gènere del Ripollès, 2011-2015

Des del CBSR es va dur a terme per primera vegada el Pla de Polítiques de Gènere l’any
2011. Aquest treball va ser el resultat del compromís polític, adquirit l’any 2006 amb el
Pla comarcal de dones que va permetre començar a avançar en la línia de l’assoliment
de la igualtat efectiva entre dones i homes en tots els àmbits de la societat, i de la
convicció que només les intervencions garanteixen l'aplicació de la perspectiva de
gènere i la transversalitat de gènere que proporcionen transformacions reals.
Aquest pla va presentar un conjunt ordenat de mesures dirigides a assolir la igualtat
efectiva entre homes i dones, d’acord amb les necessitats detectades. Tot i que el pla
era pensat perquè els municipis se’n poguessin beneficiar, només 8 dels 19 es van
adherir al mateix.
El Pla de polítiques de gènere del Ripollès 2011-2015 es centra en 6 eixos:
-

Transversalització de les polítiques de dones a les administracions locals

-

Construcció d’una cultura per a un nou contracte social,

-

Participació

-

Reorganització del temps i el treball per fer de la vida quotidiana un eix
vertebrador de les polítiques
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-

Dones amb qualitat de vida

-

Abordatge integral de les violències contra les dones

En aquest pla es descriuen 40 accions6, de les quals el 45% s’han realitzat, el 25%
parcialment i un 30% no s’han dut a terme. Així, el 70% de les accions s’han fet, si més
no, parcialment.
Cal esmentar que, d’acord amb l’avaluació realitzada, moltes de les accions no s’han
pogut realitzar per manca de recursos, i, segons una de les persones de l’àmbit polític
que en va formar part “també per manca de voluntat o sensibilitat política”. Així
trobem que el Consell de Dones, el grup de suport de dones migrades, el grup de
dones interracials, el foment mediadora cultural, entre d’altres, es van crear però la
manca de recursos econòmics i humans han dut a la seva desaparició. I, concretament,
del consell de dones, en penjaven diverses accions del pla. De fet hi ha temes, com la
promoció de l’ús del llenguatge no sexista en què no s’ha pogut fer cap tipus d’acció
per manca de recursos.
La majoria de les accions que s’han realitzat estaven vinculades al CBSR i/o a les
associacions i grups de dones de la comarca, evidenciant la necessitat de difondre i fer
propi el pla a la resta d’agents implicats i ens locals.
No obstant això, tot i les dificultats, gairebé la meitat de les accions s’han realitzat i el
2016 es va crear la Taula d’Igualtat amb el SIAD, tècniques de cohesió social del
Consorci de Benestar Social, tècniques de joventut i tècnica del PDC de Ripoll. Aquesta
acció no era contemplada al pla.
SENSIBILITAT POLÍTICA
El fet que el 58% dels ajuntaments de la comarca no s’adherís al primer Pla de
Polítiques de Gènere, és un indicador de la manca d’informació i/o sensibilitat en
polítiques d’igualtat dels ajuntaments del Ripollès. Un fet que es repeteix en el procés
de diagnosi d’aquest II Pla de Polítiques de Gènere del Ripollès, ja que tan sols 8
persones, entre personal polític i tècnic ha respost l’enquesta que s’ha enviat a tots els
ajuntaments del Ripollès. Precisament, aquesta manca de resposta ha provocat que no
6

Per més información veure l’Annex 3. Anàlisi del I Pla de Polítiques de Gènere.
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es pogués fer l’anàlisi de l’enquesta enviada a aquest col·lectiu per la poca rellevància
del resultat.
Mentrestant a el 77% de les dones i el 64% dels homes que han respost l’enquesta
destinada a la ciutadania creuen que l'administració local (ajuntament, consell
comarcal, consorci) hauria de dur a terme accions en aquest àmbit.
GRÀFIC 15: Creu que l'administració local (ajuntament, consell comarcal, consorci)
hauria de dur a terme accions en aquest àmbit?

Font: elaboració pròpia a partir de l’enquesta a ciutadania, 2017

Aquestes persones creuen que els àmbits en què encara hi ha més desigualtats és en
les Responsabilitats familiars i domèstiques (un 35% de les persones enquestades),
l’Accés a l’ocupació, (33%), i l’accés als llocs de decisió (un 19%). Si segreguem les
dades per sexe, ens adonem que els homes són més conscients que les dones
d’aquesta desigualtat en les tasques domèstiques i, en canvi, no tenen consciència de
les desigualtats existents en el món laboral. Les dones tenen molta més consciència de
les desigualtats en l‘accés a l’ocupació i als llocs de decisió.
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GRÀFIC 16: En quins àmbits creu que hi ha més desigualtat entre dones i homes?

Font: elaboració pròpia a partir de l’enquesta a ciutadania, 2017

La major part de la ciutadania, el 69% de les dones i el 64% dels homes que han
respost l’enquesta, no sap si l’administració local ha realitzat activitats en relació a la
igualtat entre dones i homes.
POLÍTIQUES LGTBI
Tot i que aquesta diagnosi està encarada a analitzar les desigualtats i estat de les
polítiques de gènere en el territori que engloba la comarca, a les entrevistes en
profunditat que s’han portat a terme ha sorgit una clara mancança en polítiques i
accions pel que fa a la perspectiva LGTBI (persones lesbianes, gais, transsexuals,
bisexuals i intersexuals). Les persones entrevistades de tots els àmbits manifesten que
encara no s’ha fet cap tipus de treball de sensibilització, formació i informació en
aquest sentit. Segons una de les persones entrevistades dins l’àmbit polític, aquest és
un tema que encara no s’ha plantejat “tot i que som conscients que el fet de viure en
un territori petit com el nostre molt sovint provoca situacions no desitjades per a
persones d’aquest col·lectiu”.
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5.3. Violències masclistes
5.3.1. Atenció a dones víctimes de violències masclistes
Des del SIAD, es treballa per erradicar la violència masclista i domèstica (de
mares/pares a fills/filles, de fills/filles a pares/mares, de familiars a persones grans) de
la comarca.
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Si atenem a les últimes xifres d’atenció directa, el 2016 es van atendre 92 persones, de
les quals 80,4% eren dones en situació de violència masclista dins l’àmbit de la parella i
4,3% fills i filles; en el cas del 2015 es van atendre 127 persones, de les quals 67,7%
eren dones en situació de violència masclista dins l’àmbit de la parella i 2,4% fills i
filles. Respecte als anys anteriors, per les dades aportades a través de la memòria del
Consorci de Benestar Social del Ripollès, resulta difícil fer comparatives de dades, ja
que la informació que s’ha anat aportant difereix en els diferents anys. Així mateix, no
s’aporten les dades segregades per sexes i no podem saber el total de dones i homes
ateses. Seria idoni, per tant, establir un criteri estable per tal de tenir dades
comparables i segregar les dades per sexes.
No obstant això, des del 2011 fins al 2016 s’han fet intervencions individuals i grupals a
646 dones, cosa que ha comportat fer 4.777 actuacions. Paral·lelament s’han fet
intervencions psicològiques individuals per a fills i filles d’ambients familiars on s’ha
patit violència. Des del 2012 al 2016 s’han portat a terme actuacions amb 94 dones i 23
homes menors d’edat.
Quant a les intervencions grupals, el 2014 es va fer un grup del qual es van beneficiar
10 dones, i els dos darrers anys se n’han fet dos, amb un total de 16 dones el 2015 i 18
el 2016.
El Ripollès compta amb protocol de violència masclista des d’on es coordinen les
actuacions que es realitzen a les dones que es troben en situació de violència. Els
serveis/agents que fan ús d’aquest protocol es coordinen i comuniquen
operativament, permeten oferir a les dones una atenció integral. En aquest sentit, des
del mateix serveis expliquen que “el fet de ser un territori reduït afavoreix molt
aquesta coordinació, cosa que permet que tots els agents implicats puguin actuar de
manera immediata quan es requereix”.
A més, es compta amb la Taula de Mutilació Genital Femenina, que tot i que havia
estat aturada per manca de població de risc, enguany s’ha reactivat.
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5.3.2. Prevenció i sensibilització de les violències masclistes
La prevenció i la sensibilització de les violències masclistes es duu a terme des del
Consorci de Benestar Social, específicament des del SIAD i Cohesió i Igualtat, i el Punt
Jove.
Algunes de les accions realitzades són:
-

Jornades sobre violències masclistes.

-

Difusió de dades sobre violències masclistes en els mitjans locals i comarcals.

-

Campanyes de sensibilització i prevenció. Per exemple, la que es va fer on-line
“Carta d’una dona maltractada”

-

Repartiment de guies sobre violències masclistes.

-

Exposició “Violència masclista juvenil” adreçat a joves per prendre consciència
de l’ús de les noves tecnologies per exercir violència masclista fins a l’àmbit de
la parella.

La comarca també compta amb la tasca preventiva que es realitza des de Mossos
d’Esquadra als centres escolars.
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5.4. Educació i cultura
La societat és canviant, però encara es mantenen estructures passades que són difícils
de superar perquè la realitat es transforma, però l’imaginari cultural es resisteix a
canviar. Per això és important, revisar les tradicions que segueixen reproduint
desigualtats de gènere i incidir-hi marcant objectius i mesures que tinguin un caràcter
interdisciplinari. És a dir, es tracta de dissenyar projectes que impliquin els agents
educatius i culturals, que són els que transmeten valors que tenen una clara incidència
en la configuració dels imaginaris col·lectius.
Sabem que el gènere és una construcció cultural i cal una revisió, transformació i
correcció dels models de gènere que actualment no tenen raó de ser, així com
qüestionar i frenar els estereotips que no tenen en compte la diversitat de les
persones i que les limiten. Per tant, una de les prioritats és posar en marxa projectes i
programes que permetin incloure la coeducació i la visibilitat de la cultura femenina,
rescatant l’obra d’autores. Introduir la perspectiva de gènere en l’educació i la cultura
vol dir, no només, fer visibles les desigualtats de gènere i el paper de les dones en la
història i en la cultura, sinó també incorporar els valors i les capacitats associades
tradicionalment a la feminitat.
En l’àmbit educatiu hi tenen lloc el conjunt de coneixements, experiències i sabers
diversos que intervenen en el desenvolupament dels infants. Per això és important
treballar a l’escola i les famílies i fer una anàlisi amb perspectiva de gènere del model
educatiu, és a dir, revisar les capacitats i habilitats que transmet la cultura escolar. En
aquest sentit, considerem que són prioritàries les actuacions en matèria de
coeducació, com a principi bàsic que garanteix la participació i desenvolupament de
totes les persones sense distincions. La coeducació és una eina imprescindible per a
desenvolupar la cultura de la diversitat, la igualtat i la no-violència. A més, la
coeducació és una eina que ens permet desvetllar i corregir els estereotips i la
jerarquització de gènere que encara es troben presents a l’escola perquè els
coneixements i plantejaments educatius tendeixen a reproduir la cultura
androcèntrica.
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5.4.1. Situació de la comarca
La comarca del Ripollès compta amb el següents centres d’educació:
-

11 centres públics d’educació infantil i primària (escoles) a Campdevànol,
Camprodon, Llanars, Ogassa, Planoles, Ribes de Freser, Sant Pau de Segúries,
Vallfogona i Vilallonga de Ter.

-

5 centres públics d’educació secundària, batxillerat i formació professional
(instituts) i 1 Institut Escola, Camprodon, Ribes de Freser, Ripoll i Sant Joan les
Abadesses

-

3 centres privats-concertats d’educació primària i secundària, 1 centre públic
d’educació especial,

-

5 escoles bressol públiques (4 municipals i 1 de la Generalitat) i 6 escoles
bressol privades a Campdevànol, Camprodon, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan
les Abadesses, Sant Pau de Segúries i Vallfogona de Ripollès,

-

Una Escola de Treball del Ripollès, Fundació Eduard Solé

-

Una Escola Oficial d’Idiomes,

-

Un Centre d’autoformació del Ripollès,

-

Un Servei Comarcal de Català del Ripollès,

-

Una Aula d’Hostaleria del Ripollès a Ripoll,

-

Un Centre Cívic a Sant Joan les Abadesses.

A banda d’aquests centres, la comarca compta amb el Servei Educatiu del Ripollès que
té per objectiu gestionar l’oferta de recursos, dels equipaments i dels serveis als
centres docents. A més, es fa una catalogació dels recursos educatius del medi local i
comarcal i elaboració de pautes i informacions complementàries per facilitar-ne l'ús
del professorat. També es dóna suport a les activitats docents i a l'intercanvi
d'experiències educatives, per tal de fomentar la reflexió del professorat sobre la
pràctica docent. I es fa una coordinació i organització de l'execució i del seguiment de
les activitats de formació permanent i col·laboració en la detecció de les necessitats de
formació i en l'elaboració de propostes per satisfer-les. Dins d’aquest Servei, no es
treballen específicament temàtiques de gènere de forma transversal.
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5.4.2. Educació i sensibilització en gènere
L’anàlisi de la sensibilització en gènere i igualtat d’oportunitats s’ha dut a terme a
través de l’anàlisi de diferents àmbits. Per una banda, es va passar un qüestionari als
centres educatius per veure com s’integrava aquesta perspectiva i, per una altra,
analitzarem com es treballa la igualtat a través de les àrees de la comarca.
A través de l’enquesta, és important veure el grau de sensibilització dels centres
educatius amb la coeducació i igualtat i, per això, es va preguntar al personal docent si
creien que “la idea de la igualtat d’oportunitats estava assumida per part del personal
docent”. Un ampli ventall de respostes van dir que estaven “totalment d’acord”
(16,67%) i “d’acord” (44,44%) amb l’afirmació, però hi ha rellevant 33,33% que va
afirmar que estava en “desacord” amb el fet que el concepte d’igualtat estigui
assumida en els centres educatius.
GRÀFIC 17: La idea de la igualtat d’oportunitats estava assumida per part del
personal docent

Font: elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’enquesta a centres educatius

Conèixer la coeducació és un primer pas per seguir treballant per un model que posi
atenció en la presència d’estereotips sexistes en l’educació per tal de fer accions en
aquest sentit. I les respostes al voltant de la coeducació, com a eina per superar el
sexisme van ser les següents:
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GRÀFIC 18. La coeducació és important per detectar el sexisme a l’escola

Font: elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’enquesta a centres educatius

El 72,22% i el 22,22% de les persones que van contestar, van estar “totalment d’acord”
i “d’acord” amb el fet que la coeducació és important per detectar el sexisme a
l’escola. D’altra banda, quan se’ls va preguntar si “creien que es treballava a través
d’un model coeducatiu”, les respostes van ser les següents: un 31,58% del personal
docent va dir que estaven “totalment d’acord” amb l’afirmació i un 68,42% hi estan
“d’acord”.

GRÀFIC 19. Heu detectat alguna actitud sexista i/o comportaments estereotipats?

Font: elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’enquesta a centres educatius

Una de les preguntes pretenia mostrar si “el personal docent ha detectat actituds
sexistes i/o comportaments estereotipats” de com ha de ser un home i una dona a
l’aula i a l’escola i, un 66,67% van dir que “poques vegades” n’han detectat, un 22% va
contestar que “sovint” i un 11% que no n’havien reconegut “mai”. Per tant, en poca
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mesura, el professorat ha percebut alguna actitud i/o comportament sexista que
requereix seguir treballant en aquest punt.

GRÀFIC 20. No és fàcil incorporar la coeducació al centre

Font: elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’enquesta als centres educatius.

El 39% de les docents van dir que estaven d’acord amb el fet que no era fàcil
incorporar la coeducació al centre i un 11% va mostrar també un “totalment d’acord”
amb la dificultat d’incorporar aquesta visió. El personal docent que va mostrar el seu
desacord amb el fet que fos difícil aquest tema suma el 50%. Per tant, podem extreure
que la meitat de les docents enquestades considera que és un tema que genera certes
dificultats per tractar davant l’altra meitat que no ho percep d’aquesta manera i
considera que és fàcil introduir. Per aquest motiu es va voler demanar com es resolen
les situacions sexistes quan es perceben.
Les escoles que van participar de l’enquesta van dir que “s’intenta intervenir a través
d’assemblees per tal de fomentar el diàleg, fent veure totes les vessants possibles”. En
aquest sentit, és important que hi hagi una persona referent en temes de coeducació i
els centres que van respondre van respondre en un 55,56% que hi havia una persona
encarregada d’aquest aspecte, un 33,33% va dir que no n’hi havia i un 11,11% va
contestar que no n’estava al cas si hi havia aquesta figura. Per tal d’incorporar la
coeducació a les escoles, un 77,78% dels centres enquestats van dir que ho feien a
través de treballar “la convivència amb valors, fomentant la corresponsabilitat, la
identificació d’estereotips i la promoció de canvi de rols”. També, un 11,11% van dir
que “treballaven el llenguatge per un ús no sexista” d’aquest, identificant discursos
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sexistes, fent anàlisi de mitjans audiovisuals, etc. I també, un 11,11% van dir que
incorporaven activitats a les aules, intentant incloure dones en les àrees curriculars,
fent ús de materials igualitaris i fomentant l’equitat entre els gèneres.

GRÀFIC 21. La coeducació és un dels debats que més apareixen en les reunions de
centre?

Font: elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’enquesta als centres educatius.

En general, es considera que en el centre es treballa amb un model coeducatiu, i
s’indica en un 64,42% que hi estan “d’acord” i amb un “totalment d’acord” amb un
31,58%. Per tant, com que majoritàriament hi ha la percepció que es treballa sota un
model coeducatiu, la coeducació no és un dels debats que apareguin molt en les
reunions de centre. Així ho indica el gràfic, el qual hi ha un ampli 70% que considera
que no apareix massa com a temàtica a tractar.
Vam formular aquesta pregunta perquè sovint es percep que l’escola mixta, és a dir, la
que disposa en un mateix espai a nens i nenes, és de per se una escola coeducativa.
Ara bé, molts dels coneixements que formen part del currículum formal tenen biaixos
androcèntrics, en els que els sabers o la cultura que s’ha associat tradicionalment a les
dones és invisible. També, a través del currículum ocult podem transmetre de forma
inconscient trets sexistes perquè el sexisme impregna els nostres gestos, la manera
com transmetem els coneixements, el valor que donem a diferents activitats, etc. I, per
aquest motiu, vam demanar de quina manera es treballava la coeducació a l’aula i les
respostes van ser les següents:
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-

Mitjançant el llenguatge, jocs, rols en assemblees de classe, en el joc diari, en
les converses de classe.

-

El projecte d’escola verda s’emmarca també la coeducació perquè l’entenen
dins l’ecologia de les relacions interpersonals.

-

A través del llenguatge, intenten tenir en compte els gèneres.

-

Intenten visualitzar a les dones en la història a nivell transversal.

-

Hi ha consciència del fet que encara queda molt per treballar sobre el tema
perquè ho tenim molt interioritzat.

-

També s’ha indicat que es coneixen i s’utilitza el material que prové del
Departament d’Ensenyament.

-

En altres casos, es considera que en el centre no es diferencia per raó de sexe i
també que es treballa a través de les joguines, l’acció tutorial i el repartiment
de tasques de forma equitativa.
GRÀFIC 22. Existeix algun projecte de coeducació al centre?

Font: elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’enquesta als centres educatius.

No hi ha cap centre que treballi específicament un projecte de coeducació, sinó que
s’introdueix de forma transversal en altres continguts i matèries relacionat amb valors
o algunes activitats puntuals. No obstant, el grau de desconeixement de guies i
materials de coeducació és prou important. Un 27,78% dels centre van dir que “ho
coneixien però no ho han utilitzat” i un alt 33,33% no ho coneixen i un 16,67%
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contesten amb un “Ns/Nc”. Un 22,22% de les persones que vam enquestar dels centre
diuen “conèixer-ho i haver-ho utilitzat”.
GRÀFIC 23. Coneixeu guies i materials de coeducació?

Font: elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’enquesta als centres educatius.

L’educació i sensibilització en gènere també es treballa a través de l’Àrea de Joventut,
concretament des del Punt Jove, juntament amb el Consorci d’Acció Social del Ripollès.
El foment de la igualtat entre dones i homes és una prioritat màxima, tot i que
requereix d’un treball continuat. En aquest sentit, cal destacar el Punt Jove, en tant
que és un projecte que s’ha creat des de l’Oficina Jove del Ripollès i compta amb un
equip format per una tècnica de Joventut, una dinamitzadora de l’Oficina Jove i una
impulsora del programa de Garantia Juvenil. Aquest projecte pretén donar eines per a
la gent jove sobre aspectes acadèmics, de lleure, del món laboral i l’ocupació, recursos
municipals, salut, etc. A més, es duu a terme un treball de dinamització de l’alumnat
dels centres d’educació secundària del Ripollès i es fomenta la participació activa, la
vivència personal i implicar a la gent jove. L’objectiu principal és el de millorar les seves
competències socials, fomentar la seva autonomia i iniciativa personal i donar-los
eines per tal que prenguin decisions de manera responsable, autònoma. El personal
que hi treballa esdevé un agent clau per a detectar necessitats i interessos de la
població jove de la comarca. L’objectiu és el de tractar diferents temàtiques que
formen part de la realitat més propera i quotidiana de la gent jove i incloure la mirada
de gènere, tant específicament com de forma transversal. Algunes de les temàtiques
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que s’han treballat han sigut les xarxes socials, la violència de gènere, el treball i la
formació, educació emocional, conflictes.
Algunes de les dinàmiques i tallers organitzats per blocs temàtics per cursos d’ESO i de
Batxillerat són, per exemple, la que es fa a 4t d’ESO on es treballa la “Dinàmica
d’Igualtat de gènere” i també a 4t d’ESO, Batxillerats i Cicles formatius es fa una
dinàmica de treball “d’Autoconeixement” que també té aquesta perspectiva. A més,
s’incorporen alguns continguts sobre educació afectiva i sexual amb perspectiva de
gènere, que va més enllà de l’educació sexual biologicista.
5.4.3. Foment de la cultura
Les dones cada cop som més present en l’àmbit de la cultura en totes les seves
vessants i realitzats la diversitat de tasques que es requereixen. No obstant, encara
som lluny d’aconseguir l’equitat en aquest aspecte. Les polítiques que proposem
parteixen del que podríem anomenar igualtat en la diferència o recuperació de
l’experiència femenina. Aquesta idea representa avançar cap a la igualtat, anomenant i
donant valor a les activitats desenvolupades per dones i que el model patriarcal ha
desvalorat. Per a construir un nou món simbòlic que representi valors i sabers que han
quedat ocults, cal dirigir esforços en aquest sentit. La idea d’aquest àmbit no és la de
fer un seguiment del procés de les dones en la seva integració en el món masculí, sinó
la “recuperació de l’experiència femenina”.
En el cas del Ripollès s’ha treballat la memòria històrica en femení amb l’exposició "La
Història del Ripollès del Segle XX a través de les dones" i l’exposició fotogràfica
comarcal "Història i memòria del Ripollès a través de les dones" , ambdues en
col·laboració de les associacions i grups de Dones de la comarca.
PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

 Es treballen projectes amb joves
que

pretenen

treballar

dinàmiques sobre

igualtat de

gènere i habilitats per a vida.
 S’ha treballat la memòria històrica
en femení.

 No hi ha un treball prou profund
de projectes i accions per tal
d’incorporar

la

coeducació

a

l’àmbit educatiu.
 El treball a escoles i instituts sobre
llenguatge no sexista, estereotips i
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violència de gènere no és prou
intens i continuat.
 Manca més accions que facin
visibles els coneixements i les
aportacions que han fet i que
actualment estan fent les dones a
la comarca. També fa falta establir
una

connexió

entre

aquestes

aportacions i l’escola.
 Manquen accions per fomentar la
presència de les dones a la cultura
i donar visibilitat a aquestes.

5.5. Mercat laboral i cura
5.5.1. Mercat laboral
El Ripollès té una estructura econòmica basada en el sector de serveis, la població
ocupada en aquest sector representa més de la meitat de l’ocupació de la comarca
(62%), seguit per la indústria (27%), i a molta distància els segueixen la construcció
(8%) i l’agricultura (3%) (Agència de Desenvolupament del Ripollès, 2015).
Quant al règim de cotització a la seguretat social, el 77% de les persones són
assalariades font un 23% que són autònomes. El sector on més persones autònomes hi
ha és a l’agricultura (95,4%) i on menys és a la indústria (6,8%), seguit de serveis
(23,8%). A la construcció està equilibrat (45% autònomes).
Quant a la població aturada, seguint dades d’Idescat, en els darrers 3 anys (2014-2016)
s’observa paritat entre les dones hi els homes, representant les dones entre el 52-55%
de les persones a l’atur. Aquest patró no sol ser comú a la resta de comarques i
Catalunya.
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De fet, tampoc segueix la tendència el percentatge de persones aturades, ja que, a
primer trimestre de 2017, representa el 4,5%, valor per sota de la mitjana de Catalunya
(5,9%). És interessant, però, observar la taxa d’atur segregant les dades per sexe i edat.
GRÀFIC 24. Taxa d’atur del Ripollès segregat per sexe i edat

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat, 2017

Si observem la gràfica, veiem que excepte en la primera franja d’edat, hi ha més
percentatge de dones a l’atur que homes. Aquesta diferència augmenta en el cas de
les dones joves, coincidint amb l’etapa de la vida que culturalment es crea una família
(dels 25 als 34 anys) i entre els 55 en endavant, quan la precarització laboral fàcilment
pot dur a l’atur amb les conseqüents dificultats per reinsertar-se laboralment en una
societat en què la vellesa és penalitzada, de manera especial en el cas de les dones.
Si atenem a les pensions contributives, tot i que en percentatge és similar de dones i
homes que s’hi troben, excepte en el cas de viudetat que hi ha més dones (88%), quan
analitzem la quantia d’aquestes prestacions s’observen grans diferències.
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GRÀFIC 25. Pensió contributiva mitjana per tipus i sexe

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat, 2017

Seguint les dades presentades al gràfic, les dones tenen unes pensions de més
quantitat en el cas de les pensions d’orfandat i viduïtat. En aquest últim cas, on les
dones representen el 88%, la major quantia pot estar relacionada amb què les dones
cobren una pensió en funció de la cotització del marit (en cas de parelles
heterosexuals), els quals solen tenir millors condicions laborals i major quantia salarial.
Seguint aquest fil quan analitzem les dades de prestacions contributives de jubilació,
observem que, de mitjana, les dones cobren 477.45€ menys que els homes. Així la
desigualtat en el mercat laboral té un impacte de gènere diferencial i directe sobre les
prestacions de jubilació.
Per últim, cal destacar la diferència de 331.44€ que cobren més els homes per una
incapacitat permanent.
5.5.2. Gestió del temps i cura
L’organització del temps i de l’espai que tenim en la nostra societat depèn de la
manera amb què hem après a entendre el món, la distribució del poder i la riquesa , les
manera de comunicar- hi, etc. En la gestió del temps i de l’espai en els àmbits laboral,
personal, familiar, escolar, etc., no és equitativa, sinó que hi ha un predomini clar de
l’àmbit laboral, mentre que el familiar ocupa una posició jeràrquica molt inferior.
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Així, no es posa en valor les tasques reproductives i de cura que, històricament, se
n’han fet càrrec les dones. És essencial visibilitzar aquest treball, que és imprescindible
per mantenir aquesta societat productiva, posar-ho en valor i repartir-lo entre
equitativament entre les dones i els homes. Només d’aquesta manera es podrà
eliminar el greu conflicte d’organització del temps i dels espai de treball que augmenta
la pressió i, per tant, l’estrès sobre les dones.
Aquest fet es reflecteix en el qüestionari a la ciutadania que van fer. En aquest el 60%
de les dones afirmen que tenen responsabilitats familiars, front el 29% dels homes que
ho afirmen. I de totes les dones, el 40% consideren que ser mare ha condicionat la
seva carrera laboral; en canvi, en el cas dels homes només ho consideren el 21%.
Paradoxalment, quan es demana si la compatibilització de la vida laboral i familiar
suposa dificultats, la resposta és similar, el 44% de les dones i el 43% dels homes
responen que si (molt o algunes). En aquest cas, és interessant interrelacionar les
dades amb la situació laboral. Veiem que tots els homes treballen i la majoria amb
jornada completa; en canvi, en el cas de les dones el 75% treballen, però només el 49%
del total de les dones ho fan amb jornada completa. I tot i proporcionalment comptar
amb feines amb menys hores de dedicació, són més les dones (36%) que els homes
(21%) que es porten feina a casa. Així mateix, els homes desconnecten de les tasques
de la llar i cura quan són a la feina (43%) en més proporció que les dones (36%). D’aquí
que no només és important repartir equitativament les taques reproductives i de cura,
també la responsabilització de les mateixes per no carregar a una sola persona amb
tot.
La sobrecàrrega que les dones assumeixen té efectes directes en la salut. En el I Pla de
Polítiques de Gènere es preveia fer accions de sensibilització sobre el valor de les
tasques familiars, domèstiques i de cura. Unes accions que no s’han pogut portar a
terme a causa de la manca de recursos del Consorci de Benestar Social, a més de la
clara falta de polítiques de gènere del conjunt dels territoris de la comarca.
No obstant això, sí que es va poder portar a terme el 2016, una interessant iniciativa
de sensibilització intergeneracional entre dones grans i centres escolars. Es va posar en
valor l’experiència vital de totes les dones que van participar.
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PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

 El Ripollès presenta una taxa
d’atur

inferior

a

la

mitjana

catalana.

 La taxa d’atur en el cas de les
dones és molt superior a partir
dels 55 anys i a l’edat jove (25-34

 Tot i la manca de recursos, s'ha

anys).

projecte

 Les pensions contributives són

intergeneracional que ha permès

d’inferior quantia en el cas de les

posar en valor l’experiència vital

dones, fomentant la feminització

de les dones grans.

de la pobresa.

dut

a

terme

un

 No s’han descrit accions per
pal·liar la feminització de la
pobresa.
 No s'ha treballat sistemàticament
la visibilització i valorització de les
tasques reproductives i de cura.

5.6. Participació de les dones
5.6.1. Àmbit polític
L’anàlisi de la representació de les dones i de l’existència o no de paritat en la
representació política és un element més a tenir present per a l’impuls de les
polítiques d’igualtat de gènere. Si observem la composició dels plens municipals i els
equips de govern dels 19 municipis que formen la comarca del Ripollès es fa palès que
en el conjunt de la comarca no hi ha hagut un treball efectiu per aconseguir la paritat
entre dones i homes en l’àmbit polític. Amb dades globals veiem que actualment al
conjunt dels municipis hi ha 48 regidores per 89 regidors, el que suposa que un 65% de
càrrecs polítics són homes per només un 35% de dones. Pel que fa als equips de
govern que dirigeixen els diferents consistoris, la realitat és pràcticament la mateixa ja
que hi ha 38 regidores per 68 regidors, és a dir un 64% d’homes per un 36% de dones.
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GRÀFIC 26. Dones i homes a plens municipals i equips de govern del Ripollès

Font: elaboració pròpia a partir de les actes de la sessió de constitució dels nous ajuntaments del Ripollès, 2015

Pel que fa al Consell Comarcal del Ripollès, la manca de paritat encara hi queda més
palesa. El ple està format per 5 dones i 14 homes, el que suposa un 74% d’homes per
només un 26% de dones. De manera similar, l’equip de govern està format per 3 dones
i 8 homes, és a dir un 73% d’homes per un 27% de dones.

GRÀFIC 27. Dones i homes al Consell Comarcal del Ripollès

Font: elaboració pròpia a partir de la informació institucional del web del Consell Comarcal del Ripollès, 2015

Pel que fa a les alcaldies dels diversos ajuntaments, la situació és exactament igual.
Dels 19 municipis que té la comarca 14 estan governats per un alcalde i 5 per una
alcaldessa.
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GRÀFIC 28. Dones i homes a les alcaldies del Ripollès

Font: elaboració pròpia a partir de les actes de la sessió de constitució dels nous ajuntaments del Ripollès, 2015

5.6.2. Àmbit associatiu
Una de les tasques del SIAD és fomentar el teixit associatiu entre les dones de la
comarca, especialment aquelles que treballin per a la igualtat de gènere. A més, dóna
suport a les associacions de dones que ho sol·liciten, sobretot en dates assenyalades al
voltant del Dia Mundial de les Dones (8 de març) i el Dia contra la violència masclista
(25 de novembre). Des de les entitats es senten recolzats pel SIAD, però sí que troben
a faltar un treball conjunt entre les diverses entitats, tal com explicava la presidenta
d’una d’aquestes entitats: “Si celebracions com les dels dies clau, 8 de maig i 25 de
novembre, les féssim de manera conjunta entre les diverses associacions i, per què no
administracions, es podrien fer molt més potents i arribaríem a molta més gent. No
vull pas dir que sempre es facin els actes a la capital de la comarca, al contrari, penso
que cal anar recorrent el territori però sumant els esforços de tothom”.
D’altra banda, també és important remarcar que des de les mateixes associacions
reclamen formació en gènere. La mateixa presidenta d’una de les entitats explica que
la major part de les persones que gestionen les associacions no tenen cap formació en
igualtat de gènere. Finalment, també cal destacar que la majoria de persones que
porten aquestes associacions “som persones grans i no veiem cap tipus d’interès en
una renovació generacional, si no fem alguna cosa les associacions de dones
desapareixeran, n’hi haurà d’altres segur, per aquestes es perdran”, deia la presidenta
d’una de les entitats.
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TAULA 4. Entitats de dones del Ripollès
Associació de Dones de Campdevànol – El Roser
Associació de Dones de la Vall de Camprodon
Associació de Dones de la Vall de Ribes
Associació de Dones de Planoles
Associació de Dones de Ripoll
Associació de Dones de Sant Joan de les Abadesses
Associació de Dones d’Ogassa
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Català de les Dones, 2017

El Ripollès comptava amb un Consell de Dones però per manca de recursos es va
dissoldre l’any 2013.

PUNTS FORTS
 Gran implicació de les associacions
de dones.

PUNTS FEBLES
 Manca de paritat a nivell polític a
la comarca.
 No existeix un espai comú de
trobada per a les associacions de
dones de la comarca.
 Manca

d’un

treball coordinat

entre les diverses associacions de
dones de la comarca.
 Manca de formació en gènere de
les persones que gestionen les
associacions de dones.
 No hi ha relleu generacional que
doni continuïtat a les associacions
de dones.
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5.7. Esport i salut
5.7.1. Esport
Fomentar la pràctica de l’esport és una manera de promocionar la salut tant per
homes com per dones perquè l’esport no només té una funció de rendiment físic, sinó
també una funció educativa, cultural, lúdica i saludable. De fet, la Carta Europea del
Consell d’Europa defineix l’esport com “tota mena d’activitats físiques que mitjançant
una participació organitzada o d’un altre tipus tinguin com a finalitat l’expressió o la
millora de la condició física i psíquica, el desenvolupament de les relacions socials o la
consecució de resultats en competicions de tots els nivells”.
GRÀFIC 29. Comparació entre homes i dones de d’ús del pavelló esportiu

Font: elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’enquesta a la ciutadania

Per poder dissenyar polítiques municipals de promoció de l’esport és necessari
introduir-hi la perspectiva de gènere, tenir en compte els factors socioeconòmics i
culturals, la socialització de l’esport, la relació amb l’esport federat i també a la falta de
temps que afecta a les dones. Així, a la comarca del Ripollès, el total de 78 dones que
han contestat, responen que utilitzen el pavelló d’esport en els següents percentatges:
un 3% diu que “molt”, “bastant” un 23%, “poc” un 45% i “gens” un 23%. Quant als
homes, hi ha un 7% que ha contestat que utilitzen amb molta freqüència el pavelló
d’esports, un 14% “bastant”, un 57% “gens” i un 22% que no l’utilitzen “gens”.
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GRÀFIC 30. Comparació entre homes i dones de d’ús del camp de futbol

Font: elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’enquesta a la ciutadania

En relació a l’ús del camp de futbol, destaquen les xifres que mostren una diferència
d’ús important, en el sentit que hi ha un 62% de les dones que no l’utilitzen “gens”
davant un 29% dels homes que tampoc l’utilitzen gens; un 9% de les dones i un 21%
dels homes l’utilitza “bastant”. Aquestes dades ens serveixen per il·lustrar el fet que hi
ha espais i activitats on la presència de dones és menys significativa, ja que es tracta,
encara d’un esport masculinitzat.
5.7.2. Salut
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut com “un estat de complet
benestar físic, mental i social, i no solament l’absència d’afeccions o malalties”. I totes
les persones, com diu Amartya Sen, han de tenir accés a la salut en tant que és una de
les llibertats essencials i el mecanisme a través del qual es pot gaudir d’altres llibertats
(Sen, 2000). Segons diuen diferents estudis, les persones amb mal estat de salut tenen
més dificultats per accedir a un treball remunerat o a un contracte estable o més risc
de perdre la feina. Per aquest motiu, l’accés a la salut es pot abordar des d’una
perspectiva no androcèntrica i, per raons d’equitat, efectivitat i eficiència, les dones i
els homes han de tenir iguals oportunitats per desenvolupar el seu potencial en salut.
En aquest sentit, a la comarca treballa la salut amb perspectiva de gènere a través del
Punt Jove, per arribar a nois i noies i incloure-ho en dinàmiques entorn l’educació
afectiva i sexual i s’inclouen temàtiques relacionades amb la igualtat.
Un altres dels aspectes que cal considerar i que es troba estretament relacionat amb la
salut és l’autoestima de la gent jove. De fet, a través d’una dinàmica que treballen
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titulada “Dinàmica de l’exposició” veuen com cal fer-hi un treball molt profund perquè
l’autoestima, sobretot de noies, està molt danyada.
Quant a la ciutadania, es va formular alguna pregunta relacionada amb l’àmbit de la
salut amb perspectiva de gènere.
GRÀFIC 31. Amb quina freqüència utilitza els serveis sanitaris

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

Per tal de veure si es produeixen desigualtats en relació a la salut, es va preguntar a la
ciutadania l’ús dels serveis sanitaris. Tot i que, tal com vam plantejar la preguntar, no
podem extreure’n que l’ús d’aquest servei sigui per procurar per la pròpia salut o per
acompanyar altres persones. Per tant, no podem extreure’n una conclusió clara però,
en tot cas, mostrem els resultats. El percentatge més elevat de dones es troba en un
62% de les dones que afirma que utilitza “poc” els serveis sanitaris davant un 36% dels
homes van també van dir que l’utilitzaven “poc”; un 5% de les dones i un 6% dels
homes van dir que no l’utilitzaven “gens”. Finalment, destaca la xifra que un 28% de les
dones i un 21% dels homes hi anaven “bastant”.

5.8. Espais de relació: espai públic i espai privat
La dicotomia públic/privat que s’ha plantejat des d’una ideologia patriarcal estableix
que una societat està dividida en dues esferes separades i basades, a més, en principis
antagònics. L’esfera pública s’ha associat sobretot als homes i l’esfera privada s’ha
relacionat amb les dones. Sabem que la realitat és molt més complexa que una senzilla
divisió en dues esferes i, a més, podríem afegir una tercera categoria: domèstic. El que
és privat faria referència a allò que és “propi”, a aquell espai i temps sobre el que
podem prendre decisions i que té un valor positiu, una forma de distanciar-nos del
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món exterior per trobar benestar. Però, hi ha una segona forma de privacitat que no fa
referència al que és “propi” sinó “als altres” i té lloc a la llar, amb la família i amb les
necessitats que aquesta genera. És un espai que va en un sentit contrari a “l’estar
per/amb un/a mateix/a perquè les activitats que s’hi van van més en la direcció de “ser
i estar pels altres” fent activitats de cura i lliurament. Un temps i un espai que suposa
una renúncia a un temps i espai propis en benefici dels altres ja que és un temps
utilitzat per satisfer les necessitats materials i afectives dels membres de la família.
Feta aquesta introducció, per tal que una persona -dona o home- tingui una vida
completa ha de poder participar en els diferents espais com són l’espai públic (laboral,
participació social, política i cultural), l’espai domèstic (tasques de la llar, afectes i
cures d’altres persones) i l’espai privat (oci, formació, és a dir, el que cada persona
dedica a si mateixa).
Tradicionalment, l’assumpció per part de les dones de la doble jornada –laboral i
domèstica- ha limitat les seves possibilitats reals de participar en la promoció
professional, la formació i desenvolupar altres interessos i expectatives en els diversos
àmbits (socials, culturals, polítics...).
Per il·lustrar el repartiment de responsabilitats en diferents espais entre dones i
homes, vam dur a terme diferents preguntes dirigides a la ciutadania. Els resultats de
les enquestes en aquest sentit va intentar conèixer si les persones enquestades de la
comarca havien percebut que la maternitat i la paternitat havia condicionat la seva
vida professional.
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GRÀFIC 32. Considera que la maternitat o paternitat ha condicionat la seva vida
professional?

Font: elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’enquesta a la ciutadania

Entres les dones, un 40% d’elles va respondre que sí davant un 21% dels homes. Per
tant, sembla que les dones consideren en una mesura més elevada que els homes que
la maternitat els influenciava en la seva vida professional. Les respostes que afirmen
que la maternitat o paternitat no els ha condicionat és molt equitativa: 28% de les
dones i un 29% dels homes. I, finalment, un percentatge prou elevat de dones 32% i un
50% dels homes van respondre amb el Ns/Nc.
També, vam formular alguna qüestió relacionada amb la conciliació dels diferents
àmbits personals, familiars i laborals.
GRÀFIC 33. Té dificultats per compatibilitzar la seva vida personal, familiar i laboral?

Font: elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’enquesta a la ciutadania

Així, les respostes obtingudes van ser les següents: un 38% de les dones i un 36% dels
homes van respondre que “no tenien cap dificultat per conciliar”; un 8% de les dones i
un 14% dels homes van dir que tenien “moltes dificultats” per conciliar, un 37% de les
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dones i un 29% dels homes van dir que en tenien alguna de dificultat per conciliar i,
finalment un 17% de les dones i un 21% dels homes van respondre amb un ns/nc.
En relació al repartiment de les tasques de la llar, hem de destacar que un 62% de les
dones enquestades van dir que se n’encarregaven les dones i els homes van contestar
en un 29% que ho feien els homes.

Per veure si hi havia desigualtats en relació a l’ús d’espais, temps i activitats, vam
elaborar un conjunt de preguntes relacionades amb la freqüència d’ús de diferents
entorns o esferes de la vida amb perspectiva de gènere.
GRÀFIC 34. Quina és la seva dedicació a les tasques domèstiques?

Font: elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’enquesta a la ciutadania

Les dones van dir en un 60% que dedicaven més de 5 hores a les tasques domèstiques i
els homes ho van dir en un 72%; un 20% de les dones i un 21% dels homes van dir que
hi dedicaven de 3 a 5 hores; un 8% de les dones i un 7% dels homes van dir que hi
dedicaven d’1 a 3 hores. Per tant, tal i com mostren les dades obtingudes, en aquest
sentit, la participació de dones i homes en les feines pròpies de la llar seria bastant
equitativa.
Aquestes dades són interessants contrastar-les amb les hores de dedicació a la cura de
persones dependents i a l’oci en funció del sexe de les persones enquestades.
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GRÀFIC 35. Quantes hores dedica a la cura de persones dependents?

Font: elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’enquesta a la ciutadania

Com es pot veure, hi ha un 19% de les dones i cap home que dedica més de 5 hores a
la cura de persones dependents; “d’una a tres hores” hi ha un 26% de les dones i un
22% dels homes; “d’entre tres i cinc hores” hi ha un 23% de les dones i un 14%” dels
homes. I, finalment, que hi dediquin “menys d’una hora” hi ha un 32% de les dones i
un 64% dels homes. Per tant, en les franges que dediquen més hores, estan formades
majoritàriament per dones. I, les franges on es dediquen menys hores a la cura de
persones dependents hi ha més homes. Les dades indiquen, per tant, que continuen
essent les dones les que majoritàriament s’ocupen de cuidar de les persones de la
família que requereixen algun tipus d’atenció i cura.
GRÀFIC 36. Quantes hores dedica a l’oci?

Font: elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’enquesta a la ciutadania

El temps dedicat a les activitats que formen part de l’oci també és rellevant per veure
com homes i dones distribueixen els temps i espais. Un percentatge més alt d’homes
(14%) davant un 8% de dones van dir que hi dediquen més de cinc hores; en la franja
de “tres a cinc hores” el percentatge està igualat; el mateix succeeix amb la dedicació a
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l’oci “d’una a tres hores” que és d’un 37% de les dones i un 36% dels homes i,
finament, un 41% de les dones i un 36% dels homes van afirmar dedicar-hi menys
d’una hora. Per tant, no podem dir que hi hagi moltes diferències significatives, però el
temps dedicat a aquest temps per a un/a mateix/a no és del tot equitatiu.
En aquest sentit, podríem veure la dedicació de dones i homes a activitats relacionades
amb la cultura, com la visita a un museu o a una biblioteca i, a continuació mostrem les
dades obtingudes:
L’ús de l’escola per part de dones i homes també presenta una diferència significativa.

GRÀFIC 37. En quina freqüència fa ús de l’escola

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

Tots els homes que van participar de l’enquesta van dir que tenien fills/es però no
utilitzen l’escola un 72% davant un 42% de les dones que tampoc ho utilitzen “gens”.
En canvi, el 22% de les dones i el 14% dels homes l’utilitzen “bastant”. I hi ha un
significatiu 22% de dones que afirma que l’utilitza “molt”. Per tant, segons ens diuen
les dades, proporcionalment les dones sembla que acudeixen més a l’escola suposem
que per portar i recollir els fills/es.
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GRÀFIC 38. Amb quina freqüència utilitza una biblioteca

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

Sobre la utilització de la biblioteca destaquem que un 37% de les dones i un 29% dels
homes van dir que hi anaven “poc”; un 26% de les dones i un 57% dels homes van dir
que no hi anaven “gens”; un 29% de les dones i un 7% dels homes van dir que hi
anaven bastant. L’anàlisi que en fem és que les dones utilitzen més aquest espai
cultural.
I, finalment, en relació a aquest punt que pretén veure les diferències entre l’àmbit
privat i públic de dones i homes, vam demanar la freqüència d’ús del transport públic i
privat i també la percepció de seguretat de l’entorn urbà.
En relació a l’ús de transport públic no vam trobar diferències entre ambdós sexes i
van dir que en general s’utilitza poc7. El transport privat sembla que s’utilitza molt més
que el transport públic en general i, sobretot, per part dels homes.

7

Veure annexes: Enquesta a la ciutadania (ús del transport públic). Sobre l’ús del transport públic veiem que el 58%

de les dones i un 57% dels no hi van “gens”; que un 4% de les dones i un 14% dels homes l’utilitzen “bastant” i,
finalment, destaquem que un 34% de les dones i un 22% dels homes l’empren “poc”.
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GRÀFIC 39. Amb quina freqüència utilitza el transport privat

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

Un 57% dels homes i un 29% de les dones l’utilitzen “bastant2 i un 17% de les dones i
un 7% dels homes el fan servir “molt”.
Quant a la percepció d’inseguretat de l’entorn, sí que es poden extreure conclusions
que mostren les diferències de gènere. Cap dels homes enquestats va dir que havia
canviat mai la seva ruta per por o per la sensació d’inseguretat davant un 23% de les
dones que van dir que sí (18 dones). Una pregunta que es va completar amb una altra
la qual ens permetia aprofundir amb aquest aspecte

GRÀFIC 40. Alguna vegada ha tingut por de tornar a casa sol/a?

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

Una vegada més, el 100% dels homes enquestats mai han “tingut por de tornar sols a
casa” i un percentatge important d’un 44% de dones enquestades afirma “haver tingut
por alguna vegada de tornar soles a casa”.
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6. Pla d’acció
6.1. Línies estratègiques i accions
Línia estratègica 1. Augmentar el compromís polític comarcal de cara a les polítiques
públiques de gènere
1.1.Aprovació del II Pla de Polítiques de Gènere del Ripollès 2017-2021, amb la difusió i
el compromís de les administracions públiques comarcals i locals del Ripollès.
1.2.Difondre el Pla als municipis com un valor i una eina per aconseguir la igualtat
entre dones i homes amb l’objectiu d’aconseguir que el 100% dels municipis de la
comarca s’hi adhereixin.
1.3.Posada en marxa del Pla de Polítiques de Gènere del Ripollès 2017-2021 i creació
d’un sistema d’implementació, seguiment i avaluació.
1.4.Programació d’un pla de formació sobre la incorporació de la perspectiva de
gènere adreçat al personal tècnic i polític del Consell Comarcal del Ripollès, el Consorci
de Benestar Social i els ens locals.
1.5.Promoció de plans d’igualtat interns als ajuntaments de la comarca del Ripollès.
1.6.Revisió dels sistemes d’informació estadística de les administracions públiques
comarcals i locals del Ripollès, incloent dades segregades per sexe i indicadors
sensibles al gènere.
1.7.Revisió de la comunicació (interna i externa) i el llenguatge (escrit i visual) de les
administracions públiques comarcals i locals del Ripollès des d’una perspectiva de
gènere.
1.8.Difusió específica de totes les subvencions a les que es poden acollir els diferents
ens locals per desenvolupar polítiques d’igualtat de gènere.
1.9. Conèixer la realitat de les persones LGTBI de la comarca del Ripollès.
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Línia estratègica 2.Continuar treballant l’abordatge de les violències masclistes
2.1.Continuïtat dels serveis d’informació i atenció a dones en situacions de violències
masclistes del SIAD.
2.2.Continuïtat al treball grupal d’acompanyament en els processos de les dones.
2.3. Fer comparatives de dades de violència masclista a la comarca respecte als criteris
establerts.
2.4.Continuïtat del suport des del Consorci de Benestar Social del Ripollès als
ajuntaments de la comarca per a realitzar campanyes de prevenció i informació
adaptades als contextos territorials.
2.5.Consolidació del treball realitzat des del Punt Jove sobre sensibilització i prevenció
de les violències masclistes per als i les joves en espais educatius formals i no formals.
Línia estratègica 3. Promoure el desenvolupament de formacions, accions i projectes
en l’àmbit educatiu amb perspectiva coeducativa
3.1. Programació formativa sobre coeducació.
3.2. Elaborar un eix de formació per al professorat.
3.3. Projecte educatiu de tallers a les escoles sobre gènere i sexualitat.
3.4. Projecte educatiu de tallers amb perspectiva de gènere.
3.5.Tallers de sensibilització i formació adreçats a famílies per a treballar els rols i
estereotips de gènere en col·laboració amb les AMPAs.

Línia estratègica 4. Promoure la corresponsabilitat i conciliació i contribuir a eliminar
les desigualtats de gènere en el mercat laboral
4.1.Realització de campanyes de sensibilització adreçades a la ciutadania de la comarca
sobre la corresponsabilitat en el treball domèstic i de cura.
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4.2.Incorporació de la perspectiva de gènere en les formacions ocupacionals i els
projectes d’inserció sociolaboral a nivell comarcal.
4.3.Realització de campanyes de sensibilització sobre igualtat de gènere per a les
empreses de la comarca, destacant la necessitat d’un rol actiu del teixit empresarial en
la promoció de la igualtat.
Línia estratègica 5. Reconeixement de la participació social, política i cultural de les
dones
5.1.Programació d’activitats que visibilitzin les dones en l’àmbit polític, social i cultural.
5.2.Identificació, reconeixement i visibilització de les entitats, grups, col·lectius de
dones i feministes, i/o que treballin per promoure la igualtat de gènere.
5.3. Oferir formació en perspectiva de gènere destinada a les entitats, grups i
col·lectius de dones.
5.4.Recuperació del Consell de Dones.
Línia estratègica 6. Promoure l’esport femení i la salut integral per a les dones
6.1.Promoció de l’increment del nombre de noies/dones implicades en la pràctica
esportiva.
6.2.Programació d’ accions divulgatives i de sensibilització adreçades a la ciutadania
sobre la salut de les dones, així com reforç de la col·laboració a nivell comarcal.
6.3.Formació i sensibilització en salut i gènere a personal professional tan en l’àmbit
assistencial com preventiu.
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6.2. Accions proposades amb calendari
Línia estratègica

Acció

Calendari
2017 2018 2019 2020 2021

1.1. Aprovació del II Pla de Polítiques de Gènere del Ripollès 2017-2021, amb la
difusió i el compromís de les administracions públiques comarcals i locals del Ripollès.
1.2. Difondre el Pla als municipis com un valor i una eina per aconseguir la igualtat
entre dones i homes amb l’objectiu d’aconseguir que el 100% dels municipis de la
Augmentar

el comarca s’hi adhereixin.

compromís polític
comarcal de cara
a les polítiques
públiques
gènere.

1.3. Posada en marxa del Pla de Polítiques de Gènere del Ripollès 2017-2021 i creació
d’un sistema d’implementació, seguiment i avaluació.

de 1.4.Programació d’un pla de formació sobre la incorporació de la perspectiva de
gènere adreçat al personal tècnic i polític del Consorci de Benestar Social del Ripollès,
el Consorci de Benestar Social i els ens locals.
1.5.Promoció de plans d’igualtat interns als ajuntaments de la comarca del Ripollès.
1.6. Revisió dels sistemes d’informació estadística de les administracions públiques
comarcals i locals del Ripollès, incloent dades segregades per sexe i indicadors
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sensibles al gènere.
1.7. Revisió de la comunicació (interna i externa) i el llenguatge (escrit i visual) de les
administracions públiques comarcals i locals del Ripollès des d’una perspectiva de
gènere.
1.8. Difusió específica de totes les subvencions a les que es poden acollir els diferents
ens locals per desenvolupar polítiques d’igualtat de gènere.
1.10. Conèixer la realitat de les persones LGTBI de la comarca del Ripollès.
2.1. Continuïtat dels serveis d’informació i atenció a dones en situacions de violències
masclistes del SIAD.
Continuar

2.2. Continuïtat al treball grupal d’acompanyament en els processos de les dones.

treballant
l’abordatge de les
violències
masclistes.

2.3. Fer comparatives de dades de violència masclista a la comarca respecte als
criteris establerts.
2.4.Continuïtat del suport des del Consorci de Benestar Social del Ripollès als
ajuntaments de la comarca per a realitzar campanyes de prevenció i informació
adaptades als contextos territorials.
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2.5.Consolidació del treball realitzat des del Punt Jove sobre sensibilització i
prevenció de les violències masclistes per als i les joves en espais educatius formals i
no formals.
Promoure

el 3.1.Programació formativa sobre coeducació.

desenvolupament
de

3.2.Elaborar un eix de formació per al professorat

formacions,

accions
projectes

i 3.3.Projecte educatiu de tallers a les escoles sobre gènere i sexualitat.
en 3.4.Projecte educatiu de tallers amb perspectiva de gènere.

l’àmbit educatiu
amb perspectiva
coeducativa.

Promoure

3.4.Tallers de sensibilització i formació adreçats a famílies per a treballar els rols i
estereotips de gènere en col·laboració amb les AMPA.

la 4.1.Realització de campanyes de sensibilització adreçades a la ciutadania de la

corresponsabilitat comarca sobre la corresponsabilitat en el treball domèstic i de cura.
i

conciliació

contribuir

i
a

4.2.Incorporació de la perspectiva de gènere en les formacions ocupacionals i els
projectes d’inserció sociolaboral a nivell comarcal.

eliminar

les

desigualtats

de 4.3.Realització de campanyes de sensibilització sobre igualtat de gènere per a les
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gènere

en

el empreses de la comarca, destacant la necessitat d’un rol actiu del teixit empresarial

mercat laboral

en la promoció de la igualtat.
5.1.Programació d’activitats que visibilitzin les dones en l’àmbit polític, social i

Reconeixement
de la participació
social, política i
cultural

de

les

dones

cultural.
5.2.Identificació, reconeixement i visibilització de les entitats, grups, col·lectius de
dones i feministes, i/o que treballin per promoure la igualtat de gènere.
5.3 Oferir formació en perspectiva de gènere destinada a les entitats, grups i
col·lectius de dones.
5.4.Recuperació del Consell de Dones.
6.1.Promoció de l’increment del nombre de noies/dones implicades en la pràctica

Promoure

esportiva.

l’esport femení i
la salut integral
per a les dones

6.2.Programació d’accions divulgatives i de sensibilització adreçades a la ciutadania
sobre la salut de les dones, així com reforç de la col·laboració a nivell comarcal.
6.3.Formació i sensibilització en salut i gènere a personal professional tan en l’àmbit
assistencial com preventiu.
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6.3. Accions
Línia estratègica 1. Augmentar el compromís polític comarcal de cara a les polítiques públiques de gènere

1.1. Aprovació del II Pla de Polítiques de Gènere del Ripollès 2017-2021, amb la difusió i el
compromís de les administracions públiques comarcals i locals del Ripollès.
Contingut

Calendari
2017

2018

2019

2020

2021

Aprovació del II Pla de Polítiques de Gènere del Ripollès 2017-2021 d’acord amb els tràmits necessaris. Un cop aprovat,
realitzar presentacions públiques i difusió a la plantilla i als ajuntaments.

Responsable

Consorci de Benestar Social del Ripollès

Proposta

_Aprovació del II Pla de Polítiques de Gènere del Ripollès 2017-2021

indicadors
1.2. Difondre el Pla als municipis com un valor i una eina per aconseguir la igualtat entre Calendari
dones i homes amb l’objectiu d’aconseguir que el 100% dels municipis de la comarca s’hi 2017

2018

2019

2020

2021

adhereixin.
Contingut

Difondre el II Pla de Polítiques de Gènere del Ripollès als municipis per aconseguir la igualtat entre dones i homes com
un valor i una eina amb l’objectiu d’aconseguir que el 100% dels municipis de la comarca s’hi adhereixin.

Responsable

Consorci de Benestar Social i ajuntaments de la comarca.

Proposta

_Nombre d’ajuntaments adherits

indicadors

_Nombre de reunions amb representants municipals portades a terme
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1.3.Posada en marxa del II Pla de Polítiques de Gènere del Ripollès i creació d’un sistema
d’implementació, seguiment i avaluació.
Contingut

Calendari
2017

2018

2019

2020

2021

Establiment de mesures d’implementació i seguiment del II Pla de Polítiques de Gènere del Ripollès.
El Consell de Dones haurà de garantir la implementació, seguiment i avaluació del II Pla de Polítiques de Gènere del
Ripollès. El Consell s’encarregarà d’establir les prioritats del II Pla de Polítiques de Gènere del Ripollès.
Anualment hi haurà una reunió de valoració dels objectius i accions treballades. Aquestes reunions permetran recollir
totes les dades sobre les accions realitzades. Es treballaran les dades perquè al 2019 i el 2021 es realitzi una avaluació
del II Pla de Polítiques de Gènere del Ripollès, indicant la implementació del II Pla de Polítiques de Gènere del Ripollès i
les millores per assolir els objectius proposats. Així com proposta de modificacions i canvis. Els resultats d’aquesta
avaluació han de difondre’s. Aquesta avaluació s’ha de basar en els indicadors proposats i altres que es considerin
d’interès.
El Consell de Dones estarà en constant comunicació per tal de compartir les experiències, materials, consultes, etc. Les
reunions seran trimestrals.

Responsable

Totes les àrees del Consorci de Benestar del Ripollès. El SIAD i l’àrea de Cohesió i Igualtat.

Proposta

_Constitució del Consell de Dones

indicadors

_Nombre de reunions de la Comissió.
_Actes de les reunions de la Comissió.
_Document d’avaluació del 2019 i 2021.
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1.4. Programació d’un pla de formació sobre la incorporació de la perspectiva de gènere Calendari
adreçat al personal tècnic i polític del Consell Comarcal del Ripollès, el Consorci de 2017

2018

2019

2020

2021

Benestar Social i els ens locals.
Contingut

Elaboració d’un pla de formatiu o complementació del pla formatiu existent amb actuacions formatives sobre la
perspectiva de gènere que permeti compartir conceptualització i dotar d’eines per incorporar en totes les àrees i
ajuntaments la perspectiva de gènere.
La formació pot ser en format de poques hores i continuada.

Responsable

Gerència, Recursos Humans i Comunicació. SIAD i Àrea de Cohesió i Igualtat. Ajuntaments de la comarca.

Proposta

_Existència d’un pla formatiu sobre l’aplicació de la perspectiva de gènere en totes les àrees del Consorci de Benestar

indicadors

Social del Ripollès.
_Nombre d’accions formatives realitzades, segregades per municipis.
_Nombre de persones assistents a les formacions amb dades segregades per sexe, àrea de pertinència i ens.
_Nombre d’ajuntaments que han dut a terme formacions.
_Grau de satisfacció de les persones assistents a les formacions.
_Grau d’operativitat de les formacions per als llocs de treball.
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Calendari
1.5.Promoció de plans d’igualtat interns als ajuntaments de la comarca del Ripollès.

Contingut

2017

2018

2019

2020

2021

Promoció de l’elaboració de plans d’igualtat interns als ajuntaments de la comarca. Facilitació d’informació sobre
l’eina, visibilització de la seva importància i exemplificació amb el propi pla d’igualtat intern.

Responsable

Gerència, Recursos Humans i Comunicació. SIAD i Àrea de Cohesió i Igualtat.

Proposta

_Nombre d’ajuntaments que demanen assessorament per iniciar el pla d’igualtat intern.

indicadors

_Nombre d’ajuntaments amb pla d’igualtat intern o que han realitzat actuacions en temes d’igualtat de la comarca.
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1.6. Revisió dels sistemes d’informació estadística de les administracions públiques Calendari
comarcals i locals del Ripollès, incloent dades segregades per sexe i indicadors sensibles al 2017

2018

2019

2020

2021

gènere.
Contingut

Els indicadors haurien de visibilitzar l’accés i participació de les dones i homes en els diferents programes, projectes,
cursos, etc.; la satisfacció de les persones assistents per sexes; l’impacte de gènere dels diferents programes, projectes
i actuacions; tenir en compte el gènere en l’elaboració, implementació i avaluació dels projectes, programes i
actuacions.

Responsable

Presidència i gerència i àrea de Cohesió. Totes les àrees del Consorci de Benestar Social del Ripollès.

Proposta

_Nombre d’àrees que han revisat la recollida de dades per tal d’incloure la perspectiva de gènere.

indicadors

_Nombre d’informes interns i externs que contemples les dades segregades per sexes.
_Nombre de projectes, programes i actuacions que tenen en compte el gènere en la seva elaboració, implementació i
avaluació.
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1.7. Revisió de la comunicació (interna i externa) i el llenguatge (escrit i visual) de les
administracions públiques comarcals i locals del Ripollès des d’una perspectiva de gènere.
Contingut

Calendari
2017

2018

2019

2020

2021

Recopilació de material sobre l’ús de llenguatge i comunicació no sexista ni androcèntrica i elaboració de material
propi. Aquest material hauria de contenir vocabulari específic per a cada àrea perquè sigui més fàcil la seva
aplicabilitat.
El material hauria també d’incloure la diversitat cultural, d’orientació sexual i identitat de gènere.
Tot el material ha de ser accessible per a plantilla.

Responsable

Comunicació i àrea de Cohesió. Totes les àrees del Consorci de Benestar Social del Ripollès.

Proposta

_Recursos propis per l’ús de llenguatge i comunicació no sexista ni androcèntrica.

indicadors

_Nombre de descàrregues i consultes d’aquest material.
_Nombre de documentació redactada amb llenguatge no sexista ni androcentrista.
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1.8. Difusió específica de totes les subvencions a les que es poden acollir els diferents ens
locals per desenvolupar polítiques d’igualtat de gènere.
Contingut

Calendari
2017

2018

2019

2020

2021

Recopilació de les subvencions anuals que es faciliten des de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona per
aplicar polítiques d’igualtat de gènere als ens locals.
Difondre aquestes subvencions als ens locals i donar suport a les mateixes per a la seva presentació.

Responsable

SIAD i àrea de Cohesió.

Proposta

_Contacte amb la Generalitat de Catalunya i Diputació de Girona per conèixer subvencions destinades a la

indicadors

implementació de les polítiques d’igualtat de gènere.
_Nombre d’ajuntaments contactats per informar sobre les subvencions.
_Nombre de consultes per presentar les subvencions.
_Nombre d’ajuntaments que han presentat subvenció.

84

Calendari
1.9. Conèixer la realitat de les persones LGTBI de la comarca del Ripollès.

Contingut

2017

2018

2019

2020

2021

Portar a terme una diagnosi per conèixer la realitat de les persones LGTBI de la comarca del Ripollès en tots els àmbits,
des de la política a l’educació passant per l’espai públic, el laboral, etc.

Responsable

CBSR i els diferents ajuntaments de la Comarca

Proposta

_Diagnosi portada a terme

indicadors

_Nombre de municipis i administracions públiques que han col·laborat en la diagnosi
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Línia estratègica 2.Continuar treballant l’abordatge de les violències masclistes

2.1.Continuïtat dels serveis d’informació i atenció a dones en situacions de violències
masclistes del SIAD.
Contingut

Manteniment i garantia d’un mínim d’hores del SIAD.

Responsable

Consorci de Benestar Social.

Proposta

_Nombre d’atencions de dones en situació de violència masclista.

indicadors

_Nombre de grups anuals i municipi.

Calendari
2017

2018

2019

2020

2021

_Nombre de dones que assisteixen al grups.
_Grau de satisfacció per atenció rebuda.
_Nombre de derivacions i característiques.
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Calendari
2.2.Continuïtat al treball grupal d’acompanyament en els processos de les dones.

Contingut

2017

2018

2019

2020

2021

Foment i manteniment dels grups de treball grupal destinat a les dones en diferents municipis, ja que faciliten
l’empoderament i, per tant, la recuperació de les mateixes.

Responsable

Àrea de cohesió

Proposta

_Nombre de grups realitzats i el municipi en què s’ha realitzat.

indicadors

_Nombre de dones assistents als grups.
_Grau de satisfacció de les dones assistents.

2.3.Fer comparatives de dades de violència masclista a la comarca respecte als criteris
establerts.
Contingut

Calendari
2017

2018

2019

2020

2021

Partint dels criteris comuns i estables establerts cal fer comparatives de les dades de violència masclista a la comarca.
D’aquesta manera facilitem a la població el coneixement de l’evolució de les atencions a la comarca.

Responsable

SIAD

Proposta

_Document amb els criteris acordats.

indicadors

_Reflex de les dades a les memòries seguint mateixos criteris.

87

2.4.Continuïtat del suport des del Consorci de Benestar Social del Ripollès als ajuntaments Calendari
de la comarca per a realitzar campanyes de prevenció i informació adaptades als contextos 2017

2018

2019

2020

2021

territorials.
Contingut

Manteniment del suport del Consorci de Benestar Social del Ripollès als ajuntaments de la comarca per a realitzar
campanyes de prevenció i informació. Així mateix, augment del nombre d’ajuntaments que es beneficien d’aquest
suport. Aquest suport ha de tenir en compte les característiques la idiosincràsia de cada municipi.

Responsable

SIAD i àrea de Cohesió i Igualtat.

Proposta

_Nombre de contactes als ajuntaments per oferir el suport.

indicadors

_Nombre d’ajuntaments que demanen suport.
_Nombre d’ajuntaments que realitzen campanyes de sensibilització i prevenció.
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2.5.Consolidació del treball realitzat des del Punt Jove sobre sensibilització i prevenció de
les violències masclistes per als i les joves en espais educatius formals i no formals.
Contingut

Calendari
2017

2018

2019

2020

2021

Reforçar les accions de sensibilització i prevenció de les violències masclistes perquè aquestes puguin arribar al màxim
de joves de la comarca, tant en espais formals com informals.
Calendaritzar la realització de tallers als instituts per tal que tot el jovent tingui la possibilitat de fer els tallers.

Responsable

Àrea de Joventut del Consell Comarcal

Proposta

_Nombre programes sensibilització i prevenció de les violències masclistes per als i les joves

indicadors

_Nombre de joves segregat per sexes i municipi que han participat dels programes.
_Grau de satisfacció del jovent assistent als programes.
_Document calendarització dels tallers per prevenir violències masclistes.
_Nombre de tallers realitzats als instituts
_Nombre de joves que han assistit als tallers segregat per sexes i municipi.
_Grau de satisfacció del jovent assistent als tallers.
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Línia estratègica 3. Promoure el desenvolupament de formacions, accions i projectes en l’àmbit educatiu amb perspectiva coeducativa
Calendari
3.1.Programació formativa sobre coeducació.

Contingut

2017

2018

2019

2020

2021

Programació de formació sobre coeducació a professionals de l’àmbit educatiu formal i informal (tècnics/ques
educació, dinamitzadors/res infanto-juvenils, monitors/es, etc.). La programació ha de ser continuada i pràctica per
facilitar l’aplicabilitat de la mateixa.

Responsable

Educació.

Proposta

_Document amb programació de la formació.

indicadors

_Nombre de formacions realitzades.
_Nombre de persones assistents amb segregació de sexes i per lloc de treball.
_Grau de satisfacció de les formacions.
_Grau d’aplicabilitat de les formacions.
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Calendari
3.2.Elaborar un eix de formació per al professorat

Contingut

2017

2018

2019

2020

2021

Establiment d’un projecte de col·laboració entre els centres escolars i el Consorci de benestar Social del Ripollès per
formar el professorat en temàtiques de gènere, igualtat i coeducació.

Responsable

Educació.

Proposta

_Nombre de contactes realitzats als centres escolars.

indicadors

_Document que reflecteix el projecte.
_Nombre de centres escolars que s’acollen al projecte.
_Nombre de professorat que està format, dades sagrades per sexes.
_Grau de satisfacció per part del professorat.
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Calendari
3.3.Projecte educatiu de tallers a les escoles sobre gènere i sexualitat.

Contingut

2017

2018

2019

2020

2021

Elaboració d’un projecte educatiu per realitzar tallers sobre gènere i sexualitat als centres escolars. Els tallers han
d’adaptar-se a cada curs per tal que els coneixement s’adquireixin.

Responsable

Educació.

Proposta

_Document amb el projecte educatiu.

indicadors

_Nombre de tallers realitats per centre.
_Nombre d’alumnat assistent, segregat per sexes.
_Grau de satisfacció dels tallers.
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Calendari
3.4.Projecte educatiu de tallers amb perspectiva de gènere.

Contingut

2017

2018

2019

2020

2021

Elaboració d’un projecte educatiu per realitzar tallers sobre gènere i sexualitat als centres escolars. Els tallers han
d’adaptar-se a cada curs per tal que els coneixement s’adquireixin.

Responsable

Educació.

Proposta

_Document amb el projecte educatiu.

indicadors

_Nombre de tallers realitats per centre.
_Nombre d’alumnat assistent, segregat per sexes.
_Grau de satisfacció dels tallers.
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3.5.Tallers de sensibilització i formació adreçats a famílies per a treballar els rols i
estereotips de gènere en col·laboració amb les AMPAs.
Contingut

Calendari
2017

2018

2019

2020

2021

Oferir tallers de per treballar rols i estereotips de gènere per a les famílies en col·laboració de les AMPAs. Això
permetrà que la formació que reben les seves filles i fills també la contemplin. Els tallers han de ser dinàmics i pràctica
per a l’educació quotidiana de les seves filles i fills.
Temàtiques que es poden treballar:
-

Paternitat/maternitat amb perspectiva de gènere

-

Socialització, estereotips i rols de gènere

-

Corresponsabilitat i conciliació

Es recomana incloure la perspectiva LGTBI (Lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals).
Responsable

SIAD i àrea de Cohesió i Igualtat. Educació. AMPAs.

Proposta

_Nombre de contactes amb les AMPAs per establir col·laboració.

indicadors

_Nombre de tallers realitats per centre.
_Nombre familiars assistent, segregat per sexes.
_Grau de satisfacció dels tallers.
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Línia estratègica 4. Promoure la corresponsabilitat i conciliació i contribuir a eliminar les desigualtats de gènere en el mercat laboral

4.1.Realització de campanyes de sensibilització adreçades a la ciutadania de la comarca
sobre la corresponsabilitat en el treball domèstic i de cura.
Contingut

Calendari
2017

2018

2019

2020

2021

Realització d’una campanya adreçada a la ciutadania i de caire comarcal en la que es sensibilitzi i fomenti la
corresponsabilitat en el treball domèstic i de cura. Alhora la campanya ha de posar en valor aquestes tasques i
promoure el repartiment equilibrat de les mateixes entre les parelles.
La campanya ha de desnaturalitzar els estereotips i rols de gènere en relació a la cura i promoure la implicació dels
homes en les mateixes.

Responsable

SIAD i àrea de Cohesió i Igualtat.

Proposta

_Realització de la campanya.

indicadors

_Nombre d’ajuntaments que s’hi adhereixen.
_Nombre de notícies o altres que fan referència a la campanya.
_Si és visual (imatges, vídeos), nombre de descàrregues i visualitzacions.
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4.2.Incorporació de la perspectiva de gènere en les formacions ocupacionals i els projectes
d’inserció sociolaboral a nivell comarcal.
Contingut

Calendari
2017

2018

2019

2020

2021

Incloure sessions formatives sobre igualtat de gènere en les formacions ocupacionals desenvolupades pel Consorci de
Benestar Social del Ripollès. També promoure la paritat en la participació a les formacions i programes d’inserció
sociolaboral. Per tant, potenciar la presència de dones en formacions masculinitzades i d’homes a les formacions
masculinitzades.

Responsable

Promoció econòmica.

Proposta

_Nombre de dones i homes que participen en els programes.

indicadors

_Augment d’home i dones a les formacions tradicionalment feminitzades i masculinitzades.
_Nombre de programes formatius que incorporen sessions de gènere.
_Grau de satisfacció de les persones assistents.
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4.3.Realització de campanyes de sensibilització sobre igualtat de gènere per a les empreses Calendari
de la comarca, destacant la necessitat d’un rol actiu del teixit empresarial en la promoció 2017

2018

2019

2020

2021

de la igualtat.
Contingut

Realització de dues campanyes de sensibilització a les empreses de la comarca sobre la igualtat de gènere i la seva
aplicabilitat en el teixit empresarial. Aquestes campanyes han de visibilitzar les desigualtats i discriminacions per raó de
sexe, orientació sexual i identitat de gènere. Així mateix, han d’instar a l’elaboració de plans d’igualtat interns i protocol
d’assetjament sexual i per raó de sexe, orientació sexual i identitat de gènere

Responsable

Promoció econòmica.

Proposta

_Realització de les campanyes bianuals.

indicadors

_Nombre d’empreses contactades per assessorament del plans d’igualtat interns.
_Nombre d’empreses que elaboren un pla d’igualtat intern.
_Nombre d’empreses que elaboren un protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe, orientació sexual i identitat de
gènere.
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Línia estratègica 5. Reconeixement de la participació social, política i cultural de les dones
Calendari
5.1.Programació d’activitats que visibilitzin les dones en l’àmbit polític, social i cultural.

Contingut

2017

2018

2019

2020

2021

Programació anual d’activitats que donin a conèixer el paper actiu i participatiu de les dones a la societat. Les activitats
poden ser exposicions, xerrades, actuacions musicals, actuacions teatrals, recull de memòria històrica, etc. Han d’acollir
la diversitat d’àmbits de participació (artístic, científic, polític...) i edat i procedència de les dones.

Responsable

Cultura.

Proposta

_Activitats realitzades.

indicadors

_Nombre de participants segregat per sexes.
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5.2.Identificació, reconeixement, foment i visibilització de les entitats, grups, col·lectius de
dones i feministes, i/o que treballin per promoure la igualtat de gènere.
Contingut

Calendari
2017

2018

2019

2020

2021

Manteniment del treball de col·laboració amb les entitats de dones de la comarca i recollir la seva informació i
demandes per tal d’acompanyar-les en l’assoliment de les mateixes. Igualment treballar per promoure l’interncanvi
generacional i/o la creació de noves entitats o associacions. Així mateix actualitzar les dades de les entitats ja
conegudes com les de nova creació o desconegudes.

Responsable

Àrea de Cohesió i ajuntaments adherits.

Proposta

_Nombre de contactes amb les entitats de dones.

indicadors

_Actualització de les dades de les entitats.
_Nombre d’entitats o associacions de nova creació

5.3. Oferir formació en perspectiva de gènere destinada a les entitats, grups i col·lectius de
dones.
Contingut

Calendari
2017

2018

2019

2020

2021

Oferir formació en perspectiva de gènere destinada a les entitats, grups i col·lectius de dones per tal de respondre a les
seves demandes.

Responsable

Àrea de Cohesió.
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Proposta

_Nombre d’espais formatius portats a terme

indicadors

_Nombre d’hores anuals en formació portades a terme
_Nombre de persones participants amb segregació de sexes i municipi
_Grau de satisfacció de les persones participants
_Actualització de les dades de les entitats.
Calendari

5.4.Recuperació del Consell de Dones.

Contingut

2017

2018

2019

2020

2021

Reactivació del Consell de Dones del Ripollès amb la finalitat de mantenir un espai comú per a les administracions
locals on compartir experiències i elaborar noves propostes per a la comarca.

Responsable

Consorci de Benestar Social i ajuntaments adherits

Proposta

_Consell de Dones en actiu.

indicadors

_Nombre de trobades.
_Nombre d’assistents amb segregació de sexes i municipis.
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Línia estratègica 6.

6.1.Promoció de l’increment del nombre de noies/dones implicades en la pràctica
esportiva.
Contingut

Calendari
2017

2018

2019

2020

2021

Suport als equips esportius locals de noies i dones per tal de potenciar-los i garantir la seva continuïtat. Donar visibilitat
als equips femenins i de dones esportistes de la comarca amb diverses activitats.

Responsable

Esports.

Proposta

_Augment del nombre de noies i dones que practiquen esports.

indicadors

_Nombre d’activitats de visibilització dels equips femenins i dones esportistes.

6.2.Programació d’ accions divulgatives i de sensibilització adreçades a la ciutadania sobre
la salut de les dones, així com reforç de la col·laboració a nivell comarcal.
Contingut

Calendari
2017

2018

2019

2020

2021

Promoure la salut de les dones amb activitats que contemplin la reflexió de la mateixa amb una perspectiva de gènere i
integral. Aquestes activitats es poden vincular amb el 28 de maig, Dia d’acció per la salut de les dones.

Responsable

Agents de salut de la comarca.

Proposta

_Nombre i tipologia d’accions realitzades.

indicadors

_Nombre de persones assistents amb dades segregades per sexes.
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_Nombre de consultes per part d’ajuntaments per realitzar activitats sobre la salut de les dones.
_Nombre d’accions realitzades pels ajuntaments.

6.3.Formació i sensibilització en salut i gènere a personal professional tan en l’àmbit
assistencial com preventiu.
Contingut

Calendari
2017

2018

2019

2020

2021

Promoure formació a professionals d’atenció a les persones (salut i altres) perquè tractin la salut des d’una perspectiva
de gènere i integral, atenent a les diferències entre les dones i els homes davant les mateixes patologies i tenir present
la realitat social en les mateixes (exemple, la sobrecàrrega, les desigualtats de gènere, etc.).

Responsable

Agents de salut de la comarca.

Proposta

_Nombre de formacions.

indicadors

_Nombre de persones assistents amb segregació de sexes i municipi de treball.
_Grau de satisfacció de les persones assistents.
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7. Glossari
Aquest apartat conté un recull de definicions dels conceptes vinculats amb la igualtat
de gènere. Els diferents conceptes han estat ordenats alfabèticament i s’han extret de
la Guia per al disseny i la implantació d'un pla d'igualtat d'oportunitats als Ajuntaments
(2007), Guia de coeducació per als centres educatius: pautes de reflexió i recursos per a
l’elaboració d’un projecte de centre (2008) i Recull de Termes “Dones i treball” (2008)
elaborades les dues primeres per l’Institut Català de les Dones i la darrera pel
Departament de Treball, ambdós organismes de la Generalitat de Catalunya. També
s’ha fet ús de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

Accions positives: Mesures destinades a assolir l’efectiva igualtat d’oportunitats entre
dones i homes atorgant avantatges concrets destinades a facilitar l’exercici d’activitats
professionals o a evitar o compensar desavantatges en les seves carreres professionals,
eliminant els obstacles que puguin impedir o dificultar a les dones el seu
desenvolupament professional. Són accions destinades a eliminar estereotips de
gènere, la segregació vertical i horitzontal i a conciliar la vida personal i professional.

Agent per a la igualtat: Persona que professionalment té per objectiu l’anàlisi, la
intervenció i l’avaluació de la realitat en relació amb la igualtat d’oportunitats. Les
seves funcions són les de disseny, de desenvolupament i d’avaluació de les accions que
l’organisme impulsa, mitjançant la realització d’accions d’investigació, formació,
assessorament, sensibilització, transversalització i actuació.

Assetjament sexual: És la conducta verbal o física de caire sexual o altres
comportaments fonamentats en el sexe, que vulneren la dignitat de la dona i de
l’home a la feina, i que són considerades ofensives i no desitjades per la víctima.

Avaluació de l’impacte segons el gènere: Anàlisi de les propostes per saber si
afectaran les dones d’una forma diferent que els homes, per adaptar-les, evitar els
efectes discriminatoris i fomentar la igualtat d’oportunitats de dones i homes.

Conciliació de la vida personal, familiar i laboral: Fer compatibles aquests àmbits
d’una persona, perquè disposi de temps i oportunitats per desenvolupar-se en les
diferents facetes de la vida.
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Discriminació directa: Situació en què una persona hagi estat o pugui ser tractada de
manera menys favorable que una altra en situació comparable per raó de sexe.

Discriminació indirecta: Situació en què una disposició, un criteri o una pràctica
aparentment neutres situa persones d’un sexe determinat en desavantatge particular
respecte a persones de l’altre sexe, a menys que aquesta disposició, aquest criteri o
aquesta pràctica pugui justificar-se objectivament amb una finalitat legítima i que els
mitjans per assolir aquesta finalitat siguin adequats i necessaris.

Discriminació múltiple: la situació en què una dona, pel fet de pertànyer a altres grups
que també solen ésser discriminats, pateix formes agreujades i específiques de
discriminació.

Discriminació per raó de sexe: Es produeix quan una persona és tractada de forma
diferent per la seva pertinença a un determinat sexe i no sobre la base de la seva
aptitud, competència o capacitat individual. És tota distinció, exclusió, restricció o
preferència per raó de sexe que tingui per objectiu o per resultat limitar o anul·lar el
reconeixement, el gaudi o l’exercici per a la dona de les llibertats fonamentals en les
esferes política, econòmica, social, cultural i civil o en qualsevol altra esfera.

Equitat de gènere: Imparcialitat de tracte sobre la base del gènere, que pot significar
tant una igualtat de tracte com un tractament que, sent diferent, es pot considerar
equivalent en termes de drets, beneficis, obligacions i oportunitats.

Estereotip de gènere: És un conjunt d’actituds, de clixés, de concepcions, d’opinions o
d’imatges convencionals, simplificades, generalitzades i moltes vegades equivocades,
que adjudiquen característiques, capacitats i comportaments a les dones i als homes.
Són simplistes i uniformitzen les persones.

Gènere: Construcció cultural i social que defineix les diferents característiques
emocionals, afectives, intel·lectuals i els comportaments que cada societat assigna com
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a propis i naturals a dones i a homes. El gènere s’aprèn i pot ser educat, canviat i
manipulat.

Igualtat de gènere: Concepte que defensa que tots els éssers humans són lliures de
desenvolupar les seves habilitats personals i prendre decisions sense limitacions per
raons de gènere, i que els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones
i homes són igualment considerats, valorats i afavorits.

Igualtat d’oportunitats entre dones i homes: Absència d’obstacles o barreres per raó
de sexe en la participació econòmica, política, cultural i social.

Igualtat de tracte entre dones i homes: Absència de tota discriminació per raó de
sexe, tant directa com indirecta.
Pla de Polítiques de Gènere: conjunt d’estratègies destinades a assolir la igualtat real
entre dones i homes, eliminant els estereotips, les actituds i els obstacles en qualsevol
àmbit.

Representació equilibrada: la situació que garanteix la presència de les dones en una
proporció adequada en cada circumstància.

Representació paritària: la situació que garanteix una presència de dones i homes
segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni
és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe.

Transversalització de gènere: És una estratègia a llarg termini que consisteix en la
integració sistemàtica de la igualtat d’oportunitats de dones i s homes en l’organització
i en la seva cultura, en els programes, en les polítiques i en les pràctiques a tots els
nivells. La transversalització de gènere implica incorporar la perspectiva de gènere en
totes les polítiques i les actuacions per tenir en compte les necessitats i els interessos
tant dels homes com de les dones.
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Segregació horitzontal: Concentració en determinades ocupacions, que en el cas de les
dones generalment es caracteritzen perquè el valor associat i la remuneració són
menors.

Segregació vertical: Concentració en determinats llocs de treball, que en el cas de les
dones generalment es caracteritzen pel fet de ser els de responsabilitat més baixa i
tenir una remuneració menor.

Sexe: Atribut innat de les persones determinat per la naturalesa que estableix
diferències físiques, biològiques i anatòmiques entre dones i homes. El sexe classifica
les persones pel seu potencial en la reproducció sexual.

Sexisme en el llenguatge: Quan s’utilitza el masculí com a genèric, quan es parla en
femení sols per referir-se a determinades professions o categories professionals.

Sostre de vidre: Fa referència a les barreres invisibles que dificulten o impedeixen a les
dones l’accés al poder, als nivells de decisió o als nivells més alts de responsabilitat, de
manera que queden estancades les seves carreres professionals o polítiques en les
categories o els nivells organitzatius més baixos.

Violència masclista: violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la
discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de
poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o
psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a
resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit
públic com en el privat.
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9. Annexes:
Annex 1. Anàlisi de les enquestes
ENQUESTA A LA CIUTADANIA
Les persones que han contestat el qüestionari de ciutadania han sigut 78 dones (85%) i
14 homes (15%).
GRÀFIC. Perfil de les persones enquestades

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

D’entre aquestes persones, un 16% eren de municipis fins a 500 habitants, un 10%
pertanyien a municipis de 500 a 2.000 habitants, un 26% d’entre 2.000 a 5.000
habitants i, finament, un 48% de les persones que van contestar formen part de
municipis de més de 5.000 habitants.
GRÀFIC. Edat de les persones enquestades

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.
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GRÀFIC. Municipi de residència de les persones enquestades

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

GRÀFIC. Nivell d’estudis de les persones enquestades

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

Quant al nivell formatiu de les persones enquestades, un 7% tindria estudis primaris,
un 17% tenen estudis secundaris, un 15% una diplomatura, un 34% tenen formació
professional i un 27% tenen una llicenciatura, enginyeria, postgrau o màster.
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GRÀFIC. Nivell d’estudis de les persones enquestades (homes i dones)

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

Quan desagreguem les dades per gènere, un 6% de les dones i un 7% dels homes
tenen estudis primaris, un 17% de les dones i un 21% dels homes tenen estudis
secundaris, un 17% de les dones i un 7% dels homes tenen una diplomatura, un 32%
de les dones i un 43% dels homes tenen formació professional i un 28% de les dones i
un 22% dels homes tenen una llicenciatura, enginyeria, postgrau o màster.
GRÀFIC. Situació familiar i personal de les persones enquestades
Dones

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

112

Homes

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

Quant a la situació personal i familiar de les persones enquestades, un 48,72% de les
dones i un 14,29% dels homes viuen en parella amb fills/es, un 16,67% de les dones i
un 14,29% dels homes viuen amb parella sense fills/es, un 15,38% de les dones i un
42,86% dels homes viuen soles, un 6,41% de les dones i un 7,14% dels homes viuen
amb parella, fills/es i altres parents dependents, un 1,28% de les dones viuen amb la
parella i altres parents dependents i un 7,69% de les dones i un 14,29% dels homes
viuen soles amb fills/es.
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GRÀFIC. Situació laboral de les persones enquestades
Dones

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

Homes

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

Quant a la situació laboral, un 48,71% de les dones i un 71% dels homes tenen un
treball remunerat amb contracte a jornada completa, un 15,38% de les dones i cap
dels homes enquestats tenen un treball remunerat amb contracte a mitja jornada, un
11,53% de les dones i un 14,28% dels homes són autònoms. D’altra banda, han
contestat un 6,41% de les dones i un 14,28% dels homes estan estudiant i tenen un
treball remunerat, un 6,4% de les dones i cap dels homes que han contestat estan a
l’atur, hi ha un 5,12% de les dones que estan estudiant, un 1,28% de dones estan a
l’atur buscant la primera feina, un 1,28% de dones estan jubilades i un 1,28% de les
dones tenen un treball remunerat a mitja jornada sense contracte.
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GRÀFIC. Responsabilitats familiars i vida professional

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

D’altra banda, un 47% de les dones enquestades té responsabilitats familiars, fills/es
o persones dependents al seu càrrec i un 40% no en tenen. I, quant als homes que han
contestat, un 29% d’aquests tenen responsabilitats familiars, fills/es o persones
dependents al seu càrrec i un 70% no en tenen.
GRÀFIC. La maternitat/paternitat ha condicionat la seva vida professional?

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

En aquest mateix sentit, es va preguntar a les persones enquestades si “consideraven
que ser pare o mare els havia condicionat la seva carrera professional” i els resultats
van ser els següents: entres les dones, un 40% d’elles va respondre que sí davant un
21% dels homes, un 28% de les dones i un 29% dels homes va dir que no els havia
condicionat i un 32% de les dones i un 50% dels homes van contestar ns/nc.
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GRÀFIC. Conciliació de la vida personal, laboral i familiar

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

El 37% de les dones i el 29% dels homes diuen tenir “alguna dificultat” per conciliar la
seva vida personal i laboral; un 38% de les dones i un 36% dels homes diuen “no tenir
cap dificultat”; un 8% de les dones i un 14% de les dones afirmen tenir “moltes
dificultats” i, finalment hi ha 17% de les dones i un 21% dels homes que responen
Ns/Nc a aquesta qüestió.
Vam fer un seguit de preguntes relacionades amb el temps que dedicaven a diferents
activitats i els resultats van ser els que es presenten a continuació:
GRÀFIC. Hores de dedicació a les tasques domèstiques

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

Les dones van dir en un 60% que dedicaven més de 5 hores a les tasques domèstiques i
els homes ho van dir en un 72%; un 20% de les dones i un 21% dels homes van dir que
hi dedicaven de 3 a 5 hores; un 8% de les dones i un 7% dels homes van dir que hi
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dedicaven d’1 a 3 hores. Per tant, tal i com mostren els gràfics, sembla que la dedicació
a aquest tipus d’activitat domèstica és prou equitativa.
GRÀFIC. Té persones dependents al seu càrrec

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

El 87% de les dones i el 100% dels homes que van contestar tenen fills/es; un 7% de les
dones té fills/es i persones dependents al seu càrrec i un 6% de les dones va dir que
tnia persones dependents al seu càrrec.
A continuació mostrem el conjunt de preguntes al voltant de les “hores de dedicació”
a diferents activitats.
GRÀFIC. Hores de dedicació a la cura de fills/es o altres persones dependents.

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

Sobre la cura de fills/es i altres persones dependents, un 19% de les dones va
respondre que hi dedicava “més de 5 hores”, un 23% de les dones i un 14% dels homes
van dir que hi dedicaven “entre 3 i 5 hores”, un 26% de les dones i un 22% dels homes
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van dir que hi dedicaven “d’1 a 3 hores” i, finalment, un 32% de les dones i un 64% dels
homes van dir que hi dedicaven “menys d’una hora”.

GRÀFIC: Hores de dedicació al temps d’oci

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.
El temps dedicat a les activitats que formen part de l’oci també és rellevant per veure com homes i dones
distribueixen els temps i espais. Un 8% de les dones i un 14% dels homes van dir que hi dediquen més de cinc hores;
un 14% de les dones i dels homes van dir que hi dedicaven “de 3 a 5 hores”, un 37% de les dones i un 36% dels
homes van contestar que feien activitats d’oci “d’1 a 3 hores” i, finament, un 41% de les dones i un 36% dels homes
van afirmar dedicar-hi menys d’una hora.

Gràfic 16. Hores de dedicació al treball remunerat

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.
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GRÀFIC. Temps dedicat a fer un trajecte per anar d’un lloc a l’altre

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.
També es va proposar la pregunta relacionada amb el temps que les persones empren per anar d’un lloc a l’altre. En
aquest sentit, un 4% de les dones i un 7% dels homes van contestar que hi estaven “Més de 5 hores”; un 4% de les
dones i un 7% dels homes van dir que hi estaven “entre 3 i 5 hores”, un 31% de les dones i un 29% dels homes van
dir que hi estaven “d’1 a 3 hores” i, finalment, un 61% de les dones i un 57% dels homes dedicaven a desplaçaments
menys d’una hora.

Gràfic. Temps dedicat a la formació

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

El temps dedicat a la formació també va ser analitzat. Un 6% de les dones i un 7% dels
homes van dir que hi dedicaven més de 5 hores; un 4% de dels dones i un 14% dels
homes van dir que hi dedicaven “de 3 a 5 hores”; un 21% de les dones i un 14% dels
homes van dir que hi dedicaven “d’1 a 3 hores” i un 69% de les dones i un 65% dels
homes van afirmar que els portava menys d’una hora.
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GRÀFIC. Temps dedicat a l’associacionisme

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

Quant a l’associacionisme, un 4% de les dones van dir que hi dedicaven “de 3 a 5
hores”, un 36% dels homes passaven “d’1 a 3 hores” en activitats associacionistes i un
82% de les dones i un 64% dels homes hi passaven menys d’una hora.
GRÀFIC. Amb quina freqüència utilitza els parcs infantils

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

Es van plantejar un conjunt de preguntes relacionades amb la freqüència d’ús de
diferents espais públics i els resultats obtinguts van ser els següents. Quant a la
freqüència d’ús dels parcs infantils, el 49% de les dones i el 72% dels homes van dir
que gens; un 20% de les dones i un 21% dels homes van dir que bastant; un 26% de les
dones van dir que poc i un 5% de les dones i un 7% dels homes van dir que molt.
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GRÀFIC. Amb quina freqüència utilitza el pavelló i els espais esportius

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

La freqüència d’ús del pavelló i espais esportius per part de les dones i els homes que
van participar en l’enquesta va ser: un 23% de les dones va dir que no i un 14% dels
homes va dir que “bastant”; un 45% de les dones i un 57% dels homes van dir que
“poc”; un 29% de les dones i un 22% dels homes van dir que “gens” i, finalment, un 3%
de les dones i un 7 dels homes van dir “molt”.

GRÀFIC. Amb quina freqüència utilitza el camp de futbol

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

En relació a l’ús del camp de futbol, un 62% de les dones i un 29% dels homes van dir
que “gens” ; un 24% de les dones i un 29% dels homes van dir que “poc”; un 9% de les
dones i un 21% dels homes va dir que bastant i un 5% de les dones i un 14% dels
homes va dir que “molt”.
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GRÀFIC. Amb quina freqüència utilitza el supermercat

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

El 65% de les dones i un 29% dels homes van “bastant” al supermercat; un 18% de les
dones i un 29% dels homes hi van “molt”; un 17% de les dones i un 28% dels homes hi
van “poc” i un 7% dels homes no hi van “gens”.
GRÀFIC. Amb quina freqüència visita un museu

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

En relació a la freqüència amb què visiten un museu, les dones enquestades van dir en
un 44% i els homes en un 50% que no el visitaven “gens”; un 52% de les dones i un
36% dels homes van afirmar que hi anaven “poc”; un 3% de les dones i un 7% dels
homes van dir que “molt”.
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GRÀFIC. Amb quina freqüència utilitza una biblioteca

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

Sobre la utilització de la biblioteca destaquem que un 37% de les dones i un 29% dels
homes van dir que hi anaven “poc”; un 26% de les dones i un 57% dels homes van dir
que no hi anaven “gens”; un 29% de les dones i un 7% dels homes van dir que hi
anaven bastant.
GRÀFIC. Amb quina freqüència utilitza els serveis sanitaris

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

Sobre els serveis sanitaris, un 62% de les dones i un 36% dels homes van dir que
utilitzaven “poc” aquest espai; un 5% de les dones i un 6% dels homes van dir que no
l’utiltizaven “gens”; un 28% de les dones i un 21% dels homes empraven “bastant” els
serveis saniaris.
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GRÀFIC. Amb quina freqüència utilitza una escola

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

Quant a l’ús de l’escola, entre les persones enquestades, un 42% de les dones i un 72%
dels homes no l’utilitzaven “gens”; un 22% de les dones i un 14% dels homes “bastant”
i un 14% de les dones i un 7% dels homes “poc”.

GRÀFIC. Amb quina freqüència utilitza el transport públic?

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

Sobre l’ús del transport públic veiem que el 58% de les dones i un 57% dels no hi van
“gens”; que un 4% de les dones i un 14% dels homes l’utilitzen “bastant” i, finalment,
destaquem que un 34% de les dones i un 22% dels homes l’empren “poc”.
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GRÀFIC. Amb quina freqüència utilitza el transport privat

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

Sobre el transport privat, les dades estadístiques que podem extreure de l’estudi és
que hi ha un 45% de les dones i un 22% dels homes que fan “bastant” ús del transport
privat; que un 29% de les dones i un 57% dels homes el fan servir “molt”; que un 9% de
les dones i un 14% dels homes no el fan servir “gens” i que un 17% de les dones i un
7% dels homes el fan servir “molt”.
GRÀFIC. Quines són les principals mancances del lloc on viu?

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

Sobre aquesta qüestió, destaquem que les dones, en un 31% creuen que fan falta
millores en el “transport” i un 14% creu que hi ha mancances en els “parcs o zones
verdes”. I, en relació als “equipaments”, és a dir, centres de salut, biblioteques un 8%
de les dones creuen que hi ha mancances. Els homes, per la seva banda, destaquen
mancances en el “transport”, en un 50% i en un 7%, els homes també destaquen que
es podrien millorar els “equipaments”.
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GRÀFIC. Ha canviat la seva ruta alguna vegada per por?

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

La percepció de l’espai públic és diferent en funció del sexe de les persones
enquestades. Així, es pot veure com el 100% dels homes mai han canviat la seva ruta
per por, en canvi un 23% de les dones sí que ho han fet i un 76% de les dones diu que
no ho ha fet per aquest motiu.
GRÀFIC. Alguna vegada ha tingut por de tornar a casa sol/a?

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

En aquesta pregunta, es torna a repetir la resposta que indica que el 100% dels homes
enquestats mai han “tingut por de tornar sols a casa” i, en canvi, un 44% de els dones
enquestades afirma “haver tingut por alguna vegada de tornar soles a casa”.
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GRÀFIC. Hi ha algun espai urbanitzat on no aniria sol/a de nit (parcs, carrers,
polígons, etc).

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

Sobre aquesta pregunta, ressaltem que un 40% de les dones diu que percep que hi ha
algun “espai urbanitzat on no hi aniria sola de nit” i un 49% de les dones i un 79% dels
homes diu que “no hi ha cap espai urbanitzat on no hi aniria sol/a de nit”.
GRÀFIC: Es preocuparia si el seu fill i escollís jugar amb nines o a princeses?

Font: elaboració pròpia a través de les dades extretes de l’enquesta a la ciutadania.

Davant la pregunta de si “es preocuparia si el seu fill escollís jugar amb nines o a
princeses”, un 92% de les dones i un 86% dels homes afirma que no li preocuparia, i un
4% de les dones i un 7% dels homes diu que sí li preocuparia.
En quin àmbit creu que hi ha més desigualtats?
Finalment es va demanar els àmbits que consideraven que feia falta més treball
relacionat amb la igualtat de gènere. Comparant el que van dir homes i dones, veiem
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que les dones consideren que cal un treball més profund en l’àmbit de les
“responsabilitat familiars i domèstiques”, en un 34,62% seguit de “l’accés a l’ocupació i
condicions laborals” (33,33%), l’accés a llocs de direcció (19,23%), “oci i esport” en un
6,41%, “formació i educació” en un 2,56%, i “accés als serveis públics” en un 1,28%.
Dones

Font: elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’enquesta.

Homes

Font: elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’enquesta.

I els homes que van indicar que en un 57,14% feia falta treballar l’àmbit de les
“responsabilitats familiars i domèstiques, seguit de l’accés a l’ocupació i les condicions
laborals (28,57%) i en tercer lloc l’accés a llocs de direcció (7,14%). Els altres àmbits no
van indicar que fos necessari treballar-hi.

ENQUESTA AL PERSONAL POLÍTIC I TÈCNIC
No ha sigut rellevant. La poca participació no ens permet fer l’anàlisi.
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ENQUESTA ALS CENTRES EDUCATIUS
Quant als centres educatius, han contestat 18 dones i cap home.
GRÀFIC. Avui la igualtat d’oportunitats està molt assumida per a la majoria de
docents, però només en teoria.

Font: elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’enquesta als centres educatius

Hi ha una 44,44% de les respostes que estan “d’acord” amb el fet que la igualtat
d’oportunitats està assumida pels docents, seguit d’un 33,33% de les respostes que
estaven “en desacord”. Hi ha un 16, 67% de les respostes que estaven totalment
d’acord amb la pregunta i un percentatge molt baix, d’un 5,56% van dir que estaven
totalment en desacord amb el fet que la igualtat estava assimilada.

GRÀFIC. En el nostre centre es treballa des d’un model coeducatiu

Font: elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’enquesta als centres educatius.

En general, es considera que en el centre es treballa amb un model coeducatiu, i
s’indica en un 64,42% que hi estan d’acord i amb un totalment d’acord amb un
31,58%.
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GRÀFIC. No és fàcil incorporar la coeducació al centre

Font: elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’enquesta als centres educatius.

El 39% de les docents van dir que estaven d’acord amb el fet que no era fàcil
incorporar la coeducació al centre i un 11% va mostrar també un “totalment d’acord”
amb la dificultat d’incorporar aquesta visió. El personal docent que va mostrar el seu
desacord amb el fet que fos difícil aquest tema suma el 50%.

GRÀFIC: Al professorat li costa acceptar els plantejaments sobre igualtat de gènere?

Font: elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’enquesta als centres educatius.

En relació a la dificultat d’acceptar plantejaments relacionats amb la igualtat de
gènere, les respostes van ser les següents: un 56% estaven en “desacord” amb
l’afirmació i un 33% “totalment en desacord”. Només un 11% van dir que estaven
“d’acord” amb el fet que costa introduir els plantejaments d’igualtat.
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GRÀFIC. És important incloure el llenguatge no sexista i inclusiu?

Font: elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’enquesta als centres educatius.

Sembla que hi ha un acord important a considerar que el llenguatge no sexista i
inclusiu s’ha de treballar, ja que cap de les docents enquestades van posar que hi
estiguessin en contra i es va recolzar l’afirmació a través d’un 83% “totalment d’acord”
i un 17% “d’acord”.
Com es treballa la coeducació a les escoles entrevistades?
Les escoles que van participar a l’enquesta van explicar que ho treballa de la següent
manera:
-

Mitjançant el llenguatge, jocs, rols en assemblees de classe, en el joc diari, en
les converses de classe.

-

El projecte d’escola verda s’emmarca també la coeducació perquè l’entenen
dins l’ecologia de les relacions interpersonals.

-

A través del llenguatge, intenten tenir en compte els gèneres.

-

Intenten visualitzar a les dones en la història a nivell transversal.

-

Hi ha consciència del fet que encara queda molt per treballar sobre el tema
perquè ho tenim molt interioritzat.

-

També s’ha indicat que es coneixen i s’utilitza el material que prové del
Departament d’Ensenyament.
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-

En altres casos, es considera que en el centre no es diferencia per raó de sexe i
també que es treballa a través de les joguines, l’acció tutorial i el repartiment
de tasques de forma equitativa.
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Annex 2. Anàlisi del I Pla de Polítiques de Gènere
És precisament des del CBSR que la comarca es va dotar per primera vegada l’any 2011
d’un Pla comarcal de Polítiques de Gènere. Aquest treball va ser el resultat del
compromís polític, adquirit l’any 2006 amb el Pla comarcal de dones que va permetre
començar a avançar en la línia de l’assoliment de la igualtat efectiva entre dones i
homes en tots els àmbits de la societat, i de la convicció que només les intervencions
garanteixen l'aplicació de la perspectiva de gènere i la transversalitat de gènere que
proporcionen transformacions reals.
Aquest pla va presentar un conjunt ordenat de mesures dirigides a assolir la igualtat
efectiva entre homes i dones, responent a les principals necessitats pràctiques i als
interessos estratègics de les dones del Ripollès. Amb tot, les diverses retallades de
recursos municipals, per una banda, i la manca de sensibilitat política d’alguns
ajuntaments, per l’altra, no han permès portar a terme algunes de les accions previstes
en aquest pla. D’entrada cal destacar que només 8 dels 19 municipis de la comarca es
van adherir al Pla. En canvi, la resposta de les associacions i grups de dones de la
comarca va ser unànime i activa. De fet, és gràcies a aquestes 8 associacions i a la feina
del SIAD Ripollès que s’han pogut portar a terme la majoria de les accions de matèria
de polítiques de gènere del Ripollès des del 2011 fins al 2015.
ELS RESULATS DEL I PLA DE POLÍTIQUES DE GÈNERE
El Pla de polítiques de gènere del Ripollès 2011-2015 es va centrar 6 eixos:
Transversalització de les polítiques de dones a les administracions locals, Construcció
d’una cultura per a un nou contracte social, Participació, Reorganització del temps i el
treball per fer de la vida quotidiana un eix vertebrador de les polítiques, Dones amb
qualitat de vida i l’abordatge integral de les violències contra les dones. A Continuació
fem una relació de les accions previstes i el grau de compliment que s’ha pogut portar
a terme.
Taula Eix 1 Transversalització de les polítiques de dones a les administracions locals
Objectius
Grau d’acompliment
Mínim d’un 60% d’adhesions al Pla de polítiques Hi ha 8 municipis adherits: un 42,11%
de gènere del Ripollès
del municipis de la comarca
Mínim de 50% de municipis amb regidories de
N’hi ha a 2 municipis (10,53%)
temes de gènere
Potenciar la paritat al govern i ens locals
La manca de recursos no ha permès fer
visites individualitzades en aquest sentit
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Sensibilitzar agents de tots els àmbits de la
societat en la perspectiva de gènere

Suport a tots els ens que participen en accions
d’igualtat

Promoure l’ús del llenguatge no sexista

Les accions s’han centrat en el personal
del Consorci de Benestar Social, amb 2 o
3 accions per any. Des del 2016 també
es fa una acció anual de sensibilització
per al personal del Consell Comarcal.
L’assistència és majoritària per part del
personal.
Des del Consorci s’ha pogut donar
suport al 100% de les demandes, que en
el 90% dels casos han vingut de les
associacions de dones de la comarca.
La manca de recursos no ha permès fer
accions en aquest sentit.

Font: elaboració pròpia a partir de la informació cedida pel Consorci de Benestar Social del Ripollès, 2017

Taula Eix 2 Construcció d’una cultura per a un nou contracte social
Objectius
Grau d’acompliment
Realització d’actes de sensibilització
-Anualment s’han fet actes al voltant de del
Dia Internacional de la Dona i del Dia de la
no violència en set municipis de la
comarca, sempre a través de les
associacions de dones. El Consorci també
organitza activitats anuals a l’entorn
d’aquestes dues dates.
- El 2012 es va fer la Xerrada sobre la
violència masclista amb totes les
associacions i grups de dones del Ripollès.
-El 2013 es va fer amb totes les
associacions de la comarca l’Exposició
col·lectiva “Mans de dona”, amb 200 dones
participants i 30 homes.
-El 2013 es van realitzar els premis Mirada
Femenina, un concurs de fotografia online
per visibilitzar la mirada femenina.
-El 2013 es va encetar la Iniciativa: Carta
d’una dona maltractada, una campanya de
sensibilització online arrel d’una carta
escrita per una víctima de violència
masclista atesa pel SIAD. Al llarg de tot un
mes es van anar enviant trossos de la carta
acompanyats d'imatges. Finalitza la
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campanya amb un muntatge videogràfic
penjat al youTube.
-El 2014 es porta a terme el taller Estima’t
amb 10 dones participants i 14 sessions
realitzades.
- El 2014 es porta a terme la segona edició
dels Premis Mirada Femenina amb 52
dones participants.
-El 2015 es porta a terme la tercera edició
dels Premis Mirada Femenina. Amb 21
dones participants i 4 homes.
-El 2015 es porta a terme el taller Estima’t
amb 8 dones participants i 17 sessions
realitzades.
-El 2015 es porta a terme el taller Som-hi
amb 15 sessions i 8 dones participants.
-El 2015 es porta a terme la campanya
“Regala igualtat” amb cartells, díptics,
tòtems i roll-up a 4 municipis.
-El 2015 es porta a terme el concurs
fotogràfic Enfoca’t per la igualtat amb 20
dones i 10 homes participants, amb creació
d’un blog on es recull el treball.
-El 2015 es va fer el concurs fotogràfic
Enfoca’t per la igualtat per a noies i nois a
partir de 12 anys en 6 centre educatius de
la comarca, hi van participar 20 noies i 10
nois.
-El 2016 es va fer el Taller Estima’t, on es
van fer 18 sessions amb 10 dones
participants.
- El 2016 es porta a terme el taller Som-hi
amb 18 sessions i 8 dones participants.
-El 2016 es va celebrar la Setmana de la
Igualtat: Punt jove pati: joc de les
professions amb 100 dones participants i
75 homes .
-El 2016 es va fer dins la Setmana de la
Igualtat, entrevistes a dones grans i contes
d igualtat, hi van participar 100 dones i 100
homes i es va portar els contes als 1 centre
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educatiu amb 12 noies i 10 nois
participants.
-El 2016 es va fer l’Exposició Violència
Masclista Juvenil amb 20 dones
participants.
-El 2016 es realitza la jornada Societat
patriarcal: de la desigualtat a la violència.
Assetjament sexual a la feina... amb 35
dones i 7 homes participants.
-El 2016 es fa l’Exposició Cartells de festa
major, imatges i estadístiques sobre la
violència masclista, amb 100 dones i 75
homes participants.
El 2016 es fa una Dinàmica de Desigualtat
de gènere a joves de 2n i 4td’ESO amb 120
noies participants i 80 nois.
Fomentar l’impuls de la memòria històrica

Difondre recursos didàctics i/o bones pràctiques

-El 2012 l’Associació de Dones de Ripoll,
l’Associació de Dones El Roser de
Campdevànol, l’Associació de Dones de
Ribes de Freser i el Grup de Dones de
Vallfogona amb el suport del Consell
Comarcal del Ripollès, el Consorci de
Benestar Social del Ripollès i la
col·laboració de diversos ajuntaments van
elaborar l’exposició "La Història del Ripollès
del Segle XX a través de les dones".
-El 2012 es va portar a terme, juntament
amb associacions i grups de Dones de la
comarca, l’Exposició fotogràfica comarcal
"Història i memòria del Ripollès a través de
les dones" . Hi van participar 145 dones i 30
homes.
A través del web del consorci s’oferien
recursos i bones pràctiques fins a finals del
2016 quan el web va deixar d’estar
operatiu. Ara torna a estar en construcció i
es tornaran a incloure material didàctics i
bones pràctiques.

Font: elaboració pròpia a partir de la informació cedida pel Consorci de Benestar Social del Ripollès, 2017
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Taula Eix 3 Participació
Objectius
Grau d’acompliment
Intercanviar experiències mitjançant el Consell
Aquest Consell va funcionar activament
de Dones
fins al 2013, moment en què va deixar
de portar a terme cap activitat per
manca de recursos.
Donar suport a la difusió de les activitats als
El Consorci de Benestar Social ha portat
mitjans de comunicació
a terme aquesta tasca a través de
diversos canals: xarxes socials, el blog
del Consorci, la pàgina web del SIAD, a
través mailing i també a través de
mitjans locals i comarcals de televisió i
premsa.
Suport a les entitats que duen a terme activitats
Des del SIAD del Ripollès s’han anat
adreçades a les dones
portant a terme reunions trimestrals
amb les entitats, tot i que el 2016
aquestes reunions es van deixar de fer
per manca de recursos.
El 2016 s’ha creat la Taula d’igualtat
amb el SIAD, tècniques de cohesió social
del consorci, tècniques de joventut,
tècnica del PDC del Ripoll.
Suport a les dones migrades
El 2011 es va crear un grup de suport a
dones migrades on també s’introduïa
temàtica de gènere, però el 2012 es va
tancar per manca de recursos.
Establiment de mecanismes per augmentar la
No hi hagut recursos per establir-los
participació de les dones en els espais públics
Fomentar la incorporació de les dones migrades
Es va crear un grup de dones interracials
al teixit cívic
el 2011, que des del 2011 no està en
funcionament.
Creació de la comissió política del Consell de
Es va crear el 2012, però el 2013 va
Dones
deixar de funcionar.
Font: elaboració pròpia a partir de la informació cedida pel Consorci de Benestar Social del Ripollès, 2017

Taula Eix 4 Reorganització del temps i el treball
Objectius
Grau d’acompliment
Accions de sensibilització sobre el valor de les
No s’han pogut portar a terme accions
tasques familiars, domèstiques i de cura
en aquest sentit per falta de recursos.
Realitzar accions de sensibilització sobre el valor -El 2016 es va fer dins la Setmana de la
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de les àvies

Igualtat, entrevistes a dones grans i
contes d’igualtat, hi van participar 100
dones i 100 homes i es va portar els
contes als 1 centre educatiu amb 12
noies i 10 nois participants.
Recollida de dades i difusió als mitjans de
-S’ha emès difusió anual al voltant del
comunicació
Dia Internacional de la Dona i del Dia
Internacional contra la Violència envers
les Dones una vegada l’any a TV
Ripollès. El SIAD genera també entre 3 i
4 notícies l’any amb articles de
sensibilització i informació que es
publiquen a través del web de CSBR, on
el SIAD hi te un apartat propi, allà es fa
difusió del servei i es proporciona
informació sobre la violència masclista.
Creació de grups de treball amb els dispositius de Es van crear grups de Treball de
formació ocupacional fomentats pel Consell de
formació el 2011, però estan inoperatius
Dones
des del 2013.
Realització de jornades i campanyes relacionades -El Consell de Dones va iniciar un Treball
amb la igualtat d’oportunitats de les dones al
relacionat amb les dones i el món rural,
treball remunerat
però no va acabar fructificant.
-El 2012 l’Associació de Dones de Ripoll,
l’Associació de Dones El Roser de
Campdevànol, l’Associació de Dones de
Ribes de Freser i el Grup de Dones de
Vallfogona amb el suport del Consell
Comarcal del Ripollès, el Consorci de
Benestar Social del Ripollès i la
col·laboració de diversos ajuntaments
van elaborar l’exposició "La Història del
Ripollès del Segle XX a través de les
dones".
-El 2016 es va fer la Setmana de Igualtat:
Punt Jove Pati: Joc de les professions
amb 100 dones participants i 75 homes.
Jornades de formació per a personal del serveis
-Es fan tres sessions anuals per al
públics d’ocupació
personal del Consorci de Benestar Social
del Ripollès i des del 2016 es fa una
Sessió anual per al personal del Consell
Comarcal.
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Assessorament i difusió dels drets laborals de les
dones amb règims especials
Jornades de formació i difusió

Creació i dinamització del Banc del Temps

No s’ha portat a terme per manca de
recursos
El 2013 es va portar a terme el Taller
Entre Dones
El 2013 es va oferir una sessió formativa
sobre Igualtat d’Oportunitats.
Des del Consorci de Benestar Social es
va crear un Banc del Temps que després
va passar a ser de l’Ajuntament de Ripoll
i actualment està inactiu.

Font: elaboració pròpia a partir de la informació cedida pel Consorci de Benestar Social del Ripollès, 2017

Taula Eix 5 Dones amb qualitat de vida
Objectius
Grau d’acompliment
Informar a tots els àmbits mitjançant el Consell
No s’ha portat a terme cap acció
de Dones
Proporcionar suport educatiu, ocupacional i
És una tasca que es fa constantment des
psicosocial per a la integració de dones en
del Consorci de Benestar Social.
condicions d’exclusió social
Difondre els recursos de la comarca per facilitar
-No s’ha portat a terme cap campanya,
l’accés a les TIC.
des del Consorci s’informa les dones que
fan aquesta demanda.
Formació en perspectiva de gènere als equips de Anualment es fan entre 2 i 3 sessions
professionals dels serveis socials.
formatives a tot el personal del
Consorci.
Seguiment de l’accés de les dones migrades als
-A inicis del 2017 s’ha constituït un
serveis d’acollida i als serveis educatius i
servei d’acollida en immigració.
formatius.
Foment de la figura de la mediadora cultural
Va crear-se aquesta figura, però el 2013
va desaparèixer.
Sensibilitzar els professionals sanitaris respecte
Des de la Comissió de Seguiment de
de la perspectiva de gènere
Protocols de Violència s’ha proposat en
diverses ocasions fer formacions al
personal sanitari, però no s’han pogut
realitzar per manca de participació.
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Visibilitzar i impulsar la pràctica esportiva entre
les dones

-El 2014 es va fer la Jornada Dona i
Esport amb 30 dones i 10 homes
participants.
-S’ha intentat crear grups esportius de
futbol femení però no han fructificat

Font: elaboració pròpia a partir de la informació cedida pel Consorci de Benestar Social del Ripollès, 2017

Taula Eix 6 Abordatge integral de les violències contra les dones
Objectius
Grau d’acompliment
Intervenció psicològica individual per a fills i filles -Actualment es fa atenció
d’ambients familiars on s’ha patit violència
individualitzada i també a nivell grupal. -Ara hi ha dos grups, dividits per edats, i
s’està treballant per crear un tercer
grup.
-El 2012 es van atendre 4 homes i 18
dones menors d’edat
-El 2013 es van atendre 4 homes i 19
dones menors d’edat.
-El 2014 es van atendre 3 homes i 11
dones menors d’edat.
-El 2015 es van atendre 6 homes i i 27
dones menors d’edat.
-El 2016 es van atendre 6 homes i 19
dones menors d’edat.
Jornades, tallers i conferències sobre la violència Des del 2011 es fa una o dues jornades
i difusió de dades
l’any entorn d’aquest tema i es difonen
les dades a tots els mitjans locals i
comarcals de comunicació.
-El 2012 es va fer una Xerrada sobre la
violència masclista amb totes les
associacions i grups de dones del
Ripollès.
-El 2013 es va encetar la Iniciativa: Carta
d’una dona maltractada, una campanya
de sensibilització online arrel d’una
carta escrita per una víctima de
violència masclista atesa pel SIAD. Al
llarg de tot un mes es van anar enviant
trossos de la carta acompanyats
d'imatges. Finalitza la campanya amb un
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muntatge videogràfic penjat al youtube.
-El 2014 es porta a terme el taller
Estima’t amb 10 dones participants i 14
sessions realitzades.
-El 2015 es porta a terme el taller
Estima’t amb 8 dones participants i 17
sessions realitzades.
-El 2015 es porta a terme el taller Somhi amb 15 sessions i 8 dones
participants.
-El 2015 es va portar a terme la jornada
Les sombres de grey “romanticisme o
violència” amb 15 dones inscrites.
-El 2016 es va fer el Taller Estima’t, on es
van fer 18 sessions amb 10 dones
participants.
-El 2016 es va fer el taller Som-hi amb 18
sessions i 8 dones participants.
-El 2016 es va fer l’Exposició Violència
Masclista Juvenil amb 20 dones
participants.
-El 2016 es realitza la jornada Societat
patriarcal: de la desigualtat a la
violència. Assetjament sexual a la
feina... amb 35 dones i 7 homes
participants.
-El 2016 es fa l’Exposició Cartells de
festa major, imatges i estadístiques
sobre la violència masclista, amb 100
dones i 75 homes participants.
Fer arribar guies sobre violència masclista a tots
Des del 2011 s’han repartit xxxx guies.
els àmbits
Fer el seguiment del funcionament dels protocols Anualment es fan reunions de
seguiments dels protocols de Violència
Masclista, Maltractament Infantil i la
Taula de Mutilació Genital. Aquesta
darrera havia quedat aturada per manca
de població de risc, però el 2017 s’ha
tornat a activar.
Promoure la participació dels grups i de les
A l’entorn del 25-N des del Consorci es
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entitats de dones respecte de la violència
masclista

Potenciar els canals de comunicació i els espais
de coordinació necessaris entre els diversos
recursos
Intervenció psicològica individual i grupal

fa cada any una acció pròpia i es dóna
suport a les entitats que ho demanen.
-Des del Consorci també es porta a
terme una taula d’Igualtat amb Joventut
a l’entorn del 25 N.
La coordinació és àgil i directa amb tots
els agents implicats: EBASP, CSM, EAIA,
CSMIJ
El 2011 es van atendre 98 dones i es van
fer 740 actuacions
El 2012 es van atendre 105 dones i es
van fer 664 atencions
El 2013 es van atendre 116 dones i es
van fer 660 atencions
El 2014 es van atendre 91 dones i es van
fer 849 accions
El 2015 es van atendre 118 dones i es
van realitzar 952 actuacions.
El 2016 es van atendre 118 dones i es
van realitzar 912 actuacions

Font: elaboració pròpia a partir de la informació cedida pel Consorci de Benestar Social del Ripollès, 2017
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Annex 3. Entrevistes realitzades.

Persona entrevistada
Berta Carrasco
Georgina Acosta
Carme Berrocal
Maria José Martín
Clàudia Bassaganya
Imma Constants
Marc Prat
Laura Moreno
Carme Freixa
Teresa Massoni
Miquel

Càrrec que ocupa
Treballadora social SIAD Consorci
Monitora Pla Inclusió CBSR
Coordinadora Serveis Socials CBSR
Administrativa CBSR
Tècnica de Joventut
Alcaldessa de Queralbs
Alcalde de Ripoll
Monitora CBSR
Alcaldessa Vallfogona
Associació de Sant Joan de les Abadesses
Sergent sotscap de la Comissaria dels
Mossos d’Esquadra de Ripoll

Annex 4. Persones que han participat en els grups de discussió.
Persones assistents
Antonio M. i Joan G.
M. Teresa T.
Olga G. i Imma G.
Raquel R.
Clàudia B.
Candelària L., Aurora T. Carme S.
Sandra S. i Elisabeth O
Carme F.

Entitat
Càritas
Monitora Pla Inclusió CBSR
Cos dels Mossos d’Esquadra
Punt Òmnia
Punt Jove
Associació de Dones de la Vall de Ribes
CBSR
Ajuntament de Vallfogona
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