Memòria 2019

Àmbit de Serveis a les Persones

Espai Dona

Àmbit de Serveis a les Persones
Benestar Social
Espai Dona

Memòria 2019

Índex

1.Servei d’informació i atenció a les dones
2. Activitats per la sensibilització, prevenció, creació de xarxa social i la
participació
3. Activitats de prevenció
4. Pla d’Igualtat d’Oportunitats
5. Indicadors
6. Projectes de futur

Àmbit de Serveis a les Persones
Benestar Social
Espai Dona

Ajuntament de Palafrugell

Espai Dona
L’Espai Dona és un espai d’acollida i recepció de les demandes de les dones del Municipi de
Palafrugell. Pretén facilitar l’accés als recursos a les dones del municipi, així com la
participació en diferents àmbits de la vida quotidiana. És un espai en el qual, les dones que hi
participen, poden potenciar les seves capacitats emocionals, de relació i aquelles que
necessitin afrontar per la seva quotidianitat.
Es treballa en les línies següents:
- SIAD (atenció psicològica i jurídica)
- Actuacions de sensibilització en dies commemoratius.
- Activitats i tallers a escoles, entitats, centres del municipi.
- Seguiment del pla d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

1. Servei d'Informació i Atenció a les Dones
1.1 Nombre total d’intervencions
Usuàries ateses
Dones
Homes
No binari
Nombre d'actuacions

Total
91
0
1
187

En situació de violència masclista
30

Assessorament Legal
-Dones
-Homes
-No binari
-Nombre d'actuacions
Atenció Psicològica

65
0
1
92
82

30

30

1.2 Nombre d’atencions
Els canals d’atenció del SIAD majoritàriament són presencials. A vegades, es fan atencions
per telèfon i correu electrònic quan la demanda i necessitat ho requereix.
Canal d’atenció
Presencial
Telefònicament
Correu electrònic

Total
185
2
0
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1.3 Desglossament demogràfic del totes les intervencions
Edat
Franja edat usuària

Total

Menys de 18 anys
De 18 a 29 anys
De 30 anys a 45 anys
De 46 anys a 65 anys
De 66 a 80
Més de 80 anys

0
10
46
31
5
0

Nacionalitat
Nacionalitat usuàries

Total

Brasil

2

Xile

1

Colòmbia

1

Equador

4

Espanya

47

Hondures

6

Marroc

28

Romania

Residència
S'atén principalment a les dones que viuen a
Palafrugell. Les dones que no són del municipi s’han
derivat al servei comarcal o municipal corresponent.

3

Estudis / Formació
Nivell estudis usuàries

Nombre total

Sense estudis
Estudis primaris
Batxillerat / FP
Universitaris
Altres

20
31
17
14
10

Estat civil
Estat civil
Soltera
Casada
Parella de fet
Divorciada
Separada de fet
Vídua

Nombre Persones
19
29
8
20
15
1
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Procediment d’arribada al SIAD
Arribada
Per compte propi
Serveis Socials
Entitats / Associacions
Altres

Nombre de Persones
30
60
0
2

Motiu de demanda i àmbit d’atenció
No coincideix el nombre de dones ateses amb el nombre de demandes. Hi ha dones que
realitzen més d’una demanda el mateix dia o en el transcurs de les visites.
Motiu demanda
Assessorament legal
Suport psicològic
Violència
Informacions vàries (Salut, activitat,
formació, serveis socials

102
52
30
3

Informacions i assessoraments jurídics
Serveis
Justícia Gratuïta
Regulació de guarda i custòdia
Informació legal
Divorci/ separació
Violència Masclista
Altres

Nombre Derivacions
20
5
40
15
6
6

Grups psicoterapèutics per dones
S'han dut a terme 2 grups. Un de competències marentals, un altre grup per treballar les
violències masclistes. Els grups de competències marentals i de violència masclista tenen una
durada entre 10 i 12 sessions setmanals, els dimecres de 9:30 a 11:30.
El grup de violència masclista es va realitzar de març a maig, i van participar 8 dones. El grup
de competències marentals es va realitzar d'octubre a desembre i van participat també 7
dones.
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2. Activitats per la sensibilització, prevenció, creació de xarxes socials i participació de
les dones
Actuació

Nombre Participants

8 de Març, Dia Internacional de les
Dones
28 de maig, Dia Internacional de la
Salut de les Dones
25 de novembre, Dia Internacional
contra la Violència masclista

400
15
450

2.1 Accions de sensibilització
Es realitzen accions relacionades amb una data o temàtica concreta per tal de sensibilitzar a
la població sobre la dona, el gènere, la igualtat i la violència.
Es realitzen activitats de participació per tota la població de dues maneres diferents; unes
organitzades conjuntament amb algun servei municipal i d’altres on el servei ha organitzat
l’acte i l’Espai Dona realitza la difusió conjunta com a actes dins del dia commemoratiu.
Activitats entorn el 8 de març. Dia Internacional de les dones
Els actes entorn el 8 de març es van treballar i coordinar a través de la Comissió d’Igualtat del
Consell de Benestar Social que es reuneix 4 vegades l’any per treballar els dies
commemoratius, entre d’altres qüestions:

Cartell de difusió del 8M

Caràtula del fulletó de difusió

Ajuntament de Palafrugell

Àmbit de Serveis a les Persones
Benestar Social
Espai Dona

Ajuntament de Palafrugell

1. Actes organitzats per l'Espai Dona conjuntament amb diferents serveis municipals:



Butlletí electrònic “Construint igualtats” amb la voluntat d’oferir continguts amb
perspectiva de gènere de caràcter trimestral.
6 i 7 de març. Activitat sobre Igualtat i Masclisme. Van participar l’alumnat dels instituts
BAIX Empordà i Frederic Martí i Carreras durant les hores del pati. Teníem una taula
de sensibilització i informació i l’activitat #escriuelteugastag.

.


8 de març. Primera publicació al compte d’instagram @donesdepalafrugell per
visibilitzar a dones del municipi de diferents àmbits.

 8 de març. II Sopar de Dones. Es va realitzar un sopar obert on totes les dones del
municipi podien portar quelcom per menjar i compartir-ho. A més, es va fer una
actuació per amenitzar la vetllada.



9 de març. VII Viquimarató sobre Dones del teixit empresarial i comercial L'objectiu de
l'activitat era ampliar la presència de les dones a la Viquipèdia ampliant i creant articles
sobre dones que hi ha han estat presents en l'àmbit del teixit empresarial i comercial
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de Palafrugell. Es va fer la trobada d'un grup de persones a l'arxiu municipal per donarse d'alta com a Viquipedistes i entrar els continguts sobre aquestes dones.
L'organització de l'activitat va ser per part de l'Arxiu de Palafrugell i Espai Dona amb la
col·laboració i suport tècnic de l'Associació Amical Viquipèdia.



14 de març. Taula rodona; Sóc dona, tinc inquietuds polítiques i ara què? Van
participar dones de tots els partits polítics. El debat es va centrar en com han pogut
construir la seva trajectòria professional, a partir de l’anhel i l’interès en la política, pel
fet de ser dones.
Unes 60 persones van assistir a a taula rodona moderada per la periodista Núria
Riquelme i que va participar Camino Fernández de C’s, Elisenda Pérez d’ERC, Eva
Granados del PSC, Marta Madrenas del PdeCat, Laia Pèlach de la CUP, Marta Ribas
d’En Comú Podem i Concepción Veray del PP.

També es va presentar l’estudi sobre la presència de la dona en l’àmbit polític a Palafrugell els
últims 20 anys, acció del Pla d’Igualtat d’Oportunitats Municipal.
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2. Des de diferents serveis i entitats municipals van realitzar activitats relacionades amb
aquest dia i des de l'Espai Dona es va donar suport en la difusió:


8 de març. Contes Coeducatius: "Vet aquí,". Lectura a càrrec de la companyia CIA.
Clownalaclown. Activitat organitzat per la Biblioteca Municipal. La difusió a càrrec de
l'Espai Dona.


5 al 13 de març. Exposició “Dones de Ciència” Exposició al centre d’educació
municipal.


7 de març. Projecció de la pel·lícula Àgora. Es realitza en el centre d’educació
municipal. Després, realització de la ponència “Què controla el nostre batec.” A càrrec
de la doctora Sara Pagans.



10 de març. Visita guiada i presentació del catàleg digital de l’exposició: Dones del
Suro: treball i societat. Activitat organitzada per Museu del Suro.
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Activitats entorn el 28 de maig. Dia Internacional de la Salut de les Dones



28 de maig. Programa de ràdio. Taula rodona sobre la sexualitat de les dones. On van
participar diferents professionals relacionades amb la dona i la sexualitat. Montserrat
Romero (psicomotricista), Nuri Vives (especialista en sol pèlvic i anatomia, teràpia del
moviment), Alba Soler (Psicoterapeuta), Marina Castro (sexòloga) i Ester Mullera
(psicòloga, sexòloga, tècnica de l'Espai Dona)



6 de juny. Projecció del documental: “El sexe ignorat”. Debat posterior amb Ester
Mullera. Activitat organitzada per la Biblioteca Municipal. La difusió a càrrec de l'Espai
Dona
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Activitats entorn de les festes majors d’estiu. El sexisme a les festes.
Es van elaborar dues sessions formatives. Una a les entitats de barraques i l’altre als agents
joves de salut. Les dues formacions anaven dirigides a treballar el sexisme a les festes,
sobretot posant molt èmfasi a la seva identificació i la seva possible actuació.
Es van repartir polseres, amb el lema "A Palafrugell No és No!" i "A Palafrugell Nomès SI és
SI" i es va elaborar un cartell per promocionar-ho. Enguany es van plantejar els dos lemes, ja
que es creu que els dos són complementaris i permeten treballar molts aspectes sobre la
prevenció de violències sexuals. Pel cartell del Només si és si, van participar persones de
diferents entitats juvenils, en total 13 cartells on hi havia persones de diferents gèneres i
edats. Es van crear també adhesius.
El cartell informatiu sobre què és una agressió sexista es va traduir també a l'anglès i es van
repartir, igual que els altres cartells, per l'entorn de la festa.
Per identificar el servei es va il·luminar el cartell del Punt Lila i també es va crear una
banderola identificativa.
A través d'unes dinàmiques es treballava amb les persones que s'acostaven a demanar
informació diferents continguts sobre violències masclistes per prevenir i sensibilitzar hi havia
dinàmiques per treballar la sensibilització i prevenció en les violències masclistes.
A més a més, hi havia tríptics explicatius de violència masclista. Es va desenvolupar de forma
coordinada amb diversos agents de l’ajuntament, un protocol intern per agressions sexistes i
sexuals, i a més a més, el Punt Lila hi va estar present els tres dies de festes majors fins al
tancament dels concerts.
El Punt Lila comptava amb professionals de la psicologia especialitzades en violències
masclista i atenció en emergències. També va comptar amb persones voluntàries d'entitats
del municipi per donar suport la dinamització de les activitats de sensibilització. Per poder fer
les atencions es va comptar amb un mòdul prefabricat que permetia tenir un espai reservat i
confidencial, si calia.
A través d'una ruleta es plantejaven diferents activitats:
- Veritat o fals. Es plantejaven diferents dades i es proposava a les persones que havien
d'encertar si era veritat o fals.
- #metoo #jotambé. Es demanava a les dones que posessin una situació de violència que
haguessin viscut a l'iceberg de la violència masclista per tal de visibiltizar la violència
masclista. Als homes se'ls demanava que pensessin en alguna dona i posessin alguna
situació que ells identificaven que havien viscut.
- Escriu el teu #hastag. Posar un #hastag amb missatge de rebuig a la VM i/o empoderament.
- Foto amb #hastag. Podien fer-se una foto, escriure un missatge o hastag en una pissarra i
penjar-la a xarxes.
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Activitat #escriuelteuhastag

Cartells de sensibilització que es van repartir a l'espai de la festa
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Cartells de sensiblització i informació en català i anglès

Punt Lila de Palafrugell
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Dades del Punt Lila
Gènere
Gènere
Dones
Homes
Total

Total
590
290
880

Edat
Edat

Total

Menys de 18 anys
De 18 a 29 anys
De 30 anys a 39 anys
Més grans de 39 anys
Total

471
352
31
26
880

Procedència
Procedència
Palafrugell
Baix Empordà
Províncies
Altres
Total

Total
609
147
103
18
880

Activitats entorn el 25 de novembre. Dia internacional per erradicar la violència envers
les dones

23 de novembre. Enguany es va realitzar la X Encesa d’espelmes.
En el muntatge i repartiment d’espelmes (450 aproximadament) van
participar diferents entitats i grups de formació del municipi:
L'acte institucional va tenir lloc a Plaça Nova amb reproducció del
videoclip de la cançó "Quan salta l'alarma" escrita i interpretada per
Marina Gil. Aquest projecte està coordinat conjuntament amb l'Àrea
de Joventut. La cançó va ser produïda als estudis de Can Genís,
seu de l’Àrea de Joventut, pel músic Albert Such i ha comptat amb
la col·laboració de la banda de percussió Pàtitis i de la Celia Olivera
a la guitarra. És una cançó que parla dels perills del masclisme en
una relació i de la importància que té per a la dona acabar-la en el
moment que detecta indicis de violència.
El segon procés artístic va començar un cop gravada la cançó, quan tres il·lustradores
vinculades al municipi de Palafrugell l’han pogut interpretar pintant tres murals diferents. Es
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tracta de Burna Valls, Moontserrat Abril i Anna Grimal, que han fet una estada a Can Genís
per a treballar de forma col·laborativa.
La última part del projecte va ser la gravació d’un videoclip que recull tot el procés de creació.
El videoclip va ser realitzat pel Punt Òmnia de Palafrugell i va comptar amb la participació de
les ballarines del municipi: Ainhoa González, Mar Madí i Roxana Elena Mereuta.
També van participar a l'acte:
-

El Cicle Formatiu de Soldadura de l'INS Baix Empordà va crear uns suports, per poder
posar les espelmes en pots de vidre.

-

Entitats del Municipi van donar paraules de suport a les persones que viuen dia a dia la
violència masclista i de rebuig a aquestes violències. Va presentar l'acte l'Entitat els
Trompats i van participar en els parlaments les entitats: Melic, Fundació Palafrugell
Gent Gran, Associació Latina de Palafrugell, Associació BTT Marxa del Suro Femenina
de Palafrugell, Referents per la Convivència i Club rítmica Palafrugell Costa Brava.

Encesa d'espelmes a Plaça Nova
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Il·lustració de la Montserrat Abril Il·lustració de la Bruna Valls

25 de novembre: Sota el lema “Ballem per unes relacions lliures de violències masclistes” es
van organitzar a Plaça Nova i Plaça Ermenganda, una ballada de country i Lindy Hop
respectivament. A Plaça Ermenganda també hi havia muntat el photocall d’Estimar No fa mal
amb l’objectiu que les persones es fessin una fotografia i escrivissin un missatge en contra de
la violència masclista en una pissarra. Les dues activitats van poder organitzar-se amb la
col·laboració de la l’Associació Windy Hoppers i l’Associació Europea de Música Country.

La difusió de les activitats es va dur a terme mitjançant el web de l'Ajuntament, el Facebook de
l'Espai Dona, el Twitter de l'Espai Dona.També mitjançant correus electrònics i cartells que es
van penjar a diferents espais municipals.
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2.2 Accions per a la creació de xarxes socials
1. Redacció del butlletí electrònic "Construint igualtats". Es publica un butlletí cada trimestre.
2. Gestió diària dels perfils del twitter i del facebook.:
- El nom d'usuari del twitter és @donapalafrugell i el nom d'usuari del facebook és
espaidonapalafrugell. L'ús que se'n fa és el d'informar de les accions del Espai Dona així
com de compartir continguts que contribueixin a la reflexió i al debat en temàtica de gènere i
igualtat, i també difondre informació de susceptible interès a la ciutadania de Palafrugell
provinent de fonts municipals. Les etiquetes habituals a l'hora d'escriure missatges són
#IgualtatPalafrugell i #Dones.
3. Creació del perfil d’INSTAGRAM @donesdepalafrugell: Publicació setmanal sobre dones
de Palafrugell (que han nascut, viuen i/o hi treballen) que amb la seva experiència aporten
valor al Municipi de Palafrugell.

3 Activitats de prevenció
Taller
Quin
conte
m'expliques?
Com ho fem a
casa?
I tu què vols ser
de gran?
Publicitat
i
sexisme
Això és amor?
I tu com ho
veus?
Lleure i igualtat
de gènere

Durada
1'30h
1'30h
1,30h
2h
2h
2h
2h

Públic objectiu
Alumnat de 4t de
primària
Alumnat de 5è
de primària
Alumnat de 6è
de primària
Alumnat de 1r
d'ESO
Alumnat de 3r
d'ESO
Alumnat de 4t
d'ESO
Grup de
premonitors i
premonitores
Espai Jove

Nombre de

Alumnat

tallers realitzats

participant

12

239

12

210

12

251

20

366

14
11

232

1

20

-

Taller “Quin conte m’expliques?”. Es van fer 12 tallers a 5 centres de primària d'una
hora i mitja cada taller. L'activitat consisteix a una reflexió sobre la desigualtat entre
nens i nenes i l'explicació d'un conte que fomenta el respecte cap a la igualtat. Els
tallers impartits als grups de 4t de primària.

-

Taller “Com ho fem a casa?”. Es van fer 12 tallers a 5 centres diferents d'una hora i
mitja cada taller. El taller constava de dues activitats. La primera els nens i nenes
havien de fer una reflexió sobre l'organització que tenen a casa seva en les tasques de
la casa i la segona fomentar la reflexió sobre la igualtat entre homes i dones. Els tallers
impartits als grups de 5è de primària.
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-

Taller “I tu que vols ser de gran?”. Es van fer 12 tallers a 5 centres diferents d’una hora
i mitja cada taller. L’activitat consisteix a poder reflexionar sobre com són les
professions laborals, quines habilitats són necessàries per a les professions, i fer
èmfasis en la falsa creença de professions dividides pels gèneres. Els tallers impartits
als grups de 6è de primària.

-

Taller, “Què em vols vendre?”. Es van fer 20 tallers de publicitat sexista a 4 centres
educatius de secundària de Palafrugell. De 2 hores de duració, concretament per als
grups de 1r d’ESO. Els continguts es treballen amb la publicitat actual des d’una
mirada crítica i igualitària.

-

Taller “Això és amor?”. Es van realitzar 14 tallers de prevenció de violència en les
relacions de parella a 4 centres educatius de secundària de Palafrugell de 2 hores
cada taller, concretament per als grups de 3r d'ESO. Es van treballar, sobretot, els
mites de l'amor romàntic.

-

Taller "I tu com ho veus?". Es van realitzar 11 tallers a 4 centres educatius de
secundària de Palafrugell de 2 hores cada taller. El taller amb una metodologia
participativa i dinàmica, permet que l'alumnat pugui opinar, expressar el que sent i
connectar amb el que senten els i les altres. Es treballen continguts de prevenció de
violència en les relacions de parella. S'utilitza un vídeo i se'ls hi demana que facin una
representació de futures formes de reaccionar. Els grups que van rebre aquest taller
eren de 4t d'ESO.

-

Es va realitzar un taller de "Lleure i igualtat de gènere" de 2 hores pel grup de joves
que feien el curs de premonitors de l'Espai Jove. Aquest va demanar a l'Espai Dona
una sessió per treballar el gènere i el lleure.

-

Formació agents joves de salut:

-

o

Sexisme a les festes: Taller de dues hores. Treball amb accions sexistes durant
les festes majors, role playings per identificar conductes sexistes. Metodologia
de treball dinàmica. Primera aproximació grupal sobre què és el sexisme,
posteriorment passar a definir les agressions sexistes durant les festes i, en
acabat, com identificar-les i com actuar. Dinàmica de tancament.

o

LGTBI: Taller de dues hores. Treball per aclarir conceptes i parlar d'estereotips
LTBIfòbics. Metodologia de treball dinàmica. Primera aproximació grupal sobre
què és el LGTBI, posteriorment passar a definir les agressions LGTBIfòbiques,
en acabat, com identificar-les i com actuar. Dinàmica de tancament.

Realització 5 d'entrevistes a alumnes de diferents instituts. Ens han sol·licitat
entrevistes per tal de saber aspectes relacionats amb l'Espai Dona i la intervenció que
realitza al municipi. Els i les alumnes que han vingut a l'Espia Dona, realitzaven els
treballs de recerca, treballs de classe relacionats amb les violències masclistes.

4. Comissions i taules de treball
L’Espai dona participa en diferents comissions amb l’objectiu de treballar coordinadament amb
altres serveis i entitats del municipi sobre diferents àmbits.
-

Comissió d’Igualtat del Consell de Benestar Social
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La Comissió d'Igualtat es va crear al plenari del Consell de Benestar Social i està configurada
per diferents serveis municipals, entitats i agents socials del municipi. L'objectiu és fer el
seguiment del pla d'igualtat municipal i organitzar i coordinar els diferents actes entorn els dies
commemoratius. Es reuneix entre 4- 5 vegades l'any. El 2019 es va reunir el 31 de gener, 26
de març, 7 de maig, 17 de setembre, 14 de novembre
Es va organitzar des de la comissió una trobada i formació de matrimonis forçosos amb
l'Entitat Valentes i Acompanyades
També va formar part del jurat del concurs/campanya per la igualtat d'oportunitats a les
empreses de Palafrugell: la igualtat recompensa
Entitats i serveis implicats: Àrea de Joventut, Àrea d'Educació, Pla Inclusió Social, Fundació
Pallach, Creu Roja, Arep, Càritas, Espai Jove, CAP Palafrugell (infermera de salut i escola),
Serveis educatius del Museu del Suro. Puntualment s'hi afegeixen altres serveis com IPEP o
Arxiu Municipal.
-

Comissió d’igualtat per treballar campanyes sobre la igualtat d’oportunitats en el treball
Es va formar part de la comissió d'igualtat creada per l'IPEP per dinamitzar la
campanya/concurs: LA IGUALTAT RE-COMPENSA. Acció a petició del Departament
de treball i Afers Socialss per promoure la igualtat d'oportunitats a la feina.
Formada per: Tècnica del Servei d'Ocupació de l'IPEP, Tècnica del servei
d'emprenedoria i empresa de l'IPEP, Espai Dona, Pla d'Inclusió social, Tècnica de
recursos humans de l'ajuntament i que porta el pla d'igualtat, tècnica de l'ipep que
porta dinamització de la web, blog i xarxes.
Es va reunir 4 vegades per treballar la campanya i escollir el pressupost i projecte que
s'adequava més als objectius que volíem treballar.
Es va fer campanya per promoure i visibilitzar les bones pràctiques en matèria
d'igualtat a les empreses de Palafrugell. https://ipep.cat/ca/noticies/la-igualtat-a-lafeina-recompensa.-participa-hi
Es van presentar dues empreses. La Comissió d'igualtat del consell de benestar social
va fer de jurat i les dues empreses es van guardonar amb el premi corresponent
(reconeixement i publicitat)
S'ha decidit mantenir la comissió per tal de valorar l'acció del 2020, amb possibilitats
que sigui una campanya de sensibilització i prevenció d’assetjament sexual a la feina.

-

Comissió d’igualtat del Pla d’igualtat intern
L'Espai Dona forma part de la Comissió d'Igualtat del Pla Intern de l'Ajuntament. S'han
fet 4 reunions i 1 formació

-

Comissió de convivència del Consell de Benestar Social
L'Espai Dona forma part amb altres serveis i entitats del municipi de la comissió de
convivència del Consell de Benestar Social. S'ha treballat amb un projecte de la
Secretaria d’Immigració de la Generalitat i dinamitzat per la Fundació Surt sobre la
xarxa antirumors i hem participat a una formació de 3 dies sobre antirumors. Es va
plantejar que Espai Dona en formés part ja que alguns dels rumors tenen a veure amb
la violència de gènere.

-

Comissió d’habilitats per la vida de la Mesa de Salut Jove
L'Espai Dona també forma part de la Mesa de Salut Jove dinamitzada per l'Àrea de
Joventut, concretament de la comissió d'habilitats per la vida que es reuneix 5-6
vegades l'any. La comissió té la mirada de gènere en tot moment i algunes de les
accions que es plantegen des de la comissió són per treballar la desigualtat de gènere
i la prevenció de violències en les parelles, entenent que treballar aquests aspectes és
incidir en la salut dels joves.
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-

Taula Comarcal de Mutilació Genital Femenina i Matrimonis Forçosos
El 30 de juliol es va fer una reunió amb els municipis que en formen part, entre ells
Palafrugell. Es va organitzar a través de la taula i el Consell Comarcal una formació
sobre matrimonis forçosos a diferents municipis de la comarca que es va fer el 13 de
desembre al matí. S’està a l’espera del protocol i fulls de sensibilització.

-

Comissió Comarcal de Violència Masclista – Protocol de Violència Masclista de
Comarques Gironines
El 8 d'octubre es va convocar dels del consell comarcal la Comissió Comarcal de
Violència Masclista amb diferents agents del territori (Cossos Policials, Professionals
mèdics, àrea d'atenció a la família, siads, etc)

Trobada d’entitats de dones del Baix Empordà pel Consell Nacional de Dones
El 21 de novembre es va participar a la primera trobada d'entitat de dones del Baix Empordà
impulsada i dinamitzada per l'Institut Català de les Dones.

5 Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones del municipi de Palafrugell 20172020
Aquest 2019 s'han dut a terme diferents accions del Pla d'Igualtat d'oportunitats entre dones i
homes de Palafrugell entre les quals han estat:
- Estudi de la presència de la dona en l'àmbit polític.
- Inici del projecte "Dones de Palafrugell" per visibilitzar l'aportació de dones al municipi que
són o no de Palafrugell.
- Implicació de les entitats en l’organització dels dies commemoratius
- Campanya d’igualtat d’oportunitats en el treball “La igualtat re-compensa”
- Augmentar tallers a 2n ESO sobre prevenció de violències sexuals i a batxillerat sobre
violència masclista en la parella amb la projecció del documental “Empieza en ti”

El Pla d’Igualtat té com a missió treballar de manera transversal la igualtat entre dones i
homes del Municipi de Palafrugell. Està format per 6 eixos, els quals tenen uns objectius i una
sèrie d’accions que han d’executar les diferents àrees i serveis de l’Ajuntament en un període
de 4 anys.
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Els 6 eixos del Pla d’Igualtat són:
1. Presència i participació. Trencar la invisibilitat històrica de les dones i treballar
els canals de participació perquè les dones puguin expressar-se i participar de la vida
social i cultural.
2. Reorganització del treball i nous usos del temps. Treballar la segregació
horitzontal i vertical del treball, repensar la organització horària de la societat, nous
usos del temps i treballar la conciliació laboral i familiar
3. Territori. Tenir en compte els diferents usos del territori tenint en compte el
treball productiu i reproductiu i treballar les percepcions de seguretat personal en els
diferents espais i zones de Palafrugell.
4. Coeducació i transmissió d’una cultura igualitària. Promoció d’una educació que
potencia la igualtat així com l’eliminació de qualsevol discriminació.
5. Acció contra la violència masclista. Es pot donar en la parella, en la família, a la
comunitat i en el treball. La violència masclista no és un fet aïllat, sinó que constitueix
un fet estructural de l’organització d’un sistema patriarcal i es dona en tots els àmbits
socioeconòmics.
6. Compromís del govern local amb la igualtat efectiva entre homes i dones, i la
transversalitat de gènere en les polítiques

El Pla es pot consultar al web de l’Ajuntament de Palafrugell.
5. Indicadors
Indicador

2019

2018

2017

2016

Usuàries ateses SIAD

91

96

91

77

Nombre participants activitats

865

500

700

620

1.677

1.100

1.240

1.243

Nombre d’alumnes
tallers de prevenció

que

han

realitzat

6. Projectes de futur
1.- Continuïtat de les activitats de prevenció en els centres educatius del municipi amb tallers
psicoeducatius.
2.- Butlletí electrònic trimestral “Construint igualtats”.
3.- Continuar commemorant i dinamitzant actes entorn el 8 de març, 28 de maig, 23 d’abril
Sant Jordi i 25 de novembre i el sexisme a les festes per la Festa Major amb Punt Lila de
sensibilització i atenció.
4.- Continuar fent els tallers de prevenció de violències en la parella.
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5.- Seguir creixent en el municipi a través dede estar cada vegada més present en les
diverses situacions i propostes que es fan al municipi.
6.- Mantenir els grups per a dones que han viscut violència masclista en la parella i de
competències parentals.
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