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Pla local d'igualtat de gènere 

 

Durant l’any 2019, es segueix fent el seguiment de la implementació del Pla Local d’Igualtat, pla 
pendent d’avaluar, previst per l’any 2020 amb el suport de la Diputació de Barcelona. Un cop 
realitzada aquesta avaluació es procedirà a l’elaboració del nou pla. 

En relació a les tres línies d’actuació previstes, es duen a terme les següents accions que 
responen als objectius plantejats en cadascuna d’aquestes. 

Línia 1: Compromís amb la Igualtat 

Aquesta primera línia fa referència a incorporar la perspectiva de gènere de forma transversal 
en els plans, projectes i programes municipals. I identificar les desigualtats en clau de gènere i 
LGBTI i actuar sobre els factors que les provoquen i fer-les visibles.  

D’aquests objectius se’n deriven les següents actuacions: 

- S’organitza la celebració del 8M com es ve fent any rere any en col·laboració amb altres 
agents i entitats del territori (l’associació de dones Donaviva, Regidoria de Joventut, Centre 
Moral, persones a títol individual, Institut Domènec Perramon) i obert a tota la població. 

*El projecte es detalla més endavant. 

- Per a la celebració de les diades LGBTI, es penja la bandera de l’arc de Sant Martí per donar 
visibilitat a les diades, i paral·lelament es coordina amb l’Espai Jove unes publicacions a les 
xarxes socials de l’Escorxador i activitats interactives i informatives a través de l’espai de 
PIDCES. Aquest any s’amplien les diades que es reivindiquen: el 26 d’abril, el 17 de maig, el 
28 de juny i el 23 de setembre.  

- Novament un dels elements fonamentals ha estat el de seguir treballant per incorporar la 
igualtat en d’altres projecte i àrees, potenciant així un model de treball transversal. Aquest 
objectiu recau en la coordinació amb els diferents agents del territori i del mateix consistori. 

En clau de salut i dona aquest any s’han realitzat dues accions:  

- Enguany s’ha celebrat el 28M dia internacional de la salut de les dones i higiene menstrual, 
per tal de visibilitzar aquest dia es fa una acció conjunta amb la dinamitzadora juvenil de 
l’Espai Jove. L’acció és una exposició interactiva i informativa dins l’institut al voltant del 
cicle menstrual, l’autoconeixement del cos i la endometriosi. A banda de publicacions a les 
XXSS de l’Espai Jove. 

 

Reunions de coordinació: 8 

Espais formatius: 2 sessions “Polítiques LGBTI en l’àmbit local”. 

Accions: 9 
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Línia 2: Acció contra la violència 

Aquesta segona línia estratègica fa referència a la lluita contra les violències masclistes i 
LGBTIfòbiques, aquesta línia es tradueix en dos objectius. Primerament a través de sensibilitzar 
i conscienciar a la població entorn les relacions igualitàries, les identitats diverses i la llibertat 
afectivo-sexual. I en segon lloc, implicar el màxim de serveis, agents i a la ciutadania perquè la 
prevenció i identificació de les violències és cosa de tots i totes. 

- Seguiment del Protocol d’abordatge en casos de violència masclista. Enguany, el seguiment 
de la utilització del Protocol, s’ha realitzat des dels Serveis Socials Bàsics, a partir de 
l’atenció dels casos detectats des del servei i amb la coordinació de mossos d’esquadra. 
Actualment, no hi ha referent tècnic des del servei. 

- S’organitza la commemoració de la diada del 25 de novembre, en col·laboració amb altres 
agents i entitats del territori, i un seguit d’accions al llarg del mes de novembre. 

Aquest any es presenta la commemoració d’aquest diada d’una forma més transversal i continuada 
al llarg del mes de novembre. Les accions plantejades es diversifiquen en temps i en població 
a qui van dirigides. 

*El projecte es detalla més endavant. 

- Participació en el Protocol comarcal d’abordatge de la violència masclista, organitzat pel 
Consell Comarcal del Maresme.  

S’assisteix a les trobades amb professionals d’altres municipis de la comarca per generar un espai 
de treball, formació, coordinació i d’intercanvi d’experiències. En aquest procés es creen 
quatre grups de treball: prevenció i sensibilització, juristes, psicòlogues i altres 
violències. Per tal d’iniciar el desplegament del protocol. Aquests grups de treball es 
reuneixen de forma autònoma i els conformen diferents agents professionals de la comarca, 
per tal de crear accions i estratègies per portar a la pràctica el protocol comarcal.   

- En el marc de la Festa Major de Sant Martí, es dissenya i s’implementa el primer Punt Lila 
del municipi. Espai de treball conjunt entre la regidoria de joventut, la comissió de joves La 
Turrada i l’àrea d’igualtat.  

*El projecte es detalla més endavant. 

- El programa de prevenció de relacions abusives a l’institut segueix consolidant-se i enguany 
aquests tallers han estat dinamitzats per entitats especialitzades  i per la dinamitzadora de 
l’Espai Jove i la impulsora d’igualtat.  

*El projecte es detalla més endavant. 

- Aquest any s’ha realitzat en col·laboració amb l’institut el primer Servei Comunitari 
d’igualtat i joventut. El projecte tracta de que l’alumnat conjuntament amb un agent del 
territori, ofereix un servei fora de l’horari lectiu. En aquest cas el projecte s'emmarca en la 
diada del 25N. Amb un total de 3 participants, realitzant 7 sessions.  

 

Reunions de coordinació: 19 

Espais formatius: 1 sessió “Pacto de Estado”. 1 sessió d’assessorament sobre “Protocol 
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d’abordatge en casos de violència masclista”. 

Accions: 14 

 

Línia 3: Visibilització i participació de les dones 

La tercera línia té com a objectius potenciar, reconèixer i fer visible el lideratge de les dones i el 
seu paper al llarg de la història. Per altre banda, fomentar la seva participació en totes les esferes 
de la ciutat. I per últim donar suport i reconeixement als grups de dones. 

- Enguany es realitza el projecte Exposició: Les dones (in)visibles conjuntament amb el 
departament d’història de l’institut i les dones del Llibre de les Dones d’Arenys de Munt. 
Aquest projecte té l’objectiu de visibilitzar i donar veu a les dones i al seu paper al llarg de 
la història. 

*El projecte es detalla més endavant. 

- Suport econòmic a l’entitat de dones del municipi Donaviva per tal d’impulsar accions 
dirigides a la prevenció i sensibilització en termes d’igualtat i violència de gènere. Prioritzant 
que en actes com les diades l’entitat pugui tenir un paper fonamental.  

- Seguir programant el taller de creixement personal com a espai no mixt de trobada,   
autoconeixement individual i suport mutu entre dones. Enguany s’han realitzat durant 
aquest 2019 dos grups dirigits a totes les dones del municipi. On han participat un total de 
16 dones per grup i han realitzat 12 sessions.  

Reunions de coordinació: 15 

Accions: 2 

 
Commemoració del dia internacional de la dona 8 de març 

Des de les Regidories d'Igualtat de Gènere, Joventut i de Benestar Social, es segueix treballant 
des d’una perspectiva comunitària. 

Enguany es segueix treballant de forma col·laborativa per programar les accions de 
commemoració de la diada, on han participat l’associació Donaviva i dones a títol individual, el 
Centre Moral, la Biblioteca A. Torrent i Martori i l’institut. 

S’han dut a terme les següents actuacions: 

- Dimecres 6 de març:                                                                                                                                                       

Taller de defensa personal a càrrec de Donaviva a la sala municipal. 

- Dijous 7 de març:                                                                                                                                      

Jornades feministes a l’Espai Jove a càrrec de la dinamitzadora juvenil i la impulsora 

d’igualtat. Aquesta jornada està conformada per diverses activitats: creació del racó lila, 
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estampació de bosses, taller de mems feministes, pica-pica i una representació teatral de 

la mà del Grup de joves de teatre del Centre Moral.  

- Divendres 8 de març:                                                                                                                                                   

Repartiment de clavells a càrrec de Donaviva a la plaça de l’església. 

Lectura del manifest institucional davant la Casa Consistorial.  

- Dissabte 30 de març:                       

Espectacle de conta-contes familiar en col·laboració de la biblioteca. 

 

Programa de prevenció sobre relacions abusives a l’institut 

Es segueix implementant el programa de prevenció a l’Institut Domènec Perramon adreçat a 
sensibilitzar la població jove envers la igualtat de gènere, la prevenció de les violències, la promoció 
de les relacions sanes i la diversitat sexual i de gènere.  

Aquest és el sisè curs que es fa el programa, i es segueix treballant en la millora dels continguts i 
l’ampliació d’hores d’implementació de tallers, per garantir la qualitat de la intervenció. Es realitzen 
dues sessions en cada grup classe on s’intervé.  

Es valora de forma molt positiva el programa i les novetats que s’han implementat aquest curs. Els 
tallers aquest any han estat de dues sessions, la novetat ha estat que la primera era dinamitzada 
per entitats especialitzades, i la segona sessió era dissenyada i implementada per la dinamitzadora 
de l’espai jove i la impulsora d’igualtat de gènere.  

Finalitzats els tallers es passa a tots i totes les participants una enquesta de valoració per rebre el 
feedback i poder reorientar els tallers de cara a les següents edicions. Paral·lelament es fa el retorn 
al centre, per tal de reorientar els tallers pel proper curs i alhora identificar certs aspectes on cal 
seguir incidint. 

 

2n ESO 41 noies 38 nois TOTAL: 81 

Títol  
Amor romàntic i violències masclistes  
 
 

Objectius 

 

Prevenir a adolescents i joves de les conductes possessives i violentes 
que la cultura patriarcal ha legitimat associant-les a la passió i l’amor, i 
que poden aparèixer a les primeres relacions sentimentals . 
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Sessions 

2      Sessions d’una 1h per grup (3 grups): 

1       1era sessió - A càrrec de l’entitat Gogara  

2       2ona sessió – A càrrec de la dinamitzadora juvenil i la  impulsora d’ igualtat 

 

 

4t ESO 38 noies 36 nois TOTAL: 74 

Títol  
Teatre educatiu: Pq no contestes? 
 
 

Objectius 

 

Reflexionar a partir de petites escenes al voltant de les tecnologies  

actuals de comunicació i com aquestes estan facilitant les relacions  

abusives entre el jovent en general i en les relacions sexo-afectives 
en particular. 

 

Sessions 

2     Sessions – 3 hores per grup ( 2 grups ):  

        1era sessió - A càrrec de l’entitat EdPAC  

       2ona sessió – A càrrec de la dinamitzadora juvenil i la impulsora d’ igualtat 

 

2n Batxillerat 17 noies 9 nois TOTAL: 26 

Títol Cauen les venes dels ulls 
 

Objectius 

 

Reivindica l’existència d’altres formes de gènere més enllà de la 
masculina o femenina en busca de la llibertat més enllà de les 
etiquetes que ens dona el llenguatge. Recorregut artístic i 
col·loqui sobre la  sexualitat no binària, per la diversitat afectiva, 
sexual i de gènere.  

Sessions 

1     Sessió de 2h:    

        A càrrec de l’entitat Filigrana. 
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1r Batxillerat 13 noies  12 nois   Altres1 TOTAL:26 

Títol  Enredant el gènere  
 

Objectius 

 

Taller per reflexionar, identificar i abordar la intersecció entre la 
identitat, la expressió de gènere, l’opció sexual i el cos. 

 

Sessions 

        2  sessions – 3 h en total : 

       1era sessió - A càrrec de la Cooperativa Cúrcuma  

       2ona sessió – A càrrec de la dinamitzadora juvenil i la impulsora d’igualtat 

 

Enguany, han participat als tallers un total de 207 joves. 

 

Commemoració del dia Internacional per l’eliminació de les violències envers les dones 25 de 
novembre 

Per a la commemoració del dia internacional per l’eliminació de les violències envers les  

dones, s’ha treballat de forma coordinada amb diferents agents del municipi, per tal de  

commemorar el 25N i que aquesta diada arribi al màxim de persones del municipi.  

S’han realitzat diverses accions de caràcter puntual i d’altres que han estat presents durant  

tot el mes de novembre.   

-Dissabte 9 de novembre:  

Punt Lila per la festa major de Sant Martí. La comissió la Turrada gestiona el primer punt  

lila de la festa major sota el lema “Els monstres no només viuen sota el teu llit  

#Desemmascarem-los”.  

-Dimecres 20 de novembre:  

Taller de Noves masculinitats per a nois entorn la socialització com a homes i els privilegis  

adquirits pel fet de ser-ho. A l’Espai Jove.  

-Diumenge 24 de novembre:  
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Es realitza el lliurament dels premis del concurs de relats i microrelats per la prevenció de  

la violència masclista, organitzat per Donaviva. Aquest concurs s’ha fet en col·laboració  

amb l’Ajuntament, i està adreçat tant a públic adolescent com a persones adultes. La  

temàtica de les obres presentades era sota el lema “Estimar no fa mal”. La taula de prevenció  

de relacions abusives participa com a membres del jurat, i des de l’institut es promou que  

l’alumnat presenti els seus relats al concurs. Enguany van participar-hi més de 70  

persones presentant els seus relats i microrelats.  

 

Seguidament de l’entrega de premis i la lectura dels relats i microrelats guanyadors,  

l’equip de govern fa la lectura del manifest institucional davant la casa consistorial sota la  

pancarta de Prou Violència.  

  

-Dimecres 27 de novembre:  

Taller Unfollow a les violències masclistes per a joves, sobre les violències que es donen a  

través de la xarxes socials i la responsabilitat que tenim envers aquestes. A l’Espai Jove.  

Taller de Defensa personal per a dones, organitzat per Donaviva. A la sala Corrioles.  

 

Punt lila 
 

El Punt Lila és un projecte que neix de la demanda i la inquietud de la comissió de joves La 
Turrada, que entre d’altres organitza la nit jove de la Festa Major de Sant Martí.   

Arrel d’aquesta demanda, des de joventut i igualtat es traça un pla per poder dur a terme el punt 
lila a la festa major de Sant Martí a principis de novembre del 2019. Aquesta pla consta de tres 
fases: 

Una primera que té a veure amb la del formació del voluntariat. La qual es va materialitzar amb 
un cap de setmana formatiu per els i les participants de la comissió, en el que el primer dia una 
empresa externa va formar a nivell teòric i pràctic sobre la posada en marxa d’un punt lila. I el 
segon dia es va reflexionar i començar a dissenyar com aterrar tota la teoria a la nostra festa 
major. 

A banda de la formació, aquesta primera fase també a comptat amb diverses reunions de 
coordinació amb joventut, la comissió i igualtat. I espais de suport i seguiment durant el disseny 
del punt lila i previ a la seva implementació. 
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La segona fase és la de difusió, execució i posada en marxa del punt lila. En aquesta es generen 
i distribueixen els materials elaborats com els tríptics, el protocol o la campanya Els monstres no 
només viuen sota el teu llit #Desenmascarem-los i es coordinada el punt lila: torns, falques, noves 
voluntàries, material pel punt, carpa, etc. 

A banda, s’informa als agents implicats en la nit jove i se’ls facilita el protocol elaborat per la 
comissió per que siguin coneixedors del circuit. 

La tercera i última té a veure amb l’avaluació de tot el procés anteriorment mencionat, i la 
valoració del punt lila tant a nivell d’impacte com a nivell organitzatiu de la pròpia comissió. 
Aquesta tercera també és l’espai per replantejar el projecte de cara a noves edicions i 
reformular-lo si així es creu necessari. 

 

 Exposició Les dones (in) visibles 

Es realitza un projecte conjunt amb el departament d’història de l’institut i el grup de dones del 
llibre Dones d’Arenys de Munt.  Aquest projecte culminarà amb l’exposició Les dones (in)visibles, 
espai on el qual es podrà fer un recorregut històric en clau de dona, un petit homenatge i 
reconeixement a les que han configurat el nostre present. 

Per tal de dur a terme aquesta exposició des de l'institut, i a través de l’assignatura d'història, 
els i les alumnes dels diferents cursos han elaborat projectes vinculats a la temàtica de la dona, 
i en paral·lel un petit grup d’alumnes a dissenyat i coordinat l’exposició. 

El grup de dones del llibre, previ a l’exposició, va visitar a l’alumnat que coordinava l’exposició 
per explicar les seves vivències i històries de vida i per contestar a tots aquells dubtes i inquietuds 
que l’alumnat havia tingut al llarg del procés. 

Un cop finalitzat el procés de disseny, el grup prepara l’exposició i s’inaugura. Al llarg de la 
setmana que és oberta es realitzen diferents visites guiades amb el suport del grup de joves de 
l’institut com pel grup de les dones del llibre. 

Es realitzen en total 4 visites guiades. Dues per part del grup d’alumnes a les dues residències 
del municipi: Verge del Remei i Sant Martí. I dues visites  més per part de dos grups d’alumnes  
del CFA Enric Camón a les tardes: Donaviva fa una xerrada explicativa a cada grup d’alumnes i 
una petita ruta explicativa per l’exposició, a més a més, es van preparar activitats a partir de 
l’exposició per conèixer el poble i la nostra cultura, a més de fer reflexionar sobre la visibilitat 
de les dones en la nostra societat al llarg de la història. 

Aquesta exposició culmina amb un acte de cloenda conjunt, on l’alumnat parla del procés de 
creació de l’exposició i a través d’una taula rodona reflexionen juntament amb les dones del 
llibre, sobre el paper de la dona i la seva evolució al llarg de la història. 

 

65 dones 18 homes - 83 total 
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Total accions:  

- 4 accions 8 març. 

- 4 accions 25N. 

-      13 accions preventives població adolescent a les aules. 

- 24 sessions del taller de creixement personal per a dones. 

- 4 accions visibilitat LGBTI. 

 

 


