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Durant l’any 2020, 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. 

Enguany, el context ha modificat la implementació de les accions: el covid-19 i el confinament 
han fet que moltes accions no es poguessin realitzar o que es portessin a terme de maneres ben 
diferents a les previstes. 

La Regidoria d’Igualtat de Gènere, dona i LGTBI d’acord amb el seu pla estratègic reflectit en el 
Pla Local d’Igualtat 2015-2018 té tres línies d’actuació previstes :  

Línia 1: Compromís amb la Igualtat 

Línia 2: Acció contra la violència 

Línia 3: Visibilització i participació de les dones 

Durant l’any s’han portat a terme diferents projectes i activitats vinculats amb els objectius 
estratègics i les línies d’actuació amb el Pla Local d’Igualtat:  

 

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, actuar sobre els factors que les provoquen i fer-les visibles.  

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

ACCIÓ 1: Performance ‘El violador ets tu’ 
 
Data: 25 de gener de 2020 

 

Descripció: 
S’inicia l’any afegint-nos al clam feminista iniciat per Las 
Tesis, de Xile, com a rebuig als atacs contra les dones. En un 
inici pretenia ser un ball de carrer, tot i que gràcies a les 
xarxes socials s’ha extès ràpidament per tot el món i ja se 
n’ha fet ressó a ciutats com Nova York, Paris, Madrid, Roma 
o Mèxic. 
La performance va tenir lloc el 25 de gener i hi van participar 
dones i nenes sense limitació d’edat. És un ball senzill amb 
una coreografia fàcil d’aprendre, que es realitza amb els ulls 
embenats i que va repetint frases contundents contra la 
violència masclista. L’Aula de Música d’Arenys de Munt va 
acompanyar l’acte. 
 
Nota de 
premsa: 
 

http://www.arenysdemunt.cat/actualitat/n
oticies/totes-les-dones-nenes-i-noies-del-
poble-estan-convidades-a-participar-a-la-
emperformanceem-andldquoel-violador-
ets-tuandrdquo 



 

MEMÒRIA IGUALTAT DE GÈNERE 2020 

 

3 
 

Valoració: Hi va haver una gran afluència de participants. La participació de l’Aula de 
Música en directe va donar encara més força a la reivindicació de la 
performance. 

Imatges: 
 

 
 

 

 

 

ACCIÓ 2: Dia internacional de la Dona   
 
Data: 8 de març de 2020  
Descripció: 
S’organitza la celebració del 8 de març 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 i l’Institut Domènec Perramon). 
És un acte obert a tota la població. 
· El dia 6 de març es va fer a l’Espai Jove una 
activitat especial dedicada al Dia 
internacional de la dona, alhora, també es va 
fer un assaig per a la performance ‘El violador 
ets tu’ a la sala municipal.  
· El dia 8 de març a les 11.30 del matí es va 
realitzar la lectura del manifest davant de 
l’Ajuntament conjuntament amb l’entitat 
Donaviva i tot seguit es va baixar fins a la 
plaça de l’església tots els assistents/es a 
l’acte en forma de manifestació sota el lema 
‘8M: per un futur radicalment igualitari’. 
· Una vegada a la plaça de l’església es va 
realitzar la performance ‘El violador ets tu’ i, 
seguidament, es van realitzar activitats per a 
la canalla, conta-contes familiar i pinta cares. 
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Nota de 
premsa: 

El proper diumenge 8 de març és el Dia Internacional de les Dones. Per celebrar 
i reivindicar aquesta diada, hi haurà diverses activitats i accions al llarg del mes 
de març del 2020. 

El divendres 6 de març a les cinc de la tarda, a l’Espai Jove edifici Escorxador 
s’organitza una activitat especial per aquesta diada on hi estan convidades 
totes les joves del municipi. 

El mateix divendres 6 a les nou del vespre a la Sala Municipal us convidem a 
totes les dones, noies i nenes a venir a l’assaig obert per preparar la 
performance que tindrà lloc el diumenge 8 de març a la plaça de l’Església. 

El diumenge 8 de març a partir de les deu del matí podrem trobar a Donaviva a 
la plaça de l’Església fent el tradicional repartiment de clavells.   
             El mateix diumenge a dos quarts de dotze del matí hi 
haurà la lectura del manifest institucional a la porta de la Casa Consistorial, i 
seguidament una manifestació que baixarà fins la Plaça de l’Església.  
      

Seguidament, un cop arribades a la plaça es farà la performance “El violador 
ets tu”, porta el teu mocador per tapar-te els ulls durant la coreografia.                       
Finalitzada la performance hi haurà una actuació de conta-contes familiar per 
tancar la diada. 

Al vespre del diumenge 8 a les set de la tarda podrem gaudir del monòleg 
“Equilibris” de Gemma i Tessa Julià a la Sala Corrioles, organitzat pel Centre 
Moral. Per a més informació sobre la representació i la compra d’entrades 
anticipades, podeu consultar la pàgina web del Centre Moral. 

El dimecres 11 de març a les quatre de la tarda a la Sala Corrioles, tindrà lloc el 
taller de defensa personal per a dones, organitzat per Donaviva. 

I per finalitzar, divendres 13 de març a les set del vespre a Can Borrell, hi haurà 
la xerrada “El món laboral, una injustícia per a les dones” a càrrec d’ Irina Fuset, 
organitzat per Donaviva.  

 
Valoració: A la lectura del manifest i a la baixada de la pancarta hi va haver força afluència 

de participants. 
Una vegada a la Plaça, amb la performance i el conta-contes, s’hi va anar afegint 
cada vegada més gent. 
*El taller de Defensa Personal Femenina i la xerrada van quedar anul·lats pel 
confinament que va entrar de ple enmig dels actes reivindicatius del 8M. 
La resta d’actes es van poder realitzar amb molta participació i consciència per 
part de tothom. 

 
Imatges: 
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Lectura del manifest                                                    Baixada per a Riera amb la pancarta 
 

                      
  
Performance “El violador ets tu”                          Conta-contes familiar i pinta cares 
 

          
 

 

ACCIÓ 3: Dia internacional contra la LGBTI-fòbia   
 
Data: 17 de maig de 2020 

 

Descripció: 
El dia 17 de maig es va fer la celebració del dia 
internacional de la LGTBI-fòbia on es va 
publicar una nota de premsa explicativa amb 
la declaració institucional. A la vegada es va 
passar a la ràdio municipal una falca per 
emetre durant el cap de setmana. 
Paral·lelament es va penjar la bandera de la 
diversitat al balcó de l’ajuntament. Com que 
l’Espai Jove estava tancat a causa de la 
COVID-19, no es van poder realitzar tallers de 
prevenció però sí que es va penjar informació 
preventiva i de sensibilització a les xarxes 
socials. 
 
Nota de 
premsa: 

http://www.arenysdemunt.cat/actualitat/noticies/17-de-maig-dia-
internacional-contra-lhomofobia-la-lesbofobia-la-gaifobia-la-bifobia-i-la-
transfobia 
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ACCIÓ 4: Dia internacional de la salut de la dona 
 
Data: 28 de maig de 2020 
Descripció: 
El dia 28 de maig se celebra el dia internacional de la salut de la dona, a causa del confinament 
no es van poder fer activitats presencials però sí que es va penjar informació d’interès a les 
xarxes socials de l’Espai Jove.  
 

 

ACCIÓ 5: Dia internacional de l’orgull LGTBI 
 
Data: 28 de juny de 2020  
Descripció: 
El 28 de juny és el dia internacional de l’orgull 
LGBTI des de l’Ajuntament i juntament amb 
la nova entitat del municipi Amunt LGBTI es 
va organitzar el mateix diumenge dia 28 de 
juny a la plaça de l’església una lectura d’un 
manifest, presentació de la nova entitat, 
pintada d’un banc amb els colors de la 
bandera de la diversitat i l’activitat ‘deixa la 
teva empremta’.  
 

Nota de 
premsa: 

http://www.arenysdemunt.cat/actualitat/noticies/28-de-juny-dia-de-
lorgull-lesbia-gai-bisexual-transsexual-i-intersexual 

 

ACCIÓ 6: SAI Consell Comarcal del Maresme (assistència a xerrada i posar-ho a la web de 
l’ajuntament) 
Data:  

 

Descripció: 
L’Ajuntament d’Arenys de Munt assisteix al Consell 
Comarcal del Maresme a la presentació del SAI (Servei 
d’Atenció Integral LGTBI), i s’incorpora tota la informació 
d’aquest servei a la web municipal.  
 

Nota de 
premsa: 

http://www.arenysdemunt.cat/arees/igualtat-de-genere--lgtbiq/servei-
datencio-integral-lgtbi-sai 
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ACCIÓ 7: Avaluació Pla local d’igualtat de gènere  
 
Data: 2020-2021 
Descripció: 
Durant el desembre s’inicia la formació per a l’Avaluació del Pla local d’igualtat de gènere amb 
el suport de la Diputació de Barcelona. 
Aquesta formació es farà al llarg del primer semestre de 2021 i permetrà realitzar una 
avaluació exhaustiva de l’antic Pla i extreure’n les conclusions necessàries per a la confecció 
del nou Pla. 
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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. 

 

ACCIÓ 1: Prevenció de la violència masclista durant el confinament 
 
Data: Durant el confinament (març-juny 2020) 
Descripció: 
Durant el confinament es fa difusió de tota la informació 
que arriba des de la Generalitat i la Diputació per ajudar i 
prevenir les situacions de violència masclista. Es pengen 
cartells als establiments oberts (alimentaris i farmàcies) 
amb els número de telèfon, correus i línies de whatsapp per 
a l’atenció de les dones víctimes de violència masclista.  
Es penja a la web municipal tota la informació a través de 
notes de premsa de la guia de consells de seguretat per a 
víctimes de violència que proporciona la Generalitat de 
Catalunya, Mossos d’esquadra.  
 

Nota de 
premsa: 

Consells de seguretat confinament: 
http://www.arenysdemunt.cat/actualitat/noticies/consells-de-seguretat-
per-a-possibles-victimes-de-violencia-durant-el-confinament 
  
Línia Whatsapp  confinament: 
http://www.arenysdemunt.cat/actualitat/noticies/linia-de-whatsapp-
contra-la-violencia-masclista-durant-el-confinament 
  
Mesures  confinament: 
http://www.arenysdemunt.cat/actualitat/noticies/mesures-per-garantir-
latencio-a-les-dones-en-situacio-de-violencia-masclista-durant-el-
confinament 
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ACCIÓ 2: Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones  
 

Data: 25 de novembre de 2020 

 

Descripció: 
S’organitza la commemoració de la diada del 25 de 
novembre, en col·laboració amb altres agents i entitats 
del territori. Enguany, s’ha apostat per crear impacte 
en la societat tenint en compte que les mesures actuals 
de prevenció davant la situació pandèmica no 
permeten els actes multitudinaris. 
- És per això que, com a acte principal, s’ha realitzat 

el muntatge d’un cementiri amb les dones mortes 
per violència masclista durant el 2020 i fins a la 
data.  

- També s’ha demanat realitzar un minut de silenci, 
a les 12 del migdia, de forma individual. 

- I seguint les normes de prevenció, enguany, el 
manifest s’ha fet en format virtual. Hi ha participat 
diferents persones del poble, els quals n’han llegit 
un fragment i s’ha muntat tot seguit en format 
vídeo. Aquest any la perspectiva del manifest no es 
manté tan en la víctima sinó que comença a posar-
se de cara a l’agressor. 

- Seguint aquesta línia, al costat del cementiri s’hi 
han afegit dues pancartes: una amb un iceberg per 
posar de manifest les violències masclistes, les més 
petites, aquelles que estan molt arrelades a la 
societat i que no s’acostumen a criminalitzar; i a 
l’altra, consells per a l’agressor, per tal que pugui 
detectar quan es troba en un estat alterat i sàpiga 
quins passos ha de seguir per poder aturar-se 
sense fer mal a ningú. 

 
Nota de 
premsa: 

NDP  25N 
http://www.arenysdemunt.cat/actualitat/noticies/25-de-novembre-dia-
internacional-per-a-leliminacio-de-la-violencia-envers-les-dones 
 
 
NDP Manifest 25N: 
http://www.arenysdemunt.cat/actualitat/noticies/manifest-del-dia-
internacional-per-a-leliminacio-de-la-violencia-envers-les-dones 
 

Vídeo del 
manifest: 

https://www.youtube.com/watch?v=xixdXqrUxqs&feature=youtu.be 
 

Valoració: Ha sigut una activitat impactant que no ha deixat indiferent a ningú. Hi ha hagut 
visites dels vianants o dels nens que jugaven a la Plaça i també per part de 
l’escola Sant Martí i del CFA Enric Camon s’han fet visites per aprofundir en la 
reflexió de la problemàtica que encara dura. 

Imatges: 
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Pancartes 

    
 
Cementiri 
          

 
 
 

 

ACCIÓ 3 : Tallers de prevenció a l’Escola d’adults Enric Camón 
 
Data: 12 de novembre de 2020 

 

Descripció: 
El dia 12 de novembre d’enguany, el grup La Sal-
transformació social va impartir un taller sobre rols i gènere 
al grup d’Instrumental del CFA Enric Camón, en horari de 5 
a 7 de la tarda. 
El taller era una versió del ‘Party antirols’ adaptat a 
l’alumnat del curs, majoritàriament d’origen magrebí.  
 
Valoració: Les participants van gaudir molt de l’experiència, van poder exposar els seus 

punts de vista i van proposar-se reptes per aplicar al seu dia a dia. 
Va ser una experiència gratificant, on van gaudir i aprendre i d’on va sorgir la 
petició de fer més tallers de l’estil. 
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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. 

 

ACCIÓ 1: Suport econòmic a Donaviva   
 
Data: Durant el 2020 

 

Descripció: 
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 ui a 
la participació de les dones en tots els àmbits de la societat, 
prioritzant que tan en actes com en diades l’entitat pugui 
tenir un paper fonamental.  
Actes que han realitzat durant aquest 2020: 
· celebració del dia de la Poesia amb un programa de ràdio 
participatiu, on totes les persones que ho van desitjar van 
poder llegir poemes propis o d’autores femenines 
· lliurament de clavells per al 8-M 
· Teatre fòrum en col·laboració amb el Centre Moral, dins 
dels actes del 8-M 
· Després del confinament: taller sobre com reforçar el 
sistema immune 
 
Nota de 
premsa: 

http://www.arenysdemunt.cat/actualitat/agenda/reforca-el-teu-sistema-
immune 

Valoració: Enguany l’activitat de DV també s’ha vist afectada pel confinament i la 
pandèmia. Han disminuït la seva participació, ja que la majoria dels seus actes 
són presencials. 

Imatges: 
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ACCIÓ 2.1: Tallers de creixement personal i autoestima (edició juliol) 
 
Data: Juliol 2020 

 
 

Descripció: 
Seguir programant el taller de creixement 
personal com a espai mixt de trobada,   
autoconeixement individual i suport mutu 
entre dones i homes. Enguany s’han 
realitzat durant aquest 2019 dos grups 
dirigits a totes les persones del municipi.  
El juliol es va oferir la primera versió del 
taller, aprofitant l’obertura del 
confinament i com a eina per afavorir el 
benestar i el suport després d’uns mesos 
tan durs i complicats. 
Es van fer dos grups: un de matins i un de 
tardes, per oferir un ventall més ampli de 
possibilitats a diferents persones.  
 
 

Nota de 
premsa: 

http://www.arenysdemunt.cat/actualitat/noticies/obertes-les-
inscripcions-al-taller-de-creixement-personal-del-mes-de-juliol 
 

Valoració: Aquesta nova participació estiuenca va ser molt ben acollida després del 
confinament, amb els grups plens i llista d’espera. Moltes persones noves que 
no havien participat en aquests tallers van poder gaudir-ne, gràcies també als 
nous horaris.  
Es van crear vincles i sinergies entre les participants i va ser una empenta cap 
al benestar i l’autoconeixement mutu, sense oblidar la cooperació i el 
companyerisme. 

Imatges: 
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ACCIÓ 2.2: Tallers de creixement personal i autoestima (edició octubre-desembre) 
 
Data: Octubre-desembre 2020 

 

Descripció: 
Després de l’èxit de l’edició estiuenca, es va 
programar l’edició trimestral que també va 
tenir una gran acollida en els dos horaris 
programats: matí i vespre, amb grups molt 
nombrosos d’unes 15 dones a cada grup i 
amb llista d’espera pendent a iniciar pel 
gener. 
 
 

Nota de 
premsa: 

http://www.arenysdemunt.cat/actualitat/noticies/obertes-les-
inscripcions-al-taller-de-creixement-personal 
 

Valoració: Al llarg del trimestre es va haver de deixar de fer presencial per passar a fer el 
taller en línia a causa de les noves restriccions per la pandèmia. La valoració ha 
estat molt positiva, ja que això també ha despertat nous recursos entre les 
participants, a més a més, que ha servit per mantenir el vincle tot i la situació 
que s’ha viscut durant aquests mesos. 

Imatges: 
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Total accions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal tenir en compte la situació excepcional d’aquest 2020 quant al tema del confinament i la 
pandèmia, que no han permès realitzar la majoria d’actes de forma presencial, tal i com 
teníem programats o com havíem fet anys enrere. Això ens ha impulsat a buscar nous 
recursos i noves maneres d’estar al costat de les persones, seguint fent créixer el vincle i 
sense perdre l’acompanyament a totes aquelles dones que ho necessiten. 

El total d’accions que s’han dut a terme són 12, val a dir però, que les accions organitzades 
juntament amb Donaviva s’han de comptabilitzar com a 4, ja que són les que s’han fet 
enguany. Al igual que el taller de creixement personal, que es comptabilitza en bloc, però 
que ha ofert 4 tallers al llarg del 2020 en diferents franges horàries que ha permès arribar a 
moltes més persones. 

Les noves situacions ens porten a reinventar-nos i a buscar noves maneres d’estar més a prop 
les unes de les altres. 
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