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8.Anexes

PLA LOCAL DE POLÍTIQUES DE DONES
INTRODUCCIÓ
El document que presentem a continuació és el fruit de la feina
conjunta feta per la ciutadania, el personal tècnic, associacions i
representants polítics del poble de Cassà de la Selva. Aquest Pla
representa el punt de partida per treballar plegats en l’impuls
d’accions a llarg termini que facilitin la igualtat d’oportunitats entre
homes i dones del municipi.
El reconeixement del principi d’igualtat com a dret fonamental és un
dels aspectes que caracteritzen l’evolució de les societats occidentals
en els últims decennis. Les lluites i reivindicacions portades a terme
pels diferents moviments de dones al llarg de la història han forçat
les diferents institucions i organismes governamentals a una acció
normativa que comporta assumir i protegir jurídicament el dret
d’igualtat per raó de gènere i l’obligació de promoure les condicions
per una igualtat real i efectiva.
La persistència actual d’una visió androcèntrica i de factors que
incideixen en les desigualtats d’oportunitats entre homes i dones en
la nostra societat fa necessari continuar amb la planificació i
desenvolupament d’actuacions i polítiques que incideixin en actituds i
comportaments socials i que obliguin els poders públics a adoptar
mesures estructurals encaminades a garantir una equitat de gènere
en tots els àmbits.
En aquest sentit, el Pla de polítiques de dones de Cassà de la Selva
representa una oportunitat per treballar des de l’Administració local,
amb

la

complicitat

dels

agents

socials

del

territori,

per

la

transformació de la nostra realitat social més propera, tenint com a
objectiu fonamental respondre a les necessitats i expectatives
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generades per totes les persones que han participat en el procés
participatiu iniciat. En el moment actual de manca de recursos i de
col·lapse econòmic i social, l’acció comunitària suposa una eina eficaç
i estratègica d’abordar de manera estructural, preventiva i íntegra els
problemes detectats.
Per altra banda, l’ajuntament vol donar suport a la tasca que entitats
i empreses realitzen per construir una societat més justa i equitativa.
Finalment, la transversalitat, com a principi metodològic adoptat en
aquest Pla local, implica incorporar la perspectiva de gènere a totes
les polítiques municipals desenvolupades, de tal manera que existeixi
el compromís ferm d’analitzar, prèviament a l’adopció d’una mesura o
decisió política, l’impacte que aquesta té sobre les dones i els homes
respectivament.

MARC CONCEPTUAL
Les dones occidentals hem fet un salt endavant significatiu al llarg del
segle XX. La lluita per la igualtat d’oportunitats portada a terme per
dones compromeses i emprenedores ha tingut com a resultat la
progressiva presència femenina en àmbits que fins fa no gaire temps
eren de domini exclusiu masculí. Malgrat tots els esforços i les
actuacions engegades en aquest sentit, encara persisteixen factors
estructurals que dificulten assolir una igualtat efectiva basada en la
igualtat d’oportunitats entre homes i dones. La implementació de
polítiques de gènere per part de bona part de països occidentals
suposa el reconeixement d’aquesta desigualtat i representen un
esforç per combatre-la. El principi d’igualtat de gènere és recollit
normativament com a dret, principi i objectiu en el marc d’actuació
de la Unió Europea:
La inclusió per primera vegada en el Tractat de Maastricht (1992) del
reconeixement del compromís de protecció dels drets fonamentals,
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entre els quals es reconeix el principi d’igualtat com a dret
fonamental, que implica la defensa de la igualtat formal entre
ambdós sexes, sense anar més enllà.
El Tractat d’Amsterdam (1997-1999) suposa un pas fonamental en
pro dels drets de les dones, ja que introdueix tres conceptes
fonamentals que marquen els actuals plans de gènere:
Es parla del principi d’igualtat de gènere des de la lògica de la
igualtat d’oportunitats (article 141.3 i 4 TCE, antic article 119)
En el mateix article 141 es reconeix la necessitat d’adoptar
mesures de discriminació positiva.
“A fi de garantir en la pràctica la plena igualtat entre homes i dones
en la vida laboral, el principi d'igualtat de tracte no impedirà a cap
Estat membre mantenir o adoptar mesures que ofereixin
avantatges concrets destinats a facilitar al sexe menys representat
l'exercici

d'activitats

professionals

o

a

evitar

o

compensar

desavantatges en les seves carreres professionals.”
S’introdueix el principi de transversalitat del gènere en les
polítiques i accions de la Unió Europea com a estratègia que incorpora
la perspectiva de gènere en totes les decisions polítiques.
El Pla local de polítiques de gènere del nostre municipi incorpora
aquests preceptes bàsics en la seva metodologia de treball i en la
definició d’objectius i desplegament d’accions i, continuant amb la
línia marcada pel Pla comarcal d’igualtat de gènere, preveu en les
seves intervencions aquestes tres premisses:
Participació: l’elaboració i el desenvolupament de les accions
planificades en el Pla local tenen el seu fonament en el procés
participatiu iniciat amb aquest objectiu. Ciutadania, personal tècnic,
representants polítics i teixit associatiu han participat en el seu
disseny i han reafirmat el seu compromís amb el futur desplegament.
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Diversitat: El Pla local de polítiques de dones de Cassà de la Selva
neix amb la voluntat d’atendre les necessitats i problemàtiques de
totes les dones del poble i adaptar-se a la seva diversitat social i
cultural.
Integració: Cal desenvolupar una acció coordinada i conjunta amb
tots els agents socials del territori per tal d’abordar de manera
integral i estructurada les problemàtiques detectades i unificar
esforços i recursos en les intervencions consensuades.

3. MARC LEGISLATIU

La implantació de polítiques de gènere per governs i administracions
públiques s’ha fet dintre d’un context normatiu que progressivament
ha propiciat els avanços que en matèria d’igualtat d’oportunitats
gaudim a l’actualitat.
Si analitzem el marc normatiu vigent podem distingir tres nivells de
desenvolupament i marc competencial legislatiu: l’ àmbit
internacional, l’àmbit de l’Estat Espanyol i el de Catalunya
3.1 Marc legislatiu internacional
1945 Declaració Universal dels Drets Humans
1946 Comissió de les Nacions Unides de la Condició Jurídica i Social
de la Dona
1967 Declaració sobre l’eliminació de la discriminació contra la dona
(base legal per
a la igualtat de drets)
1979 CEDAW: Convenció per a l’Eliminació de totes les Formes de
Discriminació
contra la Dona.
1990 Cimera Mundial a favor de la infància (fites per la salut,
educació i nutrició de les dones i els seus fills)
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1995 Cimera Mundial sobre Desenvolupament Social de 1995.
IV Conferència Mundial de les Dones: Plataforma d’acció i aparició del
gendermainstreaming com a instrument per portar a terme polítiques
de gènere.
1998 Declaració Mundial sobre les Dones en els governs Locals (Unió
Internacional d’autoritats Locals)
2005 Revisió de la plataforma d’acció de Beijing: Assamblea General
Extraordinària de les Nacions Unides: Beijing +10.
1957 Tractat de Roma: igualtat salarial entre dones i homes
(art.119).
Dècada dels anys setenta Aprovació de directives
d’oportunitats en l’àmbit laboral i de la seguretat social.

d’igualtat

1982 Inici dels Programes comunitaris/ Estratègia marc sobre igualtat
entre dones i homes (2001-2005)/ V Programa marc (2001-2006)/
Inici de les accions positives. (76/207)
1995 Carta Europea de les dones a la ciutat.
1996 Comunicació 96/67: “Integrar la igualtat d’oportunitats entre
homes i dones en el conjunt de les polítiques i accions comunitàries.
1997 Aprovació del Tractat d’Amsterdam:
Article 2: estableix la promoció de la igualtat entre dones i homes
com a objectiu de la UE.
Article 3.2: obliga la UE, per al compliment dels seus objectius, a
tractar d’eliminar les desigualtats i promoure la igualtat entre dones i
homes (gendermainstreaming).
2000 Aprovació de la Carta dels Drets Fonamentals. La Unió Europea
amplia el marc comunitari en matèria d’igualtat.
2002 Aprovació de la Directiva 2002/73 del Parlament Europeu i del
Consell que modifica la Directiva 76/207/CEE, relativa a l’aplicació del
principi d’igualtat de tracte entre homes i dones en l’accés al treball,
la formació, la promoció professional i les condicions de treball.
2004 Directiva 2004/113/CE, sobre aplicació del principi d’igualtat de
tracte entre homes i dones en l’accés a béns i serveis i el seu
subministrament.
2007 Any de la igualtat d’Oportunitats/ Creació de l’Institut Europeu
d’Igualtat de Gènere.
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3.2 Marc legislatiu de l’Estat Espanyol
1978 Constitució Espanyola.
1983 Creació de l’Instituto de la Mujer.
1986 Acquis de la legislación comunitària.
1988 I Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres (19881990). Els plans d’igualtat són una eina específica de les polítiques de
gènere a tot l’Estat Espanyol.
IV Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
(20032006).
I Plan de Acción contra la violencia doméstica (1998-2000)
Plan de Acción contra la violéncia Doméstica (2001-2004).
1999 Llei 39/99 de conciliació de la vida familiar i laboral de les
persones
treballadores.
2003 Llei 30/2003 sobre mesures per incorporar la valoració de
l’impacte de gènere en les disposicions normatives del Govern.
Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre de protecció de les
víctimes de la violència domèstica.
2004 Ley orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra
la violencia de género.
2005 Plan para la Igualdad de Género en la Administración General
del Estado
2007 Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres.
2008 Creació del Ministeri d’Igualtat.
3.3 Marc legislatiu a Catalunya
1987 Decret 25/87 de creació de la Comissió Interdepartamental de
Promoció de la Dona.
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1988 I Congrés de la Dona de Catalunya.
1989 Llei 11/89 de creació de l’Institut Català de les Dones i del
Consell Nacional de les Dones de Catalunya.
I Pla d’actuació del Govern de la Generalitat per a la igualtat
d’oportunitats per a les dones / V Pla d’acció i desenvolupament de
les polítiques de dones a Catalunya (2004-2007).
2001 Llei 4/2001 de la Generalitat de Catalunya que expressa que
totes les
disposicions legislatives hauran d’anar acompanyades d’un informe
d’impacte de gènere.
2005 Programa per a l’abordatge integral de les violències contra les
dones (2005-2007).
Pla d’acció i desenvolupament de polítiques de dones a Catalunya
(20052007).
2006 Llei orgànica 6/2006 de Reforma de l’Estatut d’Autonomia.
2008 Llei 5/2008 de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la
violència masclista.
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DIAGNOSI

Cassà de la Selva és un municipi de la comarca del Gironès, a 12
quilòmetres de la ciutat de Girona. Cassà té una extensió de 45 Km2,
dels quals aproximadament un 43 % està inclòs, amb el nom de les
Gavarres, al Pla especial d'interès natural de Catalunya.
A part del nucli urbà, també comprèn els veïnats d’ Esclet, Llebrers de
dalt, Llebrers de baix, Matamala, Mont‐roig, Mosqueroles, Sangosta,
les Serres, Serinyà i Verneda.
La població total de Cassà és de 9.789 (Indescat, 2011), 5.075 són
homes i 4.714, dones. Aquesta xifra superior d’homes respecte a
dones ve donada per la presència numèrica superior d’homes
immigrants respecte a dones immigrants tal com veiem en els gràfics
següents.
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Població per nacionalitats
Espanyola
Estrangera
Total

4.020
1.055
5.075

Població per nacionalitats-Dones
Espanyola
Estrangera
Total

4136
578
4714

La indústria representava, fins fa poc, abans de la crisi econòmica
actual, el sector productiu més important del poble, per davant de
l’agricultura i la ramaderia. La indústria tapera era una de les
indústries més importants i tradicionals d’aquesta localitat. Aquesta
indústria, que oferia feina a dones i homes del municipi, va ser la
primera d'aquest tipus a les comarques gironines. A part de la
indústria surera, Cassà tenia indústries del sector tèxtil, del metall,
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químiques, d’arts gràfiques, de construcció i de material elèctric.
Lamentablement algunes d’aquestes indústries han tancat.

L’Ajuntament de Cassà de la Selva va iniciar les primeres accions
d’igualtat commemorant les diades significatives del dia 25 de
novembre i 8 de març. D’aquesta manera, des de l’any 2010 s’han
organitzat xerrades de sensibilització,

la projecció d’una pel·lícula i

una exposició de dones referents del poble (mireu annexos). A partir
de l’any 2012 d’acord amb el principi de subsidiarietat recollit al
Tractat de Maastricht, l’Ajuntament va prendre la decisió política de
passar de les accions específiques a l’adopció d’actuacions més
integrals i transversals. També es va optar perquè fos l’Àrea de
Ciutadania, la responsable tècnica d’elaborar, coordinar i desplegar
les accions programades en un Pla local de polítiques de dones. En
aquest sentit, es va dotar l’Àrea d’un espai (espai dona) i d’uns
recursos humans de suport (administrativa i mediador comunitari)
per posar en marxa un procés participatiu que ens apropés a la
realitat de les dones de Cassà i configurés un pla local que introduís
un nou marc d’intervenció que ajudés a visualitzar la desigualtat de
gènere existent i potenciés el desenvolupament d’una ciutadania
plena de les dones del poble.
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Prèviament al disseny de les línies d’actuació i de la definició dels
objectius que configuren el Pla local de dones del municipi es va
elaborar una diagnosi amb les dades recollides, per una banda, pel
personal tècnic de les diferents àrees municipals i, per l’altra, per la
informació i el testimoni proporcionats per la ciutadania i les
associacions del poble.

El resultat d’aquesta diagnosi participativa és el que, de manera
resumida, presentem a continuació:
Treball i benestar social
La majoria de les persones que han participat en el procés
d’identificació de problemàtiques ha subratllat l’atur i la precarietat
laboral i social lligada a la situació de crisi econòmica actual com els
principals problemes que pateixen les dones de Cassà de la Selva.
El percentatge de dones aturades registrades a l’Oficina Municipal
d’Emancipació i Promoció Social en comparació al d’homes és inferior
potser perquè compleixen els requisits i les condicions que demana el
mercat laboral actual: flexibilitat, capacitat d’adaptació a horaris
irregulars o parcials, treballs a domicilis, precarietat laboral, salaris
minsos.
Entre les dones que han col·laborat en la recollida de propostes i
dades en el procés d’elaboració del Pla local es prioritzava treballar
per lluitar contra les discriminacions que pateixen les dones a l’àmbit
laboral, com la diferència en la remuneració, el sostre de vidre que
impedeix una major presència femenina en llocs de direcció i
responsabilitat professional o la segregació ocupacional.
Respecte a la segregació ocupacional per sectors que s’observa entre
les dones del municipi veiem que és molt semblant a la que trobem
en la majoria de poblacions catalanes: existeix una concentració
important de dones que treballen a l’àmbit del comerç, a tasques
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administratives, a l’ensenyament i els serveis, sobretot al servei
domèstic.
En l’aspecte social és un fet que les polítiques de retallades de
programes socials dels governs central i autonòmic han comportat
que moltes dones hagin assumit un treball no remunerat dintre de la
llar familiar -com a cuidadores de les persones dependents- que
obstaculitza accedir a altres treballs que requereixen dedicació
exclusiva.
En les actuals relacions de gènere, generalment, és la dona la que
pateix una major situació de vulnerabilitat, inseguretat i precarietat
que es demostra, per exemple, quan hi ha una crisi de parella. Si
parlem de recursos en general -ingressos,

accés els serveis,

disponibilitat de temps i d’espais, llibertat de moviment- la dona
també és més pobra que l’home, fet que ens permet parlar de la
feminització de la pobresa en sentit global. En aquest sentit, hem de
fer referència a la dona immigrant del poble ja que moltes d’aquestes
persones presenten un perfil de vulnerabilitat superior a la resta
d’habitants de Cassà. Moltes d’aquestes dones d’origen magrebí,
subsaharià i centreamericà, malgrat la diversitat i les diferències
existents entre elles, presenten en comú que pertanyien a societats
culturals caracteritzades per mantenir uns rols de gènere molt
definits culturalment (en els quals la dona té una posició de
subordinació total respecte a l’home) i una legitimació social i moral
de la violència contra la dona. Aquest fet, unit a la dependència
econòmica que moltes tenen del marit i el desconeixement que
algunes d’elles tenen de la llengua, dels codis culturals i socials de la
societat d’acollida i del funcionament i de l’accés als serveis públics,
les converteix en un col·lectiu que requereix una atenció especial i
coordinada des de diferents àmbits comunitaris.
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Participació i conciliació
A Cassà de la Selva s’observa una presència important de dones en
les entitats i associacions del poble però, curiosament, no existeix a
l’actualitat cap associació de dones constituïda que treballi activament
per la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. La participació de
les dones es concentra a les AMPA i associacions de caire social com
Caritas o Xocolata per tots. També hi ha una important presència en
les

associacions

que

treballen

amb

infants

-La

Claca-

o

en

organitzacions d’activitats de caire lúdic.
La majoria de les dones enquestades es queixen de la dificultat que
suposa conciliar vida laboral i vida familiar i reconeixen que són elles
les que assumeixen les tasques domèstiques i de cura a la llar
familiar.

Existeix

la

percepció

que

no

hi

ha

la

possibilitat

d’autogestionar-se el seu temps i que existeix un factor important de
discriminació social que repercuteix en el seu benestar psicològic.
Aquest fet condiciona els seus projectes professionals i minva la seva
capacitat d’apoderament i de participació a l’esfera pública. Es veu
necessari impulsar una nova política d’usos del temps que garanteixi
la gestió del temps com un dret fonamental de totes les persones.
Salut i qualitat de vida
Les dones creuen que pateixen abans un deteriorament

de la seva

salut en relació amb els homes i atribueixen aquest fet a les següents
causes:
 Desequilibri en la distribució del temps d’un i l’altre que comporta
sobrecàrrega a les dones
 Qualitat de vida pitjor per a les dones i més manca de recursos
La manca d’una perspectiva de gènere a l’àmbit sanitari que expliqui
les causes i els factors que diferencien les malalties entre sexes i no
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facilita uns tractaments i un abordatge mèdic diferenciat tal com seria
necessari. No se sap molt bé encara com una mateixa malaltia afecta
de manera diferent homes i dones: les hormones i el diferent pes
corporal, per exemple, afecten els símptomes i les maneres que els
organismes reaccionen davant la malaltia. Alguns estudis diuen, però,
que les diferències biològiques no són suficients per explicar les
causes existents entre ambdós sexes en relació amb les malalties i
les causes de mort i introdueixen el concepte de malaltia de gènere
que fa referència a factors socials i culturals que expliquen la
desigualtat existent entre homes i dones.
Les dones enquestades creuen que elles pateixen més malalties
psicològiques -estrès, ansietat, depressió- i que no gaudeixen de la
mateixa

qualitat

de

vida

que

els

homes

per

l’existència

de

discriminacions existents entre ambdós sexes, sobretot en temes
laborals -menor retribució salarial i menor promoció laboral- i per la
manca de temps social i personal propi.
Hi ha un grup de suport a la lactància materna format per dones del
poble. Defensen la lactància com un dret reconegut a l’Estatut dels
treballadors (llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la
conciliació de la vida familiar i laboral) i reclamen un espai municipal
propi que faciliti la trobada de les mares i propiciï l’intercanvi
d’experiències.
Les malalties i trastorns que tenen relació amb l’envelliment i com
afecten específicament les dones és un dels temes que les dones
participants en el procés participatiu van incloure com a centre
d’interès per treballar en el Pla local de polítiques de gènere. La
menopausa i l’Alzheimer (durant molts anys ha existit a Cassà una
associació de suport als malalts i familiars d’aquesta malaltia)
centraven l’interès de la majoria de participants.

14

Política municipal
Respecte a l’organització interna de l’Ajuntament, la majoria dels
tècnics i tècniques consultats creuen que s’ha d’incorporar la
perspectiva de gènere a totes les àrees i polítiques municipals per tal
que les actuacions municipals prevegin la igualtat d’oportunitats entre
les dones i els homes. Cal fer, doncs, un esforç de coordinació tècnica
i de voluntat política per introduir el principi de transversalitat ”en
tots els nivells i en totes les etapes”, en la política municipal.
Existeix també la voluntat tècnica d’erigir l’ens municipal com a
referent i propulsor de les polítiques de gènere del poble, escenificant
el compromís i l’interès institucional i professional per transformar la
realitat que ens envolta en un sentit més equitatiu i just.
La immensa majoria de les persones enquestades,(personal tècnic,
ciutadans i ciutadanes i associacions) consideren positiu i necessari
posar en marxa un pla municipal de polítiques de gènere per les
raons següents:
 Actualment no existeix al municipi una política de gènere que
atengui de manera integral i estructurada les demandes i
necessitats de les dones del poble.
 Existeixen recursos i serveis municipals d’àmbits d’actuació
diferents (serveis socials, CAP, SIAD, immigració) que aborden
de manera autònoma i amb escassa coordinació problemàtiques
complexes i interconnectades de població femenina.
 Cal fomentar i donar suport a la creació d’espais i d’associacions
de dones que impulsin accions dirigides a transformar la
societat per tal que sigui més equitativa i justa.
 Cal reafirmar el compromís polític de l’Ajuntament amb les
polítiques que afavoreixin la igualtat d’oportunitats i la lluita
contra les discriminacions.
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Violència de gènere
S’ha d’estar alerta i prevenir i actuar contra qualsevol de les maneres
en

què

s’exerceix

la

violència

de

gènere:

física,

psicològica,

econòmica o sexual. En aquest sentit, cal treballar estratègicament
des de dues vessants metodològiques:
 Atenció, tractament i protecció a la dona maltractada
 Prevenció

de

desenvolupament

la

violència
d’actuacions

de

gènere

comunitàries

mitjançant
integrals

el
que

qüestionin els estereotips, els valors i els rols socials i aportin
un canvi global en les relacions entre homes i dones.

Per tal d’augmentar l’eficàcia en la detecció i la prevenció de casos
s’insisteix en la coordinació i el treball transversal de totes les
diferents àrees municipals. Aquest treball coordinat ens permetrà
recollir dades, unificar criteris i actuacions i avaluar resultats.
La presència important al poble de dones immigrades d’origen
subsaharià ha portat a la consideració d’abordar dintre d’aquest
capítol de violència de gènere la lluita contra la mutilació genital
femenina. Actualment existeix un protocol de prevenció local que
coordina i detalla la funció dels diferents professionals davant de la
detecció d’una situació de risc. Cal, però, intensificar les accions
formatives i de sensibilització per tal que els col·lectius respectius es
comprometin en la lluita contra esta pràctica i s’hi impliquin.

Educació, cultura i comunicació
El poble de Cassà de la Selva es caracteritza, com la majoria dels
pobles i ciutats catalanes actuals, per la seva diversitat cultural. La
participació de dones immigrants -romaneses, africanes, de l’Índia i
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centreamericanes i sud-americanes- en els debats i en l’elaboració de
propostes d’actuació ens ha portat a repensar aquest Pla local de
polítiques de dones com una trobada de cultures en la qual hem
incorporat la perspectiva de gènere amb l’objectiu de transformar la
visió androcèntrica que predomina en totes les construccions culturals
i promoure polítiques públiques al nostre poble que aportin una nova
mirada plural i equitativa.
Respecte als mitjans de comunicació es proposa treballar des del Pla
local de gènere en col·laboració amb la ràdio i les revistes del
municipi per acabar amb les representacions sexistes i per facilitar la
divulgació d’un discurs igualitari i no discriminatori.
Una línia de treball que es vol desplegar des del Pla local de polítiques
de dones és el d’enfortir i potenciar el missatge d’igualtat efectiva
entre homes i dones en els centres educatius per tal de qüestionar
l’androcentrisme actual persistent, evidenciar els estereotips sexistes
vigents i propiciar un model coeducatiu que acabi amb la invisibilitat i
la discriminació envers la dona.

OBJECTIUS I LÍNIES D’ACTUACIÓ
Els resultats obtinguts en el diagnòstic participatiu van perfilar la
definició dels objectius i el disseny de les actuacions que s’hauran de
desenvolupar en el Pla local de polítiques de gènere del municipi en
els diferents blocs o eixos de treball que van sorgir en la diagnosi:

TREBALL I BENESTAR SOCIAL
1.Objectiu general: Fomentar la igualtat d’oportunitats entre homes
i dones en el món del treball de tal manera que ambdós sexes puguin
gaudir dels mateixos drets i les mateixes condicions per poder
desenvolupar les seves capacitats professionals
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1.1.Objectiu específic: Promoure l’aplicació de polítiques de gènere
en el món laboral per facilitar la conciliació laboral i familiar.

Actuacions:
1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

Realitzar des de l’oficina local d’emancipació i promoció
econòmica una campanya de sensibilització dirigida a les
empreses del municipi per tal que adoptin una política de
conciliació laboral
Elaborar documentació i material divulgatiu de bones
pràctiques sobre la conciliació laboral per distribuir entre les
empreses de la zona
Promoure des de l’ajuntament accions i mesures en els
serveis públics municipals que facilitin la conciliació laboral i
familiar
Organitzar xerrades i trobades per parlar i debatre sobre el
tema

1.2.Objectiu específic: Promoure la introducció de polítiques de
gènere en les empreses per tal que les dones puguin assumir les
tasques de responsabilitat i s’adoptin mesures contra la desigualtat
salarial

Actuacions:
1.2.1. Realitzar des de l’oficina local d’emancipació i promoció
econòmica una campanya de sensibilització dirigida a l’equip de
recursos humans de les empreses del municipi per tal de
conscienciar-les sobre la problemàtica del sostre de vidre laboral i per
tal de fer desaparèixer l’escletxa salarial existent encara entre homes
i dones
1.2.2 Elaborar documentació i material divulgatiu de bones
pràctiques sobre aquesta problemàtica per distribuir entre les
empreses de la zona
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1.2.3. Organitzar xerrades i trobades per parlar i debatre sobre el
tema
1.2.4. Posar en marxa mesures a l’àmbit institucional que facilitin la
conciliació: descomptes i gratuïtat per a famílies nombroses,
monoparentals, jubilats, persones aturades...., serveis a franges
horàries diferents, suport professional a famílies

1.3. Objectiu específic: Facilitar la incorporació al món laboral del
col·lectiu de dones més vulnerable
Actuacions:
1.3.1. Posar en marxa cursos d’orientació sociolaboral i de recerca
activa de feina que prevegin tallers d’elaboració de currículums,
d’adquisició d’habilitats laborals i de coneixement de la xarxa i circuits
per trobar feina
1.3.2. Elaborar des de l’oficina d’emancipació i promoció social
itineraris personalitzats d’inserció laboral
1.3.3. Organitzar cursos d’aprenentatge de noves tecnologies
1.3.4. Organitzar cursos de coneixement de l’idioma adreçat a dones
nouvingudes
1.3.5. Organitzar amb els centres educatius i els serveis socials del
municipi campanyes contra el fracàs escolar
1.3.6. Organitzar tallers informatius sobre recursos
formatius i ocupacionals al municipi i a la comarca

i

serveis

1.3.7. Promoure la creació de xarxa de col·laboració i ajuda entre les
dones

1.4. Objectiu específic: Donar suport a projectes de dones
emprenedores
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Actuacions:
1.4.1. Des de l’oficina d’emancipació i promoció social, orientar les
dones amb projectes o iniciatives emprenedores i proporcionar-los
recursos. Posar-les en contacte amb empreses o professionals que
treballin a l’àmbit per tal que puguin assessorar-les.
1.4.2. Fomentar la creació d’una xarxa de dones emprenedores
1.4.3. Organitzar tallers i cursos de formació en lideratge i
apoderament femení
1.5. Objectiu específic: Visualitzar el treball no remunerat i donar-li
reconeixement
Actuacions:
1.5.1. Tallers i xerrades sobre coresponsabilitat a adults
15.2. Campanyes divulgatives pels mitjans de comunicació
municipals
1.53. Campanya als centres educatius

Indicadors d’avaluació:
 Nombre d’empreses implicades
 Activitats organitzades d’orientació ocupacional
 Nombre de dones que s’incorporen al món del treball
 Projectes de dones emprenedores que tiren endavant
 Nombre de tallers i xerrades sobre lideratge femení
 Nombre de participants
 Campanyes engegades els centres educatius
 Grau d’implicació del cos docent i dels alumnes

PARTICIPACIÓ I CONCILIACIÓ

2.Objectiu general: Aconseguir que tots els homes i les dones de
Cassà de la Selva puguin desenvolupar els respectius projectes de
vida en condicions d’igualtat en l’àmbit personal, familiar, social i
professional lluitant contra el desequilibri existent entre ambdós
sexes en la distribució dels temps dedicats a les tasques domèstiques
i les responsabilitats familiar

2.1Objectiu específic: Visualitzar el treball no remunerat i donar-li
reconeixement
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Actuacions:
2.1.2. Tallers i xerrades sobre coresponsabilitat a adults
2.1.2.Campanyes divulgatives i de sensibilització pels mitjans de
comunicació municipals
2.1.3 Campanya als centres educatius
2.1.4. Acompanyament i suport tècnic les famílies i persones que ho
requereixin

2.2. Objectiu específic: Promoure la participació i la presència de
les dones de Cassà en la vida social, cultural i política del poble

Actuacions:
2.2.1. Crear i consolidar espais de trobada per a dones
2.2.2. Donar suport tècnic a la creació d’associacions de dones i a
l’elaboració de projectes que tinguin com a objectiu promoure la
igualtat efectiva entre ambdós sexes
2.2.3. Organitzar tallers d’apoderament i lideratge femení
2.2.4. Organitzar tallers, exposicions, debats, cinema, per tal de fer
visible la presència de les dones a l’àmbit públic i polític en el món i a
Cassà.
2.3. Objectiu específic: Treballar des de l’ajuntament, amb la
col·laboració del teixit associatiu del poble, per a la promoció d’un
nou model de participació ciutadana inclusiva.
Actuacions:
2.3.1. Donar suport tècnic als col·lectius de dones que per raons
socials o culturals tenen més dificultat per fer-se presents a la vida
pública del poble
2.3.2. Organitzar debats i processos participatius amb entitats i
actors socials del territori per tal d’elaborar un nou model de
participació ciutadana i de convivència cívica.

2.4. Objectiu específic: Fomentar l’adopció de polítiques d’usos del
temps per facilitar la conciliació i l’equilibri.

Actuacions:
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2.4.1. Sensibilitzar i fer la difusió de bones pràctiques entre la
població adulta en relació amb valors associats a la igualtat i la
coresponsabilitat en tots els àmbits
2.4.2. Organitzar campanyes als centres educatius del municipi
2.4.3. Elaborar material divulgatiu sobre el tema
2.4.4. Crear un banc del temps.

Indicadors d’avaluació:
 Nombre de casos detectats de pobresa femenina, famílies
monomarentals i monoparentals i tipus d’ajuda prestada
 Grau de participació de les dones d’altres cultures
 Nombre d’actuacions inclusives portades a terme
 Nombre d’associacions participants
 Nombre d’activitats i participants del Banc del Temps
 Nombre de campanyes realitzades a favor de la coresponsabilitat
 Nombre de mitjans participants en les campanyes
 Nombre de material elaborat
 Participació de les dones als actes organitzats
 Nombre d’associacions de dones creades
 Nombre d’activitats organitzades adreçades a les dones
SALUT I QUALITAT DE VIDA
3. Objectiu general: Millorar la salut i la qualitat de vida de les
dones de Cassà de la Selva

3.1.Objectiu específic: Promoure la inclusió de la perspectiva de
gènere en la detecció i tractament de les malalties
Actuacions:
3.1.1. Analitzar i donar a conèixer a la població les diferències que es
manifesten en el tema de salut entre sexes
3.1.2. Organitzar un cicle informatiu sobre malalties i trastorns que
afecten exclusivament les dones
3.1.3. Organitzar un cicle de xerrades sobre bones pràctiques en
salut
3.1.4. Fomentar la pràctica esportiva entre les dones.

3.2.Objectiu específic: Donar suport a la lactància materna
Actuacions:
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3.2.1. Difondre els beneficis de la lactància materna mitjançant
xerrades i material divulgatiu
3.2.2. Facilitar un espai públic perquè les mares es puguin trobar i
intercanviar experiències
3.2.3. Conscienciar les empreses i la ciutadania sobre el dret de
conciliar la vida laboral i la vida familiar

3.3. Objectiu específic: Millorar el coneixements dels serveis
sanitaris i del tractament de les malalties de les dones d’origen
immigrant
Actuacions:
3.3.1. Organitzar tallers d’aprenentatge sobre el servei sanitari
adreçat a dones nouvingudes amb l’objectiu d’aportar informació
sobre funcionament, documentació, tractaments i medicació
3.3.2. Acompanyar i orientar tècnicament en casos específics
detectats
Indicadors d’avaluació:
 Nombre de xerrades organitzades
 Personal sanitari implicat
 Nombre de participants
 Participants en el grup de suport a la lactància materna
 Grau de difusió de la campanya
 Nombre de dones que s’inicien en alguna pràctica esportiva
 Nombre d’entitats esportives implicades

POLÍTICA MUNICIPAL
4.Objectiu general: Posar en marxa polítiques de gènere amb
l’objectiu d’assolir la igualtat efectiva entre els homes i dones del
poble de Cassà de la Selva
4.1.Objectiu específic: Introduir la transversalitat com a principi
metodològic en totes les àrees municipals
Actuacions:
4.1.1.Implementar el Pla de polítiques de dones
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4.1.2. Sensibilitzar el personal tècnic municipal sobre l’aplicació del
treball transversal i la introducció de la perspectiva de gènere en la
seva tasca
4.1.3. Formar i donar assessorament especialitzat sobre el tema

4.2. Objectiu específic: Erigir l’ajuntament com a referent de les
polítiques de gènere del municipi
Actuacions:
4.2.1. Promoure l’aplicació de polítiques de gènere, en tots els espais
públics del poble mitjançant campanyes divulgatives i donant suport
tècnic
4.2.2. Consensuar amb tots els agents socials del territori actuacions
que promoguin la igualtat d’oportunitats entre ambdós sexes
4.2.3. Supervisar i coordinar totes les actuacions sobre polítiques de
gènere generades al municipi
4.2.4. Donar suport a les associacions de dones i els projectes que
inclouen la perspectiva de gènere
4.2.5. Sensibilitzar la població sobre el tema

Indicadors d’avaluació:
 Nombre d’àrees que col·laboren i participen en el Pla
 Grau d’assoliment de la transversalitat en les polítiques municipals
 Nombre d’accions formatives i de sensibilització desenvolupades
en l’àmbit intern de l’Administració local

VIOLÈNCIA DE GÈNERE
5.Objectiu general: Eradicar qualsevol manifestació de violència de
gènere al poble
5.1.Objectiu específic: Millorar la prevenció i detecció de casos de
violència masclista
Actuacions:
5.1.1 Establir mecanismes de coordinació entre serveis municipals

24

5.1.2 Elaborar protocols d’actuació municipals que defineixin les
funcions i competències de cada servei
5.1.3 Difondre entre la població aquests protocols
5.1.4 Sensibilitzar tots els professionals sobre el tema

5.2. Objectiu específic: Sensibilitzar la població sobre la violència
de gènere
Actuacions:
5.2.1. Informar la població mitjançant material divulgatiu, mitjans de
comunicació i xerrades sobre les tipologies de la violència de gènere i
sobre els recursos existents al poble i a Catalunya
5.2.2. Tallers de sensibilització els centres educatius
5.2.3. Implicar als ciutadans i el teixit associatiu del poble en la
Commemoració del dia 25 de novembre
5.2.4. Promoure la creació entre les dones de grups d’ajuda mútua
5.3. Objectiu específic: Informar i atendre el col·lectiu de dones
immigrants
Actuacions:
5.3.1. Informar les dones sobre els seus drets i sobre els recursos i
serveis existents al poble i al país
5.3.2. Organitzar, en col·laboració amb les associacions, d’immigrants
tallers de sensibilització adreçats a homes i dones
5.3.3. Difondre els protocols existents sobre violència masclista
5.3.4. Convidar-les a participar activament en els actes
commemoratius

Indicadors d’avaluació:
 Grau de coordinació assolit
 Casos detectats
 Activitats de sensibilització organitzats
 Nombre de participants d’homes i dones
 Grau de coneixement d’accés de totes les dones als serveis
d’atenció a la dona
 Elaboració de protocols i circuits de prevenció
 Difusió i coneixement dels protocols de prevenció elaborats
 Implicació de les associacions en els actes organitzats

EDUCACIÓ, CULTURA I COMUNICACIÓ
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6.Objectiu general: Incloure el principi d’igualtat i no discriminació
en la política cultural i educativa del poble
6.1. Objectiu específic: Vetllar perquè als centres educatius es
consolidi el model educatiu de la coeducació
Actuacions:
6.1.1. Organitzar i supervisar campanyes a les escoles per acabar
amb la visió androcèntrica i estereotipada
6.1.2. Implicar els joves del poble en les campanyes i actes
organitzats al municipi sobre aquest tema
6.1.2. Elaborar material divulgatiu amb els joves i infants dels
centres educatius
6.2.Objectiu específic: Incorporar la perspectiva de gènere en la
política cultural del poble
Actuacions:
6.2.1. Recuperar la història de la dona de Cassà de la Selva i fer
visible la seva presència històrica
6.2.2. Facilitar la participació i la implicació activa de les dones de
Cassà en la política cultural del poble
6.2.3. Planificar activitats pensant en els interessos i necessitats
culturals de totes les dones, atenent a la seva diversitat social i
cultural
6.2.4. Implicar les associacions de dones en la programació cultural
6.3. Objectiu específic: Fomentar entre els mitjans de comunicació
locals la difusió d’un missatge d’igualtat entre dones i homes
Actuacions:
6.3.1. Elaborar amb els mitjans locals un protocol que asseguri la
transmissió de valors i principis igualitaris
6.3.2. Impulsar la difusió de bones pràctiques que promocionen la
igualtat i la coresponsabilitat en tots els àmbits
6.3.3. Facilitar a les associacions de dones del poble l’accés als
mitjans de comunicació
6.3.4. Programar espais radiofònics protagonitzats per dones
referents de tots els temps

Indicadors d’avaluació:
 Grau d’implicació dels mitjans de comunicació municipals en
l’elaboració i aplicació d’un protocol de transmissió de principis
igualitaris
 Nombre d’activitats culturals organitzades per i per a les dones
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 Nombre de participants
 Implicació dels centres educatius en les campanyes de revisió dels
estereotips i valors masclistes

METODOLOGIA
L’elaboració del Pla local de polítiques de dones s’ha basat en un
procés participatiu impulsat des de la Regidoria d’Acció Social i
Ciutadania i l’Àrea Tècnica de Ciutadania al llarg d’aquest any 2012.
Aquest procés participatiu que es va iniciar amb el propòsit d’aproparnos a les problemàtiques i de recollir propostes i idees de tots els
agents socials del territori es va estructurar de la següent manera:
1. Convocatòria a la ciutadania per carta personalitzada i per
difusió de la ràdio de Cassà a l’acte de presentació del procés
participatiu.
Per tal de donar a conèixer, a la població de Cassà, i a les dones
en particular, la intenció de l’ajuntament d’elaborar un Pla local
de polítiques de dones es va convocar les dones per carta
personalitzada a una reunió a les 8 de la tarda en un espai
municipal de grans dimensions. Al mateix temps, la ràdio de
Cassà recollia la notícia i animava les dones a participar-hi. A la
trobada, van assistir-hi 60 dones, de totes les edats, orígens i
situacions socials. La tècnica responsable del Pla local i la
regidora de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania van parlar dels
motius que impulsaven l’ajuntament a iniciar aquest nou
projecte comunitari i van informar sobre els continguts,
objectius i principis que defineixen els plans de gènere. Després
algunes de les dones presents van fer demandes i van exposar
problemàtiques pròpies i del col·lectiu de dones en general.
Abans de concloure l’acte, es va convidar totes les dones que
participessin activament en l’elaboració del Pla: 30 dones es
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van apuntar a les sessions de treball i totes van omplir les
enquestes que s’havien distribuït durant l’acte de presentació.
2. Sessions de treball de les comissions mixtes: ciutadans i
ciutadanes,

personal

tècnic,

representants

polítics

i

associacions per tal d’abordar les següents qüestions:



Identificació de problemàtiques i necessitats



Identificació dels factors causals



Identificació dels recursos existents



Definició de les estratègies, objectius i línies d’actuació

S’han desenvolupat tres sessions de treball amb la participació de
tots els agents socials del territori:
 Una primera sessió de treball amb dones del poble, la regidora
d’Acció Social i Ciutadania i personal tècnic de les diferent àrees
municipals -Salut, Cultura, Serveis Socials, Promoció Econòmica,
SIAD, Ciutadania-, en la qual es van definir i concretar els eixos i
les línies de treball del Pla local.
 Dues sessions amb associacions i dones del poble per tal de
recollir propostes i dissenyar els mecanismes de participació
ciutadana en el Pla local.
3. Distribució d’enquestes entre el personal tècnic, la ciutadania i
les associacions (vegeu annexos).
La informació recollida a les enquestes, juntament amb
l’obtinguda en les sessions de treball, va orientar i dirigir el
treball tècnic de redacció del Pla que presentem. La tècnica
coordinadora del procés participatiu i de l’elaboració del Pla
local de política de gènere va orientar les dones que ho
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sol·licitaven

en

el

moment

de

respondre

les

qüestions

plantejades a les enquestes i els va donar suport.
4. Treball transversal amb el personal tècnic de les diferents àrees
municipals.
L’Àrea de Ciutadania i la Regidoria d’Acció Social i Ciutadania
han treballat per impulsar la coordinació i el treball transversal
entre les àrees tècniques en aquesta primera fase de disseny
del Pla local de polítiques de dones. Per altra banda, la
introducció del principi de transversalitat en l’organització
interna municipal constitueix un objectiu fonamental per si
mateix del Pla que presentem.
Els objectius que van impulsar el procés participatiu exposat són els
següents:


Promoure dinàmiques de participació obertes i directes,
buscant espais de trobada i d’intercanvi entre tots els
implicats.



Coresponsabilitzar els participants: no es tractava d’anar
d’oients, es demanava a tothom la col·laboració en la
definició dels objectius i en el disseny de les línies d’actuació.
També s’han creat grups de treball per centres d’interès.



Facilitar que totes les persones que ho desitgin puguin fer
sentir la seva veu. Per tal que tothom pugui participar en
igualtat de condicions es van pensar diferents modalitats de
participació: sessions de treball mixtes, sessions amb dones
soles, enquestes, entrevistes amb la tècnica de referència.
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Elaborar un pla local que respongui a l’interès i a les
necessitats de la població, sobretot femenina, del poble. Els
eixos de treball que integren el Pla responen als centres
d’interès manifestats i consensuats al llarg del procés
participatiu.

IMPLEMENTACIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA
El Pla de polítiques de dones de Cassà de la Selva tindrà una durada
inicial de 4 anys. Les fases d’implementació seran les següents:
1. Elaboració del Pla de polítiques de dones a partir de les
aportacions recollides en el procés participatiu
2. Presentació i aprovació pel Ple municipal
3. Presentació a la ciutadania i al personal tècnic municipal
4. Constitució de la comissió de seguiment
5. Desplegament de les accions
6. Avaluació

Per tal de garantir una bona implementació del Pla i una avaluació de
l’impacte obtingut amb les actuacions desenvolupades des de l’Àrea
de Ciutadania es veu necessari crear una comissió de seguiment del
pla. Aquesta comissió estarà integrada de la següent manera:
 Regidora d’Acció Social i Ciutadania
 Tècnica de l’Àrea de Ciutadania i coordinadora del Pla local de
polítiques de dones
 Representants del personal tècnic municipal: Salut, Cultura,
Urbanisme,

Serveis

Socials,

SIAD,

Joventut,

Policia

Local,

Promoció Econòmica, Arxiu.
 Representants del CAP municipal
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 Dos representants del teixit associatiu del poble
 Representants de dones del poble

Aquesta comissió tindrà funcions diverses:
 Suport a la coordinació tècnica del Pla
 Comissió consultiva
 Difusió de les actuacions
 Avaluació de les actuacions programades
 Elaboració de noves propostes
A final d’any es realitzarà una avaluació anual del desenvolupament
de les actuacions programades al Pla i es recolliran i elaboraran noves
propostes. L’avaluació es realitzarà fent servir indicadors de gènere
que ens permetran valorar:
 Participació

dels

homes

i

de

les

dones

en

les

actuacions

programades
 Nombre d’accions i activitats programades
 Grau d’efectivitat de les accions de sensibilitat desenvolupades
 Material divulgatiu i didàctic elaborat
 Impacte de les intervencions efectuades
 Detecció i prevenció de casos de violència masclista
 Grau d’incorporació de la transversalitat i de la perspectiva de
gènere en la política municipal
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Annexes
-

Cartell de la Projecció de la Pelicula te doy mis ojos, en el dia contra la violència de
gènere.

-

Cartell per a la difusió del curs d’Eines i
recursoso per treballar a favor de la
igualtat de gènere.

-

Cartell i invitació a l’exposició Mira’m

-Fotografies de la inauguració de l’exposició Mira’m, i de les reunions prèvies de treball per a la
l’exposició.

-

Enquesta a tècnics municipals.

ENQUESTA PLA LOCAL DE POLÍTIQUES DE DONES

Benvolguts companys, benvolgudes companyes,

Des de l’Àrea de Ciutadania de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, estem
elaborant el Pla local de polítiques de dones. Per tal de conèixer la vostra opinió i
poder recollir propostes i idees de cada àrea que ens orientin en la nostra tasca,
us demanem que ompliu aquest qüestionari.

Gràcies per la vostra col·laboració.

1. Has sentit parlar dels plans de polítiques de dones subvencionats per l’Institut
Català de la Dona? No

2. Penses que poden donar resposta a les problemàtiques actuals de les dones?
Si, suposo que si .

3. Segons tu, quines són les principals problemàtiques de les dones del municipi?
L’exclussió del sistema de pensions d’aquelles dones que mai han treballat fora
de la llar, per dedicar-se a cuidar primerament als fills i a posterior als avis.

4. Des de la teva àrea o lloc de treball, detecteu o treballeu algunes d’aquestes
problemàtiques? Si.
5. Quines? Intentant reforçar la participació de les dones a les activitats del poble.
Reforçant els interessos de les dones ajudant-les a deslliurar-se de tasques
que poden ser compartides per altres membres de la família o bé per serveis.

6. Programeu alguna activitat dirigida específicament a les dones?No

7. Penseu que existeixen suficients recursos en el municipi per atendre les
problemàtiques específiques de les dones? Penso que existeixen suficients
recursos, tot i que potser algun es podria ampliar o fer extensiu a més dones.
Lla tasca més difícil és la de sensibilitzar a la població i sobretot a les mateixes
dones per tal que puguin recuperar espais d’esbarjo i relació.

8. Creieu que s’hauria de crear algun nou servei o adoptar actuacions que millorin
la igualtat d’oportunitats entre dones i homes? Crec que el que s’ha de
potenciar és la unificació de criteris des de tots els serveis amb l’objectiu de
poder fer un abordatge consensuat.

9. Com valoreu que l’Ajuntament posi en marxa un pla local de política de dones?
Positivament.

10. Des de la vostra àrea, us agradaria participar activament en la seva
elaboració? Si, dins les possibilitats que com a servei pugui participar i amb la
implicació de tots els agents actius del poble.

