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INTRODUCCIÓ 

 

La situació de desigualtat i discriminació que pateixen les dones a la nostra societat, 
queda reflectida a tots els àmbits de la vida: social, econòmic, cultural, polític, laboral, 
etc.   

 

L’Ajuntament de Barberà del Vallès va crear un programa específic a l’any 1995 com a 
resposta a aquesta situació de discriminació per raó de gènere que han patit i pateixen 
les dones encara actualment.  Aquest Programa ha anat canviant de denominació al llarg 
dels anys, tenint en compte l'evolució de les polítiques públiques en aquesta matèria, 
dient-se des del febrer de 2016 Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de 
Gènere.  L'objectiu d'aquest canvi de nom té l'objectiu de visibilitzar que aquest és un 
tema que afecta a tothom i que, per tant, cal la implicació i transformació de tota 
l'estructura social per tal de trencar amb els rols i estereotips de gènere que limiten la 
llibertat tant a dones com a homes.        

Des d’aleshores s'està treballant amb l'objectiu d'aconseguir una igualtat real i efectiva 
en dones i homes i també per conèixer quina és la situació i realitat de les dones del 
municipi.  

 

És molt important que totes les administracions realitzin aquesta tasca i, encara més, les 
administracions locals que són les receptores directes de les necessitats de la ciutadania.  

 

El present document té com a objectiu la descripció i anàlisi de les actuacions 
desenvolupades, dins del Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere de 
l'Ajuntament de Barberà del Vallès, durant l’any 2016 per avaluar les línies d’actuació 
actuals i poder establir-ne de futures. 
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1. OBJECTIUS                                                                                      

 

1.1. OBJECTIUS GENERALS 

 

 Identificar, canalitzar i donar suport a les demandes de les dones del municipi 
produïdes per situacions de desigualtat de gènere. 

 

 Treballar de forma transversal amb la resta de departaments, assegurant una 
coordinació periòdica i l’establiment d’objectius comuns. 

 

 Contribuir a l’eliminació dels estereotips sexistes. 

 

 Coordinar i articular les diferents accions que des de l’àmbit local es desenvolupen 
per promoure la igualtat real en dones i homes. 

 

 Possibilitar les vies de participació necessària perquè les dones de Barberà tinguin 
una presència activa en la vida ciutadana. 

 

 Fomentar la presència de les dones en els llocs de responsabilitat i presa de 
decisions a les associacions de la ciutat ja existents.   

 

 Col·laborar i establir línies d’actuacions conjuntes amb altres administracions que 
realitzen tasques en pro de la igualtat. 

 

 Orientar els programes i accions per promoure la igualtat real i efectiva en dones i 
homes, en els següents eixos de treball: 

 

 Globalitat i transversalitat de les accions 

 Coordinació interdepartamental 

 Coordinació entre municipis  

 Participació social 

 Col·laboració entre diferents administracions 

 

 Afavorir accions de discriminació positiva per aconseguir la igualtat real en els 
àmbits laboral i social. 

 

 Desenvolupar accions encaminades a evitar i donar mecanismes de suport en 
qualsevol tipus de violència masclista.  
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1.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS PER L’ANY 2016 

 

 Mantenir el servei d’informació i atenció per a les dones del municipi, amb un 
servei personalitzat i atès per una professional  especialitzada en temes d’igualtat 
de gènere. 

  

 Mantenir el Servei Jurídic amb una advocada especialitzada en matèria civil i 
penal. 

 

 Mantenir el Servei d'Atenció Psicològica per dones que han estat o estiguin en 
situacions de violència masclista. 

 

 Mantenir els tallers de treball personal d’assertivitat, autoestima, creixement 
personal, afrontar els canvis, amor romàntic, intel·ligència emocional i els espais 
de reflexió.  

 

 Continuar amb la implementació del Pla Intern per a la Igualtat de Gènere de 
l'Ajuntament de Barberà del Vallès 2015-2018. 

 

 Aprovació del "Protocol per a l'Abordatge Integral de la Violència Masclista en 
l'àmbit de la Parella", per tal d'unificar criteris i establir línies d'actuació 
coordinades, potenciant la cultura del treball en xarxa entre les persones 
professionals que poden intervenir en aquestes situacions i així evitar una 
victimització secundària de les dones.  

 

 Continuar amb al Servei Telefònic d'Atenció i Protecció per a víctimes de la 
violència de gènere (ATENPRO), que la Secretaria d'Estat de Igualtat, adscrita al 
Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, ha conveniat amb la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). 

 

 Afavorir el treball en equip d’intervenció professional multidisciplinar i assegurar 
un sistema de supervisió externa per les professionals d’atenció directa. 

 

 Mantenir la supervisió continuada en matèria de coeducació als equips educatius 
de les llars d’infants públiques municipals.  

 

 Continuar oferint assessorament en matèria de coeducació pel professorat de les 
escoles i instituts de Barberà del Vallès, en matèria de coeducació. 

 

 Continuar treballant de forma conjunta amb els departaments municipals de 
Benestar Social i amb la Fundació Barberà Promoció, en accions d'orientació, 
formació i inserció laboral que permetin una integració laboral de les dones del 
municipi.  

 

 Mantenir la programació d’activitats dirigides a sensibilitzar a la població en 
aspectes d’igualtat de gènere. 
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 Mantenir la participació i l’intercanvi amb altres municipis a través de la 
participació en les trobades de l'Institut Català de les Dones, l'Oficina de Dones i 
LGTBI de la Diputació de Barcelona i les comissions de treball de la Federació de 
Municipis de Catalunya. 

 

 Seguir fomentant la creació de grups i associacions de dones i mantenir els 
convenis de col·laboració amb els existents. En aquest sentit, donar a conèixer els 
objectius i les activitats d’aquestes associacions a la població de Barberà.  

 

 Fomentar la participació de les dones en totes les associacions del municipi. 

 

 Organitzar formació en perspectiva de gènere per totes les entitats del municipi.  

 

 Continuar visibilitzant i fomentat la perspectiva de gènere en el butlletí municipal i 
consolidar el programa mensual "La meitat del Saber", que es fa a Ràdio Barberà, 
on es tracten temes d'equitat de gènere. 

 

 Mantenir els contactes amb l’Institut Català de les Dones per afavorir la 
coordinació interinstitucional i la realització de programes i accions conjuntes.  
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2.  RECURSOS HUMANS I ECONÒMICS DEL DEPARTAMENT 

 

Durant l’any 2016 diferents professionals han col.laborat de forma directa i indirecta en 
la coordinació i l’execució de les accions del Programa Municipal de Polítiques per a 
l'Equitat de Gènere de l’Ajuntament de Barberà del Vallès.   

 

El perfil professional, dedicació i vinculacions de les professionals ha estat la següent:  

 

Càrrec Funcions 

 

Dedicació  Vinculació  

Cap de l’Àrea de 
Serveis Personals 

Treball transversal amb d’altres 
programes municipals   

10h 
setmanals 

Plantilla municipal 
de l’Ajuntament 

Coordinadora 
tècnica  

Coordinació i gestió tècnica del 
programa. 

Responsable del SIAD, fent 
l'atenció i assessorament a dones 
del municipi.  

35h 
setmanals  

Plantilla municipal 
de l’Ajuntament 

Advocada Assessoramemt jurídic a dones  2h 
setmanals  

Servei contractat  
a l’ADJ 
(Associació de 
Dones Juristes)  

Psicòloga Tallers de creixement personal i 
atenció individual 

20h 
setmanals 

Servei contractat 
a professional 
autònoma  

Administrativa Tasques de suport administratiu al 
programa 

10h 
setmanals  

Plantilla municipal 
de l’Ajuntament 

Assessora laboral Assessorament laboral a dones 4h 
mensuals 

Servei contractat 
a professional 
autònoma 

Supervisora 
experta en 
violència masclista 

Supervisions d’equip i individuals a 
professionals d’atenció directe 

5h 
mensuals 

Servei contractat 
a professional 
autònoma 

 

 

 

A l’any 2.016 el pressupost de Capítol II del Programa Municipal de Polítiques per a 
l'Equitat de Gènere va ser de 69.700€.  A aquesta xifra cal afegir les despeses de capítol 
I, que ascendeix a 58.907,04€, i de capítol IV que són 6.500€, fent un total de 
135.107,04€ 
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3. DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ 2016 

 

3.1. IMPULS A LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE 

 

3.1.1. Aplicació de llenguatge administratiu no sexista 

 

Diferents normatives han regulat, en els últims anys,  l’ús no sexista del llenguatge en 
les administracions públiques, des de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, l’any  1997 es 
va publicar l’opuscle Criteris de l’Ajuntament de Barberà del Vallès per afavorir l’ús 
igualitari del llenguatge administratiu, d’aplicació en totes les àrees i departaments 
municipals.  

 

En el Pla d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, aprovat pel Ple, 
en sessió ordinària de data 29 de desembre de 2008, es va establir la Utilització del 
reglament per a la utilització d'un llenguatge no sexista, atès que, en realitat, no 
s’aplicava.   

 

Durant l’any 2010 es va revisar i actualitzar el document que hauran de complir tots els 
departaments de l’Administració municipal de Barberà del Vallès, les empreses 
municipals i els patronats que en depenen d’aquest.  L’actualització i revisió dels criteris 
es va aprovar per Junta de Govern Local el 14 de juny de 2012. Aquesta acció està 
emmarcada dins del I Pla d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, per 
tal de facilitar al personal de l’administració una eina pràctica per fomentar l’aplicació 
d’un llenguatge no sexista.  

 

En aquest sentit, es va fent una revisió dels documents fets per l’Ajuntament, assegurant 
la utilització d’un llenguatge administratiu no sexista, fent propostes alternatives als 
departaments implicats.   

Des del Departament de Comunicació i Imatge es recorda, de manera sistemàtica, a tot 
el personal l'aplicació dels criteris de llenguatge no sexista en la redacció dels seus 
documents.  

També s'organitzen cursos de formació en llenguatge inclusiu i no sexista, inclosos en les 
actuacions del Pla Intern per a la Igualtat de Gènere 2015-2018.  L'objectiu del Pla 
Intern és organitzar formació en aquest tema, per la que haurà de passar tot el personal 
de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, de forma progressiva.  

Concretament, durant l'any 2016 es van organitzar dos edicions del curs "Comunicació 
no sexista": 

 

 Una edició adreçada a part del personal tècnic municipal, amb una durada de 8 
hores, que va tenir lloc al juliol, al que van assistir 14 persones, 12 dones i 2 
homes. 

 Una edició adreçada a part del personal administratiu municipal, amb una durada 
de 8 hores, que va tenir lloc a l'octubre, al que van assistir 19 persones, 15 dones 
i 4 homes.  

 

Per tant, un total de 33 professionals de l'Ajuntament van fer la formació en 
"Comunicació no sexista", 27 dones i 6 homes.  
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3.1.2. Protocol de prevenció, actuació i resolució de situacions d’assetjament 
sexual i per raó de sexe a la feina a l’Ajuntament de Barberà del Vallès 

 

La Secció de Recursos Humans i el Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de 
Gènere de l’Ajuntament de Barberà del Vallès va elaborar al llarg de l’any 2013 el 
Protocol de prevenció, actuació i resolució de situacions d’assetjament sexual i per raó de 
sexe a la feina, que serà d’aplicació al personal municipal de l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès. 

 

El protocol, que va ser aprovat pel Ple Municipal en data 31 de juliol de 2013, preten 
definir un marc d’actuació en relació amb els casos d’assetjament sexual i per raó de 
sexe per tal de prevenir, detectar, actuar i resoldre aquests casos i també donar 
compliment a la normativa legal vigent. 

   

Per fer el seguiment de l’aplicació del Protocol es va crear la Comissió de prevenció i 
actuació en situacions d’assetjament, que estableix anualment les actuacions preventives 
de sensibilització, difusió i formació, adreçades a tot el personal municipal.  

També es va crear una bústia de correu electrònic perquè el personal municipal pogués 
fer les consultes que considerés oportunes o necessitessin.   

A part d’informar a tot el personal de la creació d’aquest protocol s’ha penjat a la intranet 
municipal tota la documentació i informació necessària al respecte.   

La Comissió ha elaborat el corresponent informe de seguiment de l'any 2016, en el que 
es recull que durant dit any la Comissió no ha rebut ni ha tingut cap coneixement de cap 
queixa i/o denúncia d'assetjament sexual i per raó de sexe a la feina a l'Ajuntament de 
Barberà del Vallès.  

 

Durant l'any 2016 s'han dut a terme diferents accions: 

 Des del Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere i la Secció de 
Recursos Humans es van organitzar diferents sessions formatives, de 2 hores, pel 
personal municipal en assetjament sexual i per raó de sexe, així com del 
funcionament del protocol, tal i com la Comissió de Seguiment del protocol havia 
proposat. La formació es va distribuir en 4 grups de la següent manera: 

 

 -  Dia 23 de novembre de 9'30 a 11'30 h: Personal administratiu.  En aquest grup  

             van assistir 22 persones, 14 dones i 8 homes. 

 -  Dia 23 de novembre de 12 a 14 h:  Personal tècnic.  En aquest grup van assistir  

             27 persones, 25 dones i 2 homes.  

 -  Dia 30 de novembre de 9'30 a 11'30 h: Personal d'ofici, Personal Subaltern i  

             Policia Local.  En aquest grup van assistir 25 persones, 20 homes i 5 dones.  

 -  Dia 30 de novembre de 12 a 14 h:  Personal administratiu i tècnic.  En aquest  

             grup van assistir 27 persones: 17 homes i 10 dones.  

 

A la formació, que va anar a càrrec de Blanca Moreno Triguero, sociòloga, 
experta en temes d'igualtat de gènere i directora de la Consultoria MIT, hi van 
participar un total de 101 persones, 54 dones i 47 homes, que van valorar-la de 
forma molt positiva. 
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L'informe de seguiment anual, corresponent a l'any 2016, es traslladarà als òrgans 
municipals i a la representació del personal i es donarà compte del mateix a la Junta de 
Govern Local i al Comitè Unitari de Personal.  

   

3.1.3. Pla Intern per a la Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Barberà del 
Vallès 

 

Els Plans Interns per a la Igualtat de Gènere són l’instrument adequat per incorporar la 
coherència interna de la pròpia política pública, per tal d’identificar les discriminacions 
per raó de sexe i l’establiment d’objectius i pràctiques a adoptar per a la consecució de la 
igualtat real i efectiva en dones i homes. 

 

Per tant, i en compliment de la normativa legal vigent, durant l’any 2013 es van iniciar 
els tràmits necessaris per sol·licitar a la Diputació de Barcelona l’assessorament i 
recursos necessaris per tal d’elaborar el Pla Intern per a la Igualtat de Gènere de 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès, que s'havia de dur a terme a l'any 2014. 

 

Al llarg de l'any 2014 es va elaborar tant la diagnosi com el Pla Intern per a la Igualtat de 
Gènere de l'Ajuntament de Barberà 2015-2018.  El Pla que tindrà una vigència de 4 anys 
va ser aprovat en el Ple de 25 de febrer per unanimitat i durant el 2015 es va començar 
a fer la seva implementació.   

Tant l'estructura de la diagnosi com del Pla d'Acció es basa en 5 àmbits de treball: 

 

1.  Transversalitat de gènere. 

2.  Representativitat de les dones. 

3.  Condicions laborals. 

4.  Prevenció de riscos laborals i assetjament sexual i per raó de gènere. 

5.  Comunicació corporativa.  

 

El Pla d'Acció es treballarà a partir d'aquests 5 àmbits i consta de 62 accions, en total, 
que s'aniran implementant al llarg dels pròxims 4 anys.   

S'han anat implementant les accions que estaven previstes per l'any 2016, de les que 
només destaquem algunes d'elles, atès que la globalitat de les mateixes es recull de 
forma detallada i específica en la memòria anual de 2016 que la comissió de seguiment 
del Pla ha elaborat i que s'aprovarà per l'òrgan competent: 

 Elaboració del pla d'actuació per a l'any 2016. 

 Organització de formacions sobre el protocol d'assetjament sexual i per raó de 
sexe pel personal municipal.  

 Organització de formacions en llenguatge i comunicació no sexista pel personal 
municipal.  

 Elaboració d'un Pla de Comunicació i difusió externa de totes les accions 
implementades del Pla durant l'any 2016.  

 Organització d'una formació específica en perspectiva de gènere per a càrrecs 
electes del consistori.  

 Elaboració de la memòria anual de l'any 2016.  
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3.2. LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

 

3.2.1.  Elaboració del Protocol d'Actuació Municipal per a l'abordatge integral de  

           la violència masclista 

 

Des de l'Ajuntament de Barberà del Vallès es treballa en l'actuació i prevenció de la 
violència masclista des dels inicis de la creació del Programa Municipal de Polítiques per a 
l'Equitat de Gènere.   

 

A partir de l'any 1999 es va començar a treballar en xarxa amb diferents serveis i 
departaments implicats en la lluita contra la violència masclista com són cossos de 
seguretat, sanitat, benestar social,  salut, educació, etc....., per tal d'unificar línies 
d'actuació en casos de violència masclista al municipi.  Tot el treball va culminar en un  
protocol d'actuació municipal per a l'abordatge de la violència masclista que ha servit 
com una base pel treball en xarxa en el municipi davant d'aquest tipus de situacions.  

El pas del temps i la creació i incorporació de nous serveis en el municipi feia 
imprescindible l'elaboració d'un nou protocol que pogués establir noves línies d'actuació i 
coordinació amb la realitat actual del municipi, que suposin evitar una victimització 
secundària i garanteixin una atenció de major qualitat tant a les dones en situació de 
violència masclista com als seus fills i filles.  

 

Per aquest motiu, el Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere va 
impulsar la constitució de la Comissió d'Estudi, que va tenir lloc el 22 d'octubre de 2014, 
per tal de dirigir el procés d'elaboració de l'esborrany del Protocol d'actuació municipal 
per a l'abordatge integral de la violència masclista. Aquesta comissió va encarregar 
aquesta tasca a un grup de treball tècnic, amb la participació de diferents persones 
expertes i professionals en aquesta temàtica.  

 

El grup de treball tècnic, creat el mateix dia de la comissió, va estar format per 
professionals representants dels següents serveis/departaments/institucions: Servei 
d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), Servei Jurídic del SIAD, Servei d'Atenció 
Psicològica del SIAD, Benestar Social, Policia Local, Mossos d'Esquadra, Educació, 
Joventut, Salut Municipal, Àrea Bàsica de Salut, Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva 
(ASSIR), Hospital Parc Taulí i Promoció Econòmica.   

 

Paral·lelament, el Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere, amb el 
suport tècnic extern oportú, va anar fent reunions unilaterals amb els diferents 
serveis/institucions per tal d'anar treballant els diferents circuits i aspectes específics que 
formarien part del protocol.  

 

A l'elaboració del protocol van participar també altres serveis com els Jutjats, la Fiscalia, 
Medicina Forense i Col·legi Oficial d'Advocats i Advocades, fent les reunions i 
coordinacions necessàries.  
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La Comissió es va reunir en 3 ocasions durant l'any 2016 per acabar d'elaborar el 
document, que es centra en els diferents nivells d'intervenció que recull la llei 5/2008, de 
24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.  

El Protocol va ser aprovat per unanimitat pel Ple Municipal el 23 de novembre i es va 
presentar públicament, l'1 de desembre, amb motiu de la commemoració del Dia 
Internacional contra la Violència vers les Dones, tal i com es recull a l'apartat que 
correspon a l'apartat 3.2.3. Àmbit de Sensibilització d'aquest document.   

A partir d'aquest moment, serà aquesta mateixa Comissió tècnica la que s'encarregui de 
fer el seguiment del Protocol.  

 

3.2.2. Formació per a professionals 

 

Des del Programa cada vegada es posa més èmfasi i importància a l'organització de 
formació per a professionals en perspectiva de gènere i també, de forma específica, en 
violència masclista.  És, per tant, una necessitat tenir una formació en aquestes matèries 
per tal de d'oferir una atenció de major qualitat a les dones.    

 

Cal establir un llenguatge i terminologia comuna entre totes les persones professionals 
que forman part de la xarxa d'atenció i que, per tant, poden des dels seus àmbits 
detectar situacions de violència masclista.  

 

És obvi que aquesta formació específica i especialitzada, malauradament, encara no està 
incorporada en les formacions habituals i reglades de les diferents disciplines existents.  
Per aquest motiu, el Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere vol posar 
èmfasi en la formació com una de les línies estratègiques que es vol impulsar i fomentar 
per la resta de departaments i/o serveis del municipi que formen part de la xarxa.  

A l'any 2016 es van organitzar dues formacions per a professionals en violència 
masclista: 

 

3.2.2.1. Formació de les conseqüències de la violència masclista a l'àmbit de la 
parella en infants 

 

Els infants són víctimes directes i, malauradament, encara massa invisibles de la 
violència masclista en l'àmbit de la parella.   La manca de formació en el tema fa que es 
minitmitzi les situacions de violència que viuen i que, en la majoria de casos, no 
s'estableixin mesures de protecció vers a aquestes nenes i nens, atès que els "drets" dels 
pares agressors passen per sobre del benestar d'aquests infants.  

 

Per visibilitzar aquesta realitat ja es va organitzar la sessió formativa Nenes i nens que 
pateixen violència de gènere a la parella, els dies 1 i 29 d'abril, per a professionals 
de diferents àmbits (sanitari, social i policial), amb una durada de 4 hores.  L'objectiu era 
donar eines i estratègies per a la detecció i intervenció amb aquests infants, destacant la 
importància del treball en xarxa per tal de garantir la seva protecció.  

A la formació, que va anar a càrrec del Raúl Lizana Zamudio, psicòleg infantil, 
formador i supervisor especialitzar en violència de gènere i autor del llibre A mí también 
me duele: Niños y niñas víctimas de la violencia de género en la pareja, hi van participar 
22 professionals, 21 dones i 1 home.   
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La valoració de la formació va ser tan positiva que es va veure la necessitat de fer una 
altra edició amb altres professionals del protocol per a l'abordatge integral de la violència 
masclista en l'àmbit de la parella i també de l'àmbit de l'educatiu, que es va organitzar 
pel mes de novembre, vinculat amb les activitats de sensibilització organitzades per 
commemorar el 25 de novembre, Dia Internacional de la Violència vers les Dones, que 
s'especifica a l'apartat següent (Àmbit de sensibilització).  Concretament, va tenir lloc els 
dies 3 i 10 de novembre a la Biblioteca Esteve Paluzie, en la que van participar 41 
professionals, 39 dones i 2 homes. 

Durant el mes de novembre, dins el programa d'activitats per commemorar el  25 de 
novembre, Dia Internacional contra la violència vers les Dones, es va voler posar èmfasi 
en visibilitzar les conseqüències de la violència masclista en els infants, tal i com es 
veurà en el següent apartat (Àmbit de sensibilització).   

 

Per tant, un total de 63 professionals, 60 dones i 3 homes, van fer la formació 
que van valorar de forma molt positiva per les pautes d'intervenció que es van 
facilitar.  

 

3.2.2.2. Formació en assetjament sexual i per raó de sexe pel personal 
municipal 

 

Durant l'any 2016 es va organitzar una formació específica al personal de l'Ajuntament, 
tal i com es recull a l'apartat 3.1.2. que fa referència al Protocol de prevenció, actuació i 
resolució de situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe a la feina de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès, anteriorment descrit.  Concretament: 

 

 Des del Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere i la Secció de 
Recursos Humans es van organitzar diferents sessions formatives, de 2 hores, pel 
personal municipal en assetjament sexual i per raó de sexe, així com del 
funcionament del protocol, tal i com la Comissió de Seguiment del protocol havia 
proposat.  La formació es va distribuir en 4 grups de la següent manera: 

 

 -  Dia 23 de novembre de 9'30 a 11'30 h: Personal administratiu.  En aquest grup  

             van assistir 22 persones, 14 dones i 8 homes. 

 -  Dia 23 de novembre de 12 a 14 h:  Personal tècnic.  En aquest grup van assistir  

             27 persones, 25 dones i 2 homes.  

 -  Dia 30 de novembre de 9'30 a 11'30 h: Personal d'ofici, Personal Subaltern i  

             Policia Local.  En aquest grup van assistir 25 persones, 20 homes i 5 dones.  

 -  Dia 30 de novembre de 12 a 14 h:  Personal administratiu i tècnic.  En aquest  

             grup van assistir 27 persones: 17 homes i 10 dones.  

 

A la formació, que va anar a càrrec de Blanca Moreno Triguero, sociòloga, 
experta en temes d'igualtat de gènere i directora de la Consultoria MIT, hi van 
participar un total de 101 persones, 54 dones i 47 homes, que van valorar-la de 
forma molt positiva. 
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3.2.3. Àmbit de Sensibilització 

 

 Programa d’activitats amb motiu del 25 de novembre (Dia Internacional 
contra la violència vers les dones): 

 

Activitats adreçades a la població general: 

 

 Durant tot el mes de novembre es treballa transversalment amb la Biblioteca 
Esteve Paluzie, per dur a terme iniciatives per commemorar aquest dia.  
Concretament, tal i com es fa en els darrers anys, es van crear dos racons: un 
de bibliografia especialitzada en violència masclista on les persones 
interessades podien consultar i agafar en préstec llibres específics sobre 
aquesta problemàtica social, i un altra de contes coeducatius, per tal de 
prevenir la desigualtat des de la infància.   

 

 Campanya Sabates vermelles.  L'Associació per a la Igualtat Dones.com 
amb la col·laboració de l'Ajuntament va fer una campanya de recollida de 
sabates per tal de poder fer el dia 25 de novembre una instal·lació artística 
emulant la iniciativa de l'artista mexicana Elina Chauvet, que la va crear a 
Ciudad Juárez a l'any 2009 a partir del propi dol per l'assassinat de la seva 
germana a l'any 1993. Sabates vermelles és una escenificació del dol 
col·lectiu amb sabates vermelles que representen el color de la sang i el dolor 
per la violència masclista i la mort de milers de dones al món.  Una obra que 
vol obrir el debat i la reflexió social sobre la violència vers les dones, trencant 
les barreres geogràfiques. L'Ajuntament va habilitar dos punts de recollida de 
sabates de dona i/o nena a l'Oficina d'Atenció Ciutadana i al Casal de Cultura 
des del 24 d'octubre al 18 de novembre. El dissabte 19 i el diumenge 20 de 
novembre es convidava a tota la ciutadania a fer la pintada de les sabates 
recollides al llarg de tota la campanya.  

 

 Difusió de la Línia d'Atenció contra la violència masclista 900 900 
120.  L'Institut Català de les Dones, la Federació de Municipis i l'Associació 
Catalana de Municipis van signar un acord de col·laboració per a la difusió 
d'aquest servei, al qual es va adherir l'Ajuntament de Barberà del Vallès a 
l'any 2014. Des d'aleshores la Secció de Comerç i el Programa Municipal de 
Polítiques per a l'Equitat de Gènere fa arribar el material de la campanya a 
tots els comerços del municipi, perquè estigui a l'abast de la ciutadania i així  
fer l'oportuna difusió, durant el mes de novembre.   

 

 Cinefòrum: La estación de las mujeres. Activitat organitzada pel Programa 
Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere, adreçada a tota la població, 
va tenir lloc el 9 de novembre a les 18 h a l'Auditori Maria Feliu.  La pel·lícula, 
dirigida per Leena Yadav, que es va presentar en la 40 edició del Festival 
Internacional de Toronto, tracta la història de quatre dones que viuen a 
Gujarat, un poblat de l'Índia, esclavitzades per les tradicions ancestrlas i 
patriarcals del seu poble. Gràcies a l'amistat i complicitat existent entre elles 
decideixen donar un pas definitiu, trencar amb tot i fugir de la violència i la 
misogínia, prenent el camí cap a la llibertat. A l'activitat van assistir 152 
persones, 145 dones i 7 homes, que la van valorar de forma molt positiva, 
atès que malgrat la duresa de la mateixa mostra una perspectiva optimista i 
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esperançadora. Al debat posterior, al que van participar 14 persones, 13 
dones i 1 home, es va evidenciar com les diferents violències masclistes 
continuen presents a l'actualitat a la vida de moltes dones anònimes arreu el 
món i es va constatar l'estructuralitat que té el patriarcat. També es va 
destacar com la lluita conjunta, l'ajuda mútua i la xarxa entre dones són els 
millors recursos per trencar amb aquesta violència.  

 
 Hora del conte coeducatiu, a càrrec de Gogara, associació que treballa per 

a la prevenció de les violències de gènere. L'activitat va tenir lloc l'11 de 
novembre a les 18 h i estava organitzada conjuntament amb la Biblioteca 
Esteve Paluzie.  Es van explicar diferents contes, adreçats a infants majors de 
4 anys, amb l'objectiu de trencar els estereotips sexistes, que estan a la base 
de qualsevol tipus de violència masclista, apostant per uns missatges 
coeducatius per tal de fomentar la coresponsabilitat, l'expressió d'emocions i 
sentiments, l'ètica de la cura i, en definitiva, per ser lliures per triar 
independentment de que se sigui nena o nen. La vestimenta dels 
personatges, colorida i cridanera i la dinàmica participativa que es va fer va 
agradar molt, tant als 8 infants, 6 nenes i 2 nens, que van participar com a 
les seves famílies. 

 
 Projecció del documental: Mamá duérmete que yo vigilo, a càrrec de 

Marisol Caro Zambudio, tècnica del Programa Municipal de Polítiques per a 
l'Equitat de Gènere de l'Ajuntament, que va tenir lloc el 16 de novembre a les 
18 h a la Biblioteca Esteve Paluzie.  L'objectiu de l'activitat era, tal i com s'ha 
especificat a l'apartat de formació per a professionals, visibilitzar que els 
infants són víctimes directes de la violència masclista, de fet les més invisibles 
i que presenten una major indefensió. El documental mostra de forma 
contundent les conseqüències d'aquesta violència i analitza les seqüeles que 
aquesta vivència té en els infants a través dels seus testimonis.  Segons els 
actuals estudis un 10% dels infants de l'Estat Espanyol, 840.000 criatures, 
han estat exposades a la violència de gènere.  Un 6'2 % de la infància rep la 
violència de forma directa, és a dir, uns 517.000 casos. També es va 
evidenciar la manca de recursos específics i la necessitat de donar una atenció 
adequada perquè aquests infants puguin recuperar-se de tot el dany 
ocasionat a tots nivells.  Després de la projecció es va generar un debat molt 
interessant i molt participatiu amb el públic assistent, que va quedar molt 
impactat amb la realitat presentada i els testimonis dels infants que sortien en 
el documental.    A l'activitat van assistir 30 persones, 29 dones i 1 home que 
la van valorar de forma molt positiva, destacant la necessitat d'organitzar 
debats d'aquest tipus, per visibilitzar una realitat tan silenciada.  

 

 Projecció del documental: Mujeres supervivientes, organitzat pel 
Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere, que va tenir lloc el 
18 de novembre a les 18 h a la Biblioteca Esteve Paluzie.  L'objectiu era donar 
una perspectiva diferent de les dones en situació de violència masclista en 
l'àmbit de la parella. El documental va visibilitzar de forma clara la fortalesa 
d'aquestes dones i es centrava en què les va ajudar a sortir de la violència.  
Des d'un enfocament positiu es va centrar en la resiliència que tenen i va 
mostrar com havien fet d'una experiència dura i traumàtica una oportunitat 
per poder ajudar a altres dones en aquesta situació. Després de la projecció 
del documental va haver un diàleg-reflexió, a càrrec de la Josefa García 
Ciudad, barbarenca, supervivent de la violència masclista, i conduït per la 
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Lenonor M. Cantera Espinosa, Doctora en Psicologia Social i experta en 
violència de gènere.  Durant el diàleg entre elles la Josefa va explicar la seva 
experiència i va compartir el seu testimoni d'una manera positiva i molt 
emotiva a la vegada. Va compartir tot el seu procés fins que va decidir trencar 
amb la violència i començar el seu propi camí cap a la llibertat, fent èmfasi en 
el que la va ajudar al llarg del recorregut: la seva família, l'atenció rebuda des 
del SIAD (Servei d'Informació i Atenció a les Dones) de l'Ajuntament i les 
amigues que va trobar en el municipi. Gràcies al seu esforç constant a tots 
nivells va aconseguir reinventar-se i tenir una veritable vida a tots nivells, fins 
ser la dona que és actualment. A l'activitat hi van assistir nombroses dones 
que l'havíen acompanyat al llarg del camí. Va ser, per tant, un acte emotiu i 
entranyable en el que la protagonista va ser tot un exemple de saviesa, 
fortalesa i generositat que va fer que la sala mostrés una veritable admiració 
cap a ella. A l'activitat van assistir 42 persones, 40 dones i 2 homes.   

 

 Conferència: A mí también me duele. Niños y niñas víctimas de la 
violència de género, a càrrec de Raúl Lizana Zamudio, psicòleg i terapeuta 
infantil, especialitzat en violència de gènere i autor del llibre del mateix títol.  
L'activitat, organitzada pel Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de 
Gènere, va tenir lloc el dia 22 de novembre a les 18 h a la Biblioteca Esteve 
Paluzie. Per tal de continuar amb el fil conductor de treballar aquesta realitat 
amb professionals de diferents àmbits, es va veure la importància de 
visibilitzar aquesta realitat a la ciutadania, organitzant aquesta conferència  
per posar en el centre del debat la situació que viuen les nenes i nens davant 
de la violència masclista i com tenir un pare maltractador suposa una història 
de patiment segura. El ponent va destacar de forma clara i directa el patiment 
que presenten aquests infants i les conseqüències i els danys derivats del 
trauma que pateixen. A la vegada va destacar la realitat de les mares, que 
s'esforcen per protegir i tenir cura de les seves filles i fills, amb un gran valor i 
fortalesa. Després de la conferència va haver un debat molt participatiu entre 
les 34 persones que van assistir a l'activitat, 31 dones i 3 homes. Al finalitzar 
l'acte el ponent va signar exemplars del seu llibre, que es podien adquirir a la 
mateixa sala.  

 
 Acte Institucional contra la Violència Masclista.  Per commemorar el 25 

de novembre, Dia Internacional contra la violència vers les Dones, 
l’Ajuntament va convocar una concentració a la porta del consistori  el mateix 
dia a les 12 h, en la que es va fer la lectura del Manifest Institucional fet i 
aprovat de forma consensuada per la Generalitat de Catalunya, les quatre 
diputacions, Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, la Federació de Municipis 
de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis amb motiu d'aquest dia i al 
que es va adherir l'Ajuntament.      

L'acte va ser presidit per l’Alcaldessa, Sílvia Fuster Alay, que va estar 
acompanyada de regidores i regidors del consistori, personal de l'Ajuntament, 
entitats i la ciutadania de Barberà del Vallès. L'alcaldessa va fer una 
intervenció on va recordar a les víctimes de les violències masclistes explicant 
que, durant tot el dia les banderes de la Plaça de la Vila, ondejarien a mig pal, 
amb un crespó negre, com a símbol de dol i respecte cap a elles.   

 

També es va explicar que durant tot el mes de novembre hi hauria una 
pancarta contra les violències masclistes a la façana de l'Ajuntament per 
mostrar el rebuig del consistori cap a aquesta xacra social.  
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L'alcaldessa va referir que el consistori barbarenc havia aprovat per 
unanimitat de tots els grups polítics en el ple del 23 de novembre diverses 
mesures per treballar contra aquesta xacra social, així com l'aprovació del 
Protocol per a l'abordatge integral de la violència masclista en l'àmbit de la 
parella, presentació pública del qual tindria lloc el dia 1 de desembre i que es 
descriurà més endavant.  

A continuació va procedir a la lectura del manifest, després de la qual es va 
guardar un minut de silenci en memòria i respecte cap a totes les víctimes de 
la violència masclista.   

A l’acte van participar un centenar de persones. 

 

 Concentració contra la violència de gènere. El mateix dia 25, a les 18 h, 
era moment per la commemoració del 25 de novembre per part de la societat 
civil.  Com cada any, l’Associació per a la Igualtat Dones.com, en col·laboració 
amb l’Ajuntament de Barberà del Vallès, va organitzar una concentració 
sota el lema Barberà diu prou a la violència vers les dones.  A l'acte es 
va fer lectura del manifest de la xarxa feminista, que va anar a càrrec de 
representants de les entitats de dones de Barberà: Dones.com, ACORD, Braç 
a Braç i KDB, de les entitats juvenils Centre Esplai l'Esquirol i Minyons 
Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya i com a representant de l'Ajuntament 
de Barberà del Vallès, la regidora del Programa Municipal de Polítiques per a 
l'Equitat de Gènere, Mireia Sánchez Pi. El manifest va fer una denúncia del 
sistema heteropatriarcal i capitalista com a origen i nucli de totes les 
violències masclistes i que legitima i perpetua les desigualtats i que està 
present en totes les estructures de la nostra societat i cultura.  Davant de 
l'escenari es van exposar les sabates vermelles per visibilitzar les dones 
assassinades per la violència masclista fins a aquell moment durant l'any 
2016, i que van pintar les dones de l'entitat junt amb la ciutadania dies abans 
a la Plaça de la Vila. L'impacte visual va ser brutal per les persones assistents.  
Després de la lectura del manifest es van guardar uns minuts de silenci en 
homenatge a les dones i criatures assassinades i totes les dones que pateixen 
algun tipus de violència masclista.  Seguidament, com a cloenda de l'acte, 
l'artista Maria López Ulldemolins, va fer una escenificació d'un conte que 
explicava els missatges que el patriarcat va donant i que permeten i 
justifiquen els diferents tipus de violències masclista que es troba una dona al 
llarg de la seva vida. A l’acte, que va estar carregat de simbolisme i 
emotivitat, van assistir més d'un centenar de persones.  

 

 Grup de treball: Creem un protocol per unes festes lliures de 
violències heteropatriarcals, organitzat pel KDB (Kol·lectiu de Dones de 
Barberà), que va tenir lloc el dia 26 de novembre a les 10'30 h a la Biblioteca 
Esteve Paluzie. El KDB va convidar a totes les entitats i persones a títol 
individual per engegar una comissió per crear un protocol d'actuació i 
intervenció en agressions masclistes en els espais de festa i d'oci, en el que 
també hi participa l'Ajuntament de Barberà del Vallès. A través de diferents 
dinàmiques es va començar a definir com hauria de ser aquest protocol i la 
necessitat d'incloure a la resta d'entitats del municipi, així com els 
departaments de l'Ajuntament implicats en l'organització de les festes i espais 
d'oci. Es va proposar un calendari de reunions per anar treballant en el tema 
de cara a la Festa Major de 2017. 
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 Presentació del Protocol Municipal per a l'Abordatge Integral de la 
Violència Masclista en l'Àmbit de la Parella, organitzat pel Programa 
Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere de l'Ajuntament de Barberà 
del Vallès, que va tenir lloc el dia 1 de desembre a les 18 h a la Biblioteca 
Esteve Paluzie. L'acte va ser presentat per l'Alcaldessa i la regidora del 
Programa de Polítiques per a l'Equitat de Gènere, que van destacar la 
importància de la creació del protocol, aprovat per unanimitat en el Ple 
Municipal del dia 23 de novembre.  El Protocol, que pretén ser una eina 
pràctica per les persones professionals que puguin haver d'intervenir en un 
cas de violència masclista, ha estat elaborat per una comissió tècnica en la 
que han participat professionals dels següents Departaments de l'Ajuntament: 
Benestar Social, Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere, 
Joventut, Salut, Educació, Promoció Econòmica i Policia Local i també d'altres 
institucions com Mossos d'Esquadra, Hospital Taulí, Àrea Bàsica de Salut, 
Centre de Salut Mental, Centre d'Atenció i Seguiment a les 
Drogodependències, Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, Jutjats de 
Cerdanyola, Fiscalia, Metgesses Forenses i Col·legi d'Advocats de Sabadell.  
Durant la presentació, diferents membres de la comissió, van explicar el 
funcionament del protocol i també els diferents àmbits d'intervenció: 
prevenció, detecció, atenció i recuperació, tal com recull la llei 5/2008, de 24 
d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.  L'objectiu del 
protocol és garantir el treball en xarxa dels diferents serveis que poden 
detectar una situació de violència masclista, en qualsevol dels nivells 
d'intervenció, per tal de fer un abordatge integral i donar una millor i més 
adequada resposta.  Al llarg de tot l'acte es va fer molt èmfasi en la necessitat 
de posar els esforços en la prevenció, apostant, per una veritable coeducació, 
que transmeti uns altres valors a les nenes i els nens, atès que és l'única 
manera d'eradicar aquesta xacra social. A la presentació van assistir 45 
persones, 41 dones i 4 homes.  

 

 Espai-reflexió: La resiliència: connectant amb el nostre poder. Els 
espais-reflexió es van posar en marxa a l'any 2013 amb l’objectiu d’afavorir la 
formació i sensibilització en temes concrets i també per potenciar l’intercanvi 
d’opinions i experiències entre dones, però utilitzant una metodologia pràctica 
i vivencial.  L’activitat, que es va organitzar en dues sessions, el 12 i el 19 de 
desembre, de 17 a 19 hores, va anar a càrrec de la psicòloga del SIAD de 
l’Ajuntament de Barberà del Vallès, la MªJosé Chinchilla Martínez, psicòloga 
especialista en violència masclista i en conducció de grups de dones.  

La resiliència és la capacitat de fer front a les adversitats de la vida, 
transformant el dolor en força per superar-se i sortir enfortida de la situació.   
L'objectiu del taller va ser treballar de forma vivencial i pràctica la resiliència i 
a partir d'aquí explicar estratègies per desenvolupar aquesta capacitat.  Es 
van treballar diferents recursos com: l'acceptació del canvi, l'aprenentatge 
continu, l'autoresponsabilitat, el poder de l'ara, la creativitat, l'optimisme, la 
gestió d'emocions, la paciència, la capacitat de relacionar-se i demanar ajuda, 
la força del perdó i l'autonomia personal.   

A l'espai reflexió van participar 25 dones de forma molt activa i que van fer 
una valoració molt positiva de l'activitat, atès que es va generar una connexió 
i complicitat entre les assistents que va permetre un millor aprofitament del 
taller.  A continuació es descriuen les dades sociodemogràfiques de les dones 
que van assistir al mateix: el 84% de dones tenien entre 36 i 65 anys, sent la 
franja d´edat més nombrosa la de dones entre 56 i 65 anys, amb un 39%. El 



 

 
MEMÒRIA 2016 

    Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere  
 

 21

5% tenia entre 26 i 35 anys i altre 11% més de 65 anys. La nacionalitat del 
100% era espanyola. El 74% de dones vivien a Barberà feia més de 10 anys, 
un 5% més de 5 anys i un 21% no vivien a Barberà. El 26% tenia estudis 
primaris, un altre 26% secundaris, un 37% universitaris i un altre 11% no 
tenien estudis. El 55% de dones participants eren treballadores en actiu, el 
25% eren pensionistes o jubilades, el 10% estaven a l´atur,  un 5% eren 
mestresses de casa i un altre 5% eren estudiants.  

Respecte les valoracions del taller, aquestes van ser molt positives. El 100% 
de les dones assistents van puntuar amb la màxima puntuació a l´afirmació 
“en general, la meva valoració del taller és bona” que indicava que estaven 
molt d´acord amb el que es deia.  Estaven molt d´acord en que els objectius 
del taller s´adaptaven a les necessitats de les participants, a que es 
potenciava la seva participació i a que les dinàmiques utilitzades eren 
adequades. Es valorava sobretot el poder compartir amb altres dones de 
diferents opinions, la pluralitat de idees que hi havia, cosa que enriquia molt 
el taller. També resaltaven que es podien expressar sense vergonya i que es 
creava un ambient que fomentava la participació i el respecte. El fet d´haver 
après un concepte “la resiliència”, per moltes d´elles nou, es valorava 
moltíssim, de la mateixa manera que les dinàmiques vivencials treballades i el 
paper de la formadora com a persona que explicava molt clarament les idees 
per tal de que poguessin ser enteses. Una de les coses pitjor valorades, com 
acostuma a passar sempre, va ser el temps de durada, atès que es demanava 
que fos més llarg. 

 

 

Activitats per a la població jove: 

Des del Programa de Joventut i el Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de 
Gènere es va organitzar una campanya específica per a joves contra les violències de 
gènere i que va constar de diferents activitats: 

 

 Difusió de la campanya:  Estimar no fa mal.  Es va fer difusió d'aquesta 
campanya fent arribar tot el material de la mateixa tant als Instituts com als 
Centres Municipals per a Joves de Barberà del Vallès.  

 

 Tallers per a nois: Repensant la masculinitat, a càrrec de l'Associació 
Candela i organitzats dins de la campanya PIDCES "Estimar no fa mal". El 
taller es va oferir als instituts del municipi, atès que anava adreçat a nois de 
1r de Batxillerat. Només va haver demanda per part de l'Institut Can Planas.  
El taller tenia l'objectiu de revisar els paràmetres de la masculinitat tradicional 
i les seves conseqüències negatives en la vivència de la sexualitat i 
l'afectivitat dels joves.  Es va proposar un espai de reflexió i debat on els nois 
poguessin expressar els seus dubtes, pors i necessitats per trencar amb els 
valors associats a la masculinitat estereotipada i el masclisme. De manera 
dinàmica es van ensenyar estratègies per expressar sentiments i emocions de 
forma no violenta i assertiva i també a respectar les diferents maneres de ser 
un noi. Els nois que van participar van valorar el taller de forma molt positiva.  
Van manifestar que s'havien sentit còmodes i van agrair tenir un espai on 
parlar de sexualitats i masculinitats de forma confident, personal i propera.  
Van fer la demanda de fer més tallers d'aquest tipus a l'Institut. El fer-ho en 
grups petits va permetre treballar els objectius proposats. Es van fer dos 
tallers de 4 hores, repartits en dos dies diferents.  Van participar 35 nois.  
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 Tallers per a noies:  Autodefensa feminista, a càrrec de l'Associació de 
Dones Biterna i organitzats dins de la campanya PIDCES "Estimar no fa mal". 
El taller es va oferir als instituts del municipi, atès que anava adreçat a noies 
de 1r de Batxillerat. Només va haver demanda per part de l'Institut Can 
Planas. En aquest taller es plantejava l'autodefensa com una qüestió integral, 
és a dir, es va abordar des d'una perspectiva integral.  És a dir, no només 
com quelcom físic, sinó també incorporant la part psicològica i social. 
L'objectiu del taller era treballar l'apoderament de les noies, treballant 
l'autoestima, els complexes, els bloquejos, trencar mites sobre la capacitat 
física de les dones, aprendre a posar límits, legitimar les pròpies vivències i 
emocions, descobrir, reconèixer i valorar les pròpies capacitats i, en definitiva, 
la presa de consciència i l'autoconeixement. Les noies que van participar en 
els tallers estaven molt satisfetes i van manifestar la seva sorpresa d'haver 
pogut reforçar la seva autoestima a través d'un taller d'autodefensa.  Van 
destacar el canvi en la percepció de la pròpia capacitat física i van valorar que 
caldria allargar els tallers i tenir espais on continuar treballant en aquesta 
línia. El Col·lectiu Biterna van fer també una valoració molt positiva, destacant 
les dinàmiques de role-playing on es van escenificar situacions concretes de 
violència que es troben quotidianament les noies, des del respecte i la 
confidencialitat.  Es va analitzar, des d'una perspectiva feminista, el per què 
de la violència vers les dones, què s'enten per agressions i com la socialització 
de gènere i el patriarcat ha permès i reforçat tot això. Es van donar pautes de 
com trencar amb aquests valors patriarcals, des de les pròpies vivències i 
realitats.  valorar proposar tingut també   procés  Es va proposar un procés   
El dimecres 25 de novembre a les 18'30 h es va fer aquest taller a l'Espai jove 
"La Roma" i s'adreçava a joves entre 16 i 30 anys que vulguessin reflexionar 
sobre la influència de diversos referents masculins i poder fer un 
qüetionament de la masculinitat hegemònica imperant. Al taller van participar 
8 joves entre 16 i 17 anys. L'activitat va ser molt distesa i es van treballar 
molt els rols i actituts de festa. Es va valorar molt positivament la facilitació 
d'aquest espai de trobada i també els recursos que es van utilitzar per 
treballar les masculinitats. Es valora la necessitat de tenir una figura 
masculina, especialista en la matèria, per tal de poder aprofundir més en el 
tema, des d'un punt de vida vivencial i exemplificador d'una masculinitat 
alternativa. Es van fer dos tallers de 4 hores, en els que van participar un 
total de 39 noies.  
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3.3. FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ SOCIOPOLÍTICA DE LES DONES 

 

3.3.1. Convenis amb entitats de dones 

 

El Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere de l’Ajuntament de 
Barberà del Vallès de l’any 2016 establia al seu projecte Dones i Participació les bases 
de col·laboració amb les associacions de dones de Barberà del Vallès per a la 
realització d’activitats dins el marc de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 

 

Per tal de fer efectiva aquesta col·laboració la Junta de Govern Local va aprovar en 
data 9 de febrer de 2016 les bases per regular els ajuts i col·laboracions amb les 
entitats, sense ànim de lucre, legalment constituïdes a Barberà del Vallès, que van ser 
enviades a totes les entitats del municipi. 

 

A l'any 2016 es va fer un conveni amb dues associacions de dones, amb una 
col·laboració econòmica i d’infrastructura determinada, segons el programa de cada 
entitat:   

 Braç a Braç.- Subvenció per part de l’Ajuntament de 800€  

 Dones.com.- Subvenció per part de l’Ajuntament de 2.290€  

 

L’ajut econòmic és justificat per les entitats en els plaços i requisits previstos, que es 
recullen en les bases citades anteriorment.   

A part de l’ajuda econòmica, per desenvolupar activitats que treballin per a la igualtat 
i equitat de gènere, l’Ajuntament cedeix ús de sales, així com la infrastructura i 
consergeria, quan sigui necessari, per les activitats que organitzen les entitats.  
També des del Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere es fa 
l’assessorament tècnic que les associacions puguin necessitar, així com les reunions 
necessàries amb les Juntes Directives de cadascuna d’elles.   

 

 

3.3.2. Formació en perspectiva de gènere per a les entitats 

 

Des del Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere i el Programa 
Municipal de Participació Ciutadana es va organitzar una formació en perspectiva de 
gènere per a les entitats del municipi.  

L'objectiu de la formació era, en primer lloc, sensibilitzar sobre les discriminacions de 
gènere que encara existeixen i com es tradueixen actualment en tots els àmbits, i, en 
segon lloc, donar eines a les entitats per incorporar la perspectiva de gènere, tant a 
nivell intern (juntes, organització...) com a nivell extern (activitats, projectes...) i 
veure els avantatges i beneficis que això suposa, tant per a la pròpia entitat com per a 
la societat.  

Durant la sessió es va visibilitzar i evidenciar com el patriarcat, que discrimina 
sistemàticament a les dones, continua estant vigent, malauradament, però amb 
formes molt més subtils. Per aquest motiu es va fer èmfasi sobre la necessitat, com a 
entitat, de tenir consciència de gènere per tal de tenir una mirada crítica de la societat 
i aconseguir una transformació a nivell individual i col·lectiva.   
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La sessió formativa, de 4 hores de durada, va tenir lloc el dissabte 22 d'octubre a la 
Biblioteca Esteve Paluzie i va anar a càrrec de la Blanca Moreno Triguero, sociòloga, 
experta en metodologia i recerca aplicada en temes de gènere i directora de la 
Consultoria MIT. 

 

Van participar un total de 23 persones, 18 dones i 5 homes de les següents 
entitats: Associació per a la Igualtat Dones.com, Kol·lectiu de Dones de Barberà 
(KDB), Assemblea Nacional Catalana de Barberà del Vallès, Grup d'Agitació Cultural 
Ateneu Barbarenc, Casal Popular Tangram, AVVParc Europa, Associació pel canvi 
social, pacífic i democràtic i Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya, que van 
valorar de forma molt positiva la formació. De fet van mostrar el seu interès en 
participar en una segona sessió per aprofundir en determinats aspectes treballats al 
llarg de la formació. Degut a la incompatibilitat d'agendes amb les diferents entitats, i 
a demanda d'elles, es va planificar aquesta segona sessió pel 28 de gener de 
2017. 
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3.4. COEDUCACIÓ, FORMACIÓ I CULTURA DE DONES 

 

3.4.1. Àmbit de Coeducació 

 

 Servei d’Assessorament en Coeducació 

L'escola mixta va suposar, en el seu moment, un gran avenç en la igualtat 
d'oportunitats de gèneres ja que proposava el mateixos continguts per a nenes i 
nens i pretenia, entre d'altres, la equitat davant el tracte igualitari. Amb el mateix 
professorat i, teòricament, els mateixos espais, continguts, deures i drets l'escola 
mixta semblava un espai de socialització que afavoriria la igualtat entre dones i 
homes. 

Avui dia, tot i els avenços, es pot afirmar que calen accions conscients, decidides i 
pràctiques per afavorir el desenvolupament integral de nenes i nens. 

 

El Servei d’Assessorament en Coeducació pretén recolzar, orientar, acompanyar, 
oferir bones pràctiques, bibliografia, formació... etc. per a qualsevol centre, 
professor o professora que tingui interès en donar continuïtat a la tasca educativa 
sota la perspectiva i la pràctica de la coeducació. 

 

Així, s'ofereixen accions concretes i puntuals, recolzament en propostes de treball 
continuades, informació sobre dones rellevants en diverses disciplines, informació 
sobre homes que han mostrat una masculinitat alternativa, assessorament sobre 
llenguatge no sexista i resposta a qualsevol dubte, iniciativa o programa que 
tingui com a objectiu reduir les desigualtats per raó de gènere que afecten a 
dones i homes, nenes i nens. 

 

 
 Supervisió en Coeducació a les llars infantils públiques municipals 

 
Durant l’any 2016 s’ha continuat oferint l’espai de supervisió en matèria de 
coeducació, a demanda dels equips professionals, amb les coordinadores 
pedagògiques de totes les llars d’infants públiques municipals. L’objectiu de la 
supervisió és continuar treballant en l’elaboració del projecte coeducatiu de centre 
a cada llar i també revisar les programacions pedagògiques, per tal d’incorporar la 
coeducació en totes elles.  
 
 

 
 Projecte de Coeducació a l'Escola Del Bosc i l'Escola Marta Mata 

 
La coeducació i l'aprenentatge en resolució de conflictes i educació emocional són 
aspectes que estan íntimament vinculats, ja que la pròpia filosofia de la 
coeducació posa la cura de les persones al centre de la vida, i aquesta cura 
comença pel propi coneixement i es reflexa en la manera en com s'estableixen les 
relacions personals i com es resolen els conflictes existents al llarg de vida.   
 
Després de treballar la coeducació a l'etapa 0-3 anys a través d'un projecte 
concret que es va dur a terme a les llars d'infants públiques municipals, es va 
voler donar continuïtat a aquesta línia de treball, començant a treballar la 
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coeducació a l'Escola Del Bosc, amb el projecte "Coeducació: La clau de l'èxit 
educatiu", que preten acompanyar a mestres de cicle infantil en el descobriment 
de les desigualtats de gènere presents en el centre que es va dur a terme durant 
el curs 2015-2016 i que va anar a càrrec de l'associació CoeduAcció, formada per 
professionals especialistes en coeducació.   
 
La valoració del projecte ha estat tan positiva per part del professorat de cicle 
infantil que s'ha fet una clara aposta per la coeducació i s'ha ampliat en aquesta 
mateixa escola al professorat de cicle mitjà i superior durant el curs 2016-2017.  
 
La metodologia utilitzada en aquesta formació es basa en el canvi de la 
investigació - acció participativa, que consisteix en l'anàlisi de la realitat a partir 
de l'observació de l'aula, els materials, els continguts, el centre i la pròpia pràctica 
amb l'objectiu d'intervenir-hi posteriorment.  Aquesta metodologia té un impacte 
molt potent, perquè no només planteja eines per observar sinó que alhora 
proposa transformar la realitat.   
 
La proposta formativa constava de 20 hores de formació, repartida en 10 sessions 
d'una hora i mitja cadascuna, fent un total de 15 hores de formació presencial 
més 5 hores de treball, reconeguda pel Centre de Recursos Pedagògics.   
Al llarg de les sessions es treballaran entre d'altres coses, els models hegemònics 
de masculinitat i feminitat, els models que ofereixen els contes, anuncis, publicitat 
i persones adultes, que són models que limiten les possibilitats de 
desenvolupament dels infants i com descobrir aquelles pràctiques educatives que 
són fomentadores de desigualtats de gènere i com transformar-les en 
coeducadores.  
 
La formació, programada pel curs 2016-2017 es va iniciar a l'octubre de 2016 i 
finalitza al febrer de 2017, fent durant l'any 2016 5 sessions, que han estat 
valorades de forma molt positiva pel professorat que ha participat, que està 
format per 14 professores, que anava prenent consciència del tema i començant a 
veure la perspectiva de gènere en la seva tasca educativa, amb ganes de 
continuar avançant en aquesta línia. Les sessions formatives pendent que es 
duran a terme al 2017 inclouen el treball amb l'alumnat i les seves famílies.  
L'avaluació final i global de tota la formació quedarà recollida en un informe que 
presentarà l'entitat, que és qui està duent a terme aquesta acció, a l'Ajuntament, 
un cop hagi finalitzat.   
 
La necessitat de treballar la coeducació i el treball que des de la Secció Municipal 
d'Educació i el Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere es fa en 
aquest sentit, ha despertat interès per part d'altres escoles que estan demanant 
fer aquest projecte en els seus centres. De fet, el projecte s'implementarà a 
l'Escola Marta Mata en aquest curs 2016-2017. En aquest sentit el fet que 
aquest centre sigui d'una única línia fa que sigui possible la seva implementació a 
tota l'escola a la vegada, fet que, segurament, ens donarà una perspectiva i 
resultat diferent del que s'ha obtingut a l'Escola Del Bosc.  
 
La voluntat i proposta tècnica d'ambdós departaments (Educació i Equitat de 
Gènere) és apostar per implementar aquest projecte i metodologia de treball a 
totes les escoles del municipi de forma progressiva, amb l'objectiu de convertir a 
Barberà en una ciutat coeducadora.   
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3.4.2. Àmbit de sensibilització i difusió de la cultura de dones 

 

 Programa de sensibilització vers la igualtat  
 
Activitats durant el mes de març adreçades a la població general: 
 
La commemoració del Dia Internacional de les Dones, el 8 de març, va donar lloc 
a la programació, durant tot el mes, d’activitats que situen a les dones, les seves 
reivindicacions, les seves aportacions i la igualtat real i efectiva en dones i homes 
com a eixos vertebradors d’unes propostes que neixen de la col·laboració de 
l’Ajuntament de Barberà i entitats de dones del municipi. 

 
A continuació es detallen les activitats que van ser organitzades només per 
l'Ajuntament de Barberà del Vallès, atès que les organitzades per les entitats de 
dones del municipi ja queden recollides en les seves memòries d'activitats que 
presenten per tal de justificar la subvenció que reben del consistori: 

 

 Adhesió a la campanya "Compromís amb l'equitat de gènere", 
impulsada per la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb les diputacions 
de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, l'Associació Catalana de Municipis i 
la Federació de Municipis de Catalunya. La campanya, organitzada en el marc 
de la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, volia fer 
un reconeixement al feminisme i a la lluita històrica de les dones per 
aconseguir l'equitat de gènere. Però, sobretot, volia posar de relleu el 
compromís de tota la societat catalana per avançar de manera eficaç i 
efectiva cap a una igualtat d'oportunitats real entre dones i h omes.  Un avenç 
que serà possible gràcies al desplegament de la Llei 17/2015 de 21 de juliol, 
d'igualtat efectiva de dones i homes, i la participació i suport del teeixit 
d'entitats de dones del nostre país en les actuacions que ara cal 
desenvolupar. L'Ajuntament es va adherir a la campanya i es va donar a 
conèixer a la ciutadania a través de cartells que es van penjar en tot el 
municipi, així com l'oportuna difusió a través dels mitjans de comunicació 
municipals: web, ràdio i butlletí. 

 

 Exposició: Et correspon, ens correspon, organitzada pel Programa 
Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere. Exposició del CIRD (Centre 
d'Informació i Recursos per a Dones) de l'Ajuntament de Barcelona, que 
denuncia la desigualtat entre dones i homes i que està a favor de la 
coresponsabilitat a l'àmbit privat i la igualtat a l'àmbit públic. La creació 
d'aquesta exposició ha estat possible gràcies a la col·laboració desinteressada 
de 20 humoristes gràfics que han sabut reflectir amb humor i ironia un dels 
grans reptes de la nostra societat: els problemes per conciliar la vida 
personal, familiar, laboral i el temps d'oci. Per mitjà d'aquestes vinyetes es 
pretén sensibilitzar sobre les conseqüències que la manca de coresponsabilitat 
té per a tota la societat i, especialment, per a dones. El patriarcat, a través de 
la socialització de gènere ha fet "natural" el que no ho és: que siguin només 
les dones les que hagin de conciliar treball productiu i reproductiu i 
s'encarreguin de la cura de la vida, quan, en realitat, és una obligació que 
totes les persones tenim, ja siguem dones o homes.   L'exposició es va ubicar 
en la Biblioteca Esteve Paluzie, del 16 al 23 de febrer, en el seu horari 
habitual.  
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 Exposició:  Dones grans, grans dones, organitzada pel Programa Municipal 
de Polítiques per a l'Equitat de Gènere.  Exposició de l'Institut Català de les 
Dones, de la Generalitat de Catalunya, que trenca clixés sobre el que 
significar envellir per a les dones, desmunta tòpics i reivindica que les veus 
femenines de totes les edats siguin escoltades i reconegudes. L'exposició es 
va ubicar en la Biblioteca Esteve Paluzie, de l'1 al 21 de març, en el seu horari 
habitual.    

 

 Cinefòrum: Rastres de Sàndal. L’activitat, organitzada pel Programa 
Municipal de Polítiaques de Gènere de l’Ajuntament, va tenir lloc el 3 de març 
i va servir per presentar el programa d’actes per commemorar el 8 de març, 
Dia Internacional de les Dones, que va anar a càrrec de l'alcaldessa, Silvia 
Fuster Alay i la regidora del Programa, Mireia Sánchez Pi. La pel·lícula, 
dirigida per Maria Ripoll i basada en el llibre d'Asha Miró i Anna Soler-Pont, 
explica la història de la Mina, una actriu índia d'èxit, que no pot oblidar a la 
seva germana petita Sita, de qui va ser separada a la força després de la 
mort de la seva mare.  Trenta anys després descobreix que la Sita està bé i 
viu a Barcelona.  Ara es diu Paula, és biòloga i no té cap record del seu 
passat.  La pel·lícula proposa un viatge emocional per connectar dues cultures 
a través de l'amor, la força dels llaços de la sororitat i l'autodescobriment.        
El cinefòrum és una activitat que funciona molt bé en el nostre municipi, atès  
que sempre comporta un gran èxit de participació. Concretament, van assistir 
139 persones, 133 dones i 6 homes, a qui els va agradar molt la pel·lícula, 
segons van comentar al finalitzar i durant el posterior debat que va haver, en 
el que van participar 25 persones, 22 dones i 3 homese les persones 
assistents.  Es va oferir servei gratuït de canguratge, però no va ser sol·licitat  
per cap persona.  

 

 Presentació del llibre: Compromeses, a càrrec de la seva autora, 
l'Elisenda Albertí i Casas. L'activitat, organitzada pel Programa Municipal de 
Polítiques per a l'Equitat de Gènere, va tenir lloc el 9 de març, a les 18 h, a la 
Biblioteca Esteve Paluzie. A la presentació, l'Elisenda va fer un resum de la 
biografia de vuit dones catalanes que van viure la República i després l'esclat 
de la Guerra Civil i com malgrat els canvis socials, històrics i polítics, totes 
eren dones compromeses que no van renunciar a les seves idees ni a la seva 
identitat. Tal com recull en el seu llibre va parlar de Natividad Yarza i Planas, 
mestra i primera alcaldessa catalana escollida democràticament; Maria Luz 
Morales Godoy, periodista que va ser directora de La Vanguardia; Maria 
Dolors Bargalló i Serrafilla, modista, professora i activista política; Maria Pepa 
Colomer i Luque, aviadora; Enriqueta Gallinat i Roman, feminista i activista 
política; Margarida Xirgu i Subirà, actriu; Irene Polo i Roig, reportera, i 
Conxita Badia i Millàs, soprano compromesa amb la tradició musical del país.   
A l'acte hi van assistir 34 persones, 27 dones i 7 homes, que la van valorar de 
forma molt positiva, atès l'interès que va despertar conèixer la biografia de 
dones pioneres, malauradament, tan desconegudes per la societat.                                                  
Les persones assistents van poder adquirir un exemplar en la mateixa sala, 
que l'autora va signar al finalitzar l'acte, gràcies a la col·laboració de la 
llibreria Can Llobet.  
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 Presentació del llibre: Hombres para el siglo XXI: Semblanzas de 
hombres feministas, a càrrec de Fabià Díaz Cortés, tinent d'alcaldia de 
Territori i Medi Ambient de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, Ismael Ávila 
Jiménez, mestre de l'escola Can Llobet i sindicalista i Juanjo Compairé García, 
membre de l'associació Homes Igualitaris de Catalunya i coautor del llibre.  
L'activitat, organitzada pel Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de 
Gènere, va tenir lloc el 16 de març a les 18 h a la Biblioteca Esteve Paluzie.  
Es va voler fer en format de taula rodona, que va ser moderada pel Lluís Carol 
Andrés, cap de l'Àrea de Serveis Personals de l'Ajuntament, amb diferents 
homes del municipi que poguessin compartir les seves reflexions sobre el 
llibre.  A la presentació el Juanjo Compairé Garcia va explicar el motiu pel que 
l'associació AHIGE va decidir fer aquest llibre. L'objectiu era donar testimoni 
de 19 homes que caminen cap a l'equitat de gènere i que, en algun moment, i 
per diferents motiu havien estat vinculats amb l'entitat. El llibre recull relats 
autobiogràfics que parlen des de l'emoció i la vivència personal de cada autor, 
des de la seva infància fins el moment en el que cadascú pren consciència de 
la seva situació d'home i decideix combatre el masclisme, començant pel seu 
canvi interior i la seva incorporació al col·lectiu d'homes igualitaris. Els relats 
que formen el llibre són molts diversos i plurals, però que no s'entenen si no 
es fan des del feminisme i la seva anàlisi crítica de la societat. Durant tot 
l'acte es va fer èmfasi en la necessària presa de consciència personal que 
impulsa el canvi en els homes mateixos i sense la qual la transformació de la 
societat no és possible. En aquest sentit, el moderador va centrar el debat 
precisament en l'pambit privat, personal, vivencial i emocional, més enllà del 
discurs intel·lectual, racional i políticament correcte, amb el que socialment 
els homes estan més acostumats. Al començar l'acte es van repartir entre el 
públic assistent targetes amb diferents frases del llibre, amb l'objectiu que qui 
volgués pogués expressar o aportar alguna opinió al respecte.  Es van recollir 
més d'una desena d'opinions que van ser molt enriquidores i visibilitzava 
reflexions molt interessants sobre la necessitat de treballar en la 
transformació de la masculinitat hegemònica imperant. A l'acte hi van assistir 
32 persones, 27 dones i 7 homes, que després de la presentació van 
participar de forma molt activa en el debat, fent una reflexió col·lectiva sobre 
el punt en el que estan els homes a l'actualitat i la necessitat de fer un 
veritable canvi en l'educació, atès que es continua educant de forma sexista, 
per aquesta socialització de gènere que, malauradament, encara determina.                                                  
Les persones assistents van poder adquirir un exemplar en la mateixa sala, 
que el coautor va signar al finalitzar l'activitat.  

 

 L'hora del conte coeducatiu:  Contes de pingüins per un món millor, a 
càrrec de la Nona Umbert Solà. L'activitat, organitzada per la Biblioteca 
Esteve Paluzie i el Programa de Polítiques pera l'Equitat de Gènere, va tenir 
lloc el 18 de març a les 18 h a la mateixa biblioteca. La Nora va explicar 3 
contes coeducatius: Els colors, Pink i Tres amb Tango, amb l'objectiu de 
sensibilitzar sobre el dret a la igualtat i el respecte a la diferència. Els contes 
coeducatius són contes que lluiten contra els estereotips sexistes i les 
discriminacions de gènere, encara existents, i treballen per donar eines als 
infants per ser més lliures en les seves eleccions a tots nivells, ja siguin nena 
o nen.  A la sessió van assistir 7 infants, 6 nenes i 1 nen, que van gaudir molt 
de l'activitat, atès que es va potenciar la seva participació i l'escenografia la 
va fer molt visual i enriquidora.  
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 Concentració: Barberà diu prou contra la violència vers les dones.  
L’associació per a la Igualtat Dones.com va organitzar, amb el suport de 
l'Ajuntament, aquesta activitat, com fa cada dia 25, de forma bimensual, amb 
l’objectiu de mostrar el rebuig cap a aquest tipus de violència i sensibilitzar a 
la ciutadania. Durant la concentració l'entitat va posar de manifest la 
necessitat de fer una transformació social i cultural que permeti canviar els 
rols encara definits en funció del sexe, per aconseguir eradicar la violència 
masclista. Van deixar clar com el sexisme i la desigualtat estan a la base de la 
violència masclista, sense cap tipus de dubte i és aquí on cal posar els 
esforços de lluita. També van destacar la lluita història del feminisme per fer 
possible aquesta transformació. Es va fer un record a les víctimes mortals, 
assassinades, en el que es portava d'any fins aquell moment: 15 dones i 1 
criatura. Van assistir a l'acte una cinquantena de persones.  

 

 Espai-reflexió: Viure per nosaltres mateixes. Els espais-reflexió es van 
posar en marxa a l'any 2013 amb l’objectiu d’afavorir la formació i 
sensibilització en temes concrets i també per potenciar l’intercanvi d’opinions i 
experiències entre dones, però utilitzant una metodologia pràctica i vivencial.  
L’activitat, que es va organitzar en dues sessions, el 31 de març i el 7 d'abril 
de 17 a 19 hores, a la Torre d'en Gorgs, va anar a càrrec de la psicòloga del 
Servei d’Atenció Psicològica del Programa Municipal de Polítiques per a 
l'Equitat de Gènere de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, la Sra. MªJosé 
Chinchilla Martínez, psicòloga especialista en violència masclista i en 
conducció de grups de dones.  

L'objectiu del taller era facilitar un espai per fomentar l'autoconeixement a 
través de dinàmiques vivencials per saber realment qui som. A la vegada es 
va reflexionar sobre els condicionants de gènere que dificulten la connexió 
amb una mateixa: la infravaloració social, el rol de cuidadora, el mite de la 
dependència i el sentiment de culpa al no complir amb les expectatives que la 
societat patriarcal imposa a les dones.     

Es van treballar estratègies pràctiques per conèixer la veritable identitat, 
sense imposicions externes i deixant espai per ser lliures, partint del respecte 
i la dignitat personal.   

Durant les dues sessions del taller es va insistir molt en el poder 
transformador que tenen les dones i com cada dia i sempre es poden fer 
petites accions que ens ajudaran a transformar la realitat. La capacitat 
introspectiva que tenia el grup va fer possible treballar amb un alt nivell de 
profunditat, convertint-se en un espai enriquidor per les 24 dones que hi van 
participar.    

Al finalitzar l'activitat es va passar un qüestionari d'avaluació del taller.  

Respecte a les dades sociodemogràfiques de les dones que van assistir, el 
50% tenien entre 56 i 65 anys, un 38% tenien entre 46 i 55 anys i un 12% 
més de 65 anys. La nacionalitat era espanyola en la totalitat del grup. Un 
88% vivien a Barberà feia més de 10 anys i el 12% fóra de Barberà. Un 50% 
tenia estudis primaris, un 31% sedundaris, un 12% universitaris i un 7 % no 
tenia estudis. Un 31% de dones participants treballava de forma remunerada, 
un 38% eren pensionistes o jubilades, un 18% estava a l'atur i un 13% 
mestresses de casa.  
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Respecte a les valoracions del taller, aquestes van ser molt positivies.  El 88% 
de les dones van puntuar amb el màxim d'acord a l'afirmació "En general, la 
meva valoració del taller és bona" (l'escala de valoració anava de 0 a 5), el 
12% restant van puntuar amb un 4. Les dones van valorar molt positivament 
els objectius, continguts i dinàmiques del taller, sobretot per ser molt útils.  
També va agradar molt la metodologia per donar els continguts i sobretot es 
valorava molt bé a les  conductores del taller, per la seva capacitat d'explicar 
i fer entendres els conceptes, per la seva experiència i connexió amb les 
participants. Altres aspectes que van destacar en la seva avaluació va ser la 
participació i el bon ambient que es va generar en el taller. Tal i com ja hem 
comentat en altres espais-reflexió el que menys es valora és la durada del 
taller, atès que es demanava que fos més llarg i que es fessin amb més 
freqüència. 

 

 Racó bibliogràfic sobre igualtat i Racó de contes coeducatius.  Durant 
el mes de març la Biblioteca Esteve Paluzie va muntar un racó amb 
bibliografia especialitzada en igualtat efectiva en dones i homes amb l’objectiu 
que la ciutadania tingués més material de consulta i per agafar en préstec 
sobre la temàtica. També es va crear un racó de contes coeducatius per 
fomentar el valor de la igualtat des de la primera infància en nenes i nens.        

 
 
Activitats per la població jove: 
 
 Exposició: Et correspon, ens correspon, organitzada pel Programa 

Municipal de Joventut i el Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de 
Gènere. Exposició del CIRD (Centre d'Informació i Recursos per a Dones) de 
l'Ajuntament de Barcelona, que denuncia la desigualtat entre dones i homes i 
que està a favor de la coresponsabilitat a l'àmbit privat i la igualtat a l'àmbit 
públic. L'exposició, que es va col·locar al vestíbul dels dos Instituts del 
municipi: a l'Institut La Romànica del 2 al 9 de febrer i a l'Institut Can Planas 
del 9 al 16 de febrer, anava adreçada a l'alumnat de 4t d'ESO i Batxillerat. A 
l'Institut La Romànica sumen un total de 247 alumnes, entre aquesta franja 
d'edat. A l'Institut Can Planas són 340. No es van recollir les dades de 
l'alumnat segregades per sexe. Un total de cinc classes de tutoria, 120 joves, 
van treballar i aprofundir en l'exposició des de la pròpia aula, amb recursos 
que s'han facilitat des del Servei d'Informació Jove. Es tractava del web que 
recull l'exposició, que amplia els continguts treballats amb un video i una guia 
de conceptes bàsics: http://www.tecorrespondenoscorresponde.org 

 
 
Activitats amb motiu del 23 d'abril, Dia de Sant Jordi: 
 
El Punt de Voluntariat, el Pla Educatiu d'Entorn i el Programa Municipal de 
Polítiques per a l'Equitat de Gènere van organitzar un conte coeducatiu el dia 28 
d'abril amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi.  
Una quarentena de persones van poder gaudir d'un contacontes coeducatiu 
destinat a les famílies que participen del Lècxit i a les persones voluntàries.  Al 
llarg de la sessió es van explicar 3 contes diferents vinculats a valors com la 
igualtat de gènere, la diversitat i el respecte al medi ambient. Els contes 
convidaven a la reflexió al voltant d'estereotips de gènere, donant models 
alternatius de feminitat i masculinitat per trencar mites i potenciar la llibertat en 
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nenes i nens.  Aquesta sessió de contes coeducatius s'emmarca en les accions de 
promoció de la llengua i la cultura del municipi, tot reconeixent la tasca educativa 
que les persones voluntàries estan duent a terme amb els infants del Lècxit.  
 
 
Activitats amb motiu del 28 de maig, Dia Internacional d'Acció per a la Salut de 
les Dones: 
 

 Taller per a dones:  Potenciem el benestar de cos i ment, organitzat pel 
Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere, que va tenir lloc 
els dies 16 i 22 de juny de 17 a 19 h, a la Biblioteca Esteve Paluzie. L'objectiu 
del taller era prendre consciència de la interacció i connexió existent entre el 
cos i la ment, entre la part física i l'emocional i com aquesta relació 
bidireccional incideix en la nostra salut, entenent-la des d'una perspectiva 
holística i integral. Es va treballar i reflexionar en com el cos respon a com 
sentim, pensem i actuem, evidenciant com davant de situacions concretes, 
com per exemple, tenir pensaments negatius, no afrontar les pors, etc...).  
provoquen que el nostre sistema immunològic es debiliti i això fa emmalaltir 
amb més facilitat.  Al llarg de les dues sessions es va treballar molt l'autocura 
des d'una perspectiva feminista i de forma molt pràctica i vivencial. Es van 
donar estratègies i eines per tenir una actitud més positiva a la vida i així 
potenciar i millorar la salut a tots nivells.  El taller va constatar com les dones 
tenen un poder i un efecte transformador increíble, si es treballa des de la 
constància i l'esforç. A l'espai reflexió van participar 30 dones que van 
valorar-lo de forma molt positiva. De fet, al finalitzar el taller es va passar un 
qüestionari d'avaluació que van respondre les 21 dones que van participar.    
Respecte a les dades sociodemogràfiques de les dones que hi van participar, 
el 71% de dones tenien entre 46 i 65 anys, sent la franja d´edat més 
nombrosa la de dones entre 46 i 55 anys. Un 21% tenien més de 65 anys, i 
un altre 8% entre 36 i 45 anys. La nacionalitat del 100% era espanyola. El 
42% tenia estudis secundàris, un altre 33% primaris, un 17% universitaris i 
un 8% no tenia estudis. El 46% de dones participants eren pensionistes o 
jubilades, el 8% estaven a l´atur, un 33% eren treballadores en actiu i un 8% 
mestresses de casa. Respecte les valoracions del taller, aquestes van ser molt 
positives. Gairebé totes les dones van puntuar amb un 5, el 96%, davant 
l´afirmació “en general, faig una bona valoració del taller”, que indicava que 
s´estava molt d´acord amb el que es deia. El 4% restant van puntuar amb un 
4, que indicava que estaven d´acord amb la mateixa. Es valorava molt 
positivament els continguts del taller, per ser molt pràctics i de gran utilitat i 
ajuda, les explicacions fetes i les dinàmiques treballades. També va agradar 
molt la forma en que es van donar aquests continguts, i sobretot es 
valoritzava a les conductores del taller, per la seva capacitat comunicativa i 
empàtica, i per la forma propera i sencilla de conduir l´espai. El bon ambient 
que es va crear, la solidaritat entre les companyes, l´intercanvi 
d´experiències i la potenciació de la participació també van ser aspectes que 
van destacar les assistents com a punts molt bons. Una de les coses que 
menys va agradar va ser la durada del taller, es demanava que fós més llarg. 
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3.5. GÈNERE I COMUNICACIÓ 

    

 Web i revista municipal 

 

 De forma coordinada amb la persona referent en igualtat de gènere del 
 Departament de Comunicació i Imatge es fa difusió de totes les activitats que 
 s'organtizen des del Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere, 
 així com notícies sobre equitat de gènere que poden ser d'interès tant pel 
 personal municipal com per a la ciutadania.  

 També es revisa tot el contingut, tant de la revista com del web, perquè no hi hagi 
 cap element sexista (llenguatge, imatges, missatges, etc...). 

   

 Ràdio Barberà 

 

 Durant l'any 2016 s'ha continuat amb el programa  La meitat del saber, pretén ser 
 un espai referent en equitat de gènere.  Per tant, un espai on es faci: difusió 
 de les activitats organitzades al municipi sobre el tema; entrevistes a  persones 
 especialistes en les matèries a tractar; visibilitzar l'aportació de les dones en tots 
 els àmbits de la societat, fent èmfasi en aquells que tradicionalment han estat 
 masculins; donar a conèixer iniciatives i  treballs que  promouen la igualtat real i 
 efectiva; fent un posicionament crític sobre la discriminació i desigualtat cap a les 
 dones; potenciant i fomentant masculinitats alternatives a la masculinitat 
 hegemònica,  que puguin ser referents i models, mostrant homes que treballen 
 per l'equitat de gènere, tant des del seu àmbit professional com personal, que 
 trenquin també mites i estereotips en espais tradicionalment femenins, etc.   

 Per tant, l'objectiu és informar sobre temes específics i concrets que permetin 
 sensibilitzar a la ciutadania respecte a la  necessitat de treballar per aconseguir 
 una transformació real de la societat, per tal que sigui més justa i igualitària.  És a 
 dir, que permeti, doncs, la construcció d'una veritable democràcia.  

 Tanmateix i paral·lelament el que es pretén és anar treballant per incorporar la 
 perspectiva de gènere en tots els contingut de la ràdio municipal.    

 

 La meitat del saber, que té una durada d'una hora aproximadament, es fa l'últim 
 dimarts de cada mes. 

 A l'any 2016 s'han dut a terme els següents programes: 

 

 Gener:  La coeducació com element clau en la transformació de la societat.  El 
programa es va dedicar a aquesta temàtica, entrevistant a l'Anna Carreras Port, 
sociòloga i membre de l'associació CoeduAcció, que és l'entitat que està 
desenvolupant els projectes de coeducació en el municipi.  En primer lloc es va 
parlar de què és la coeducació i per què és un element clau en la prevenció de les 
desigualtats i discriminacions sexistes. Seguidament, es van explicar els projectes 
de coeducació que s'estan desenvolupant en el municipi, impulsats des de la 
Secció d'Educació i el Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere, 
tant a nivell de llars d'infants públiques municipals com a les escoles de primària i 
es va fer una valoració dels mateixos.   
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 Febrer:  La perspectiva de gènere a les polítiques públiques.  El programa es va 
dedicar a com s'ha d'incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques públiques 
municipals. Per parlar de la temàtica es va entrevistar a la Blanca Moreno, 
sociòloga, especialista en gènere i directora de la Consultoria MIT i assessora 
externa del Pla Intern per a l'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Barberà del 
Vallès. Al llarg del problema es va parlar de què és la transversalitat i perspectiva 
de gènere, per què cal aplicar-la a les polítiques públiques i com fer-ho.  Després 
es va explicar la formació que s'havia fet a l'Ajuntament, tant per càrrecs electes 
com també pel personal del consistori, per tal de sensibilitzar i donar eines al 
personal tècnic i polític en la implementació d'aquesta perspectiva de gènere a 
totes les àrees de l'Ajuntament. 

 

 Març: Models alternatius de masculinitats.  Durant el mes de març es va fer 
difusió del programa d'activitats per commemorar el 8 de març, Dia Internacional 
de les Dones.  A part la Meitat del Saber del mes de març es va dedicar a parlar 
de la necessitat de fomentar altres models de masculinitat, parlant de diferents 
moviments i entitats d'homes que estan fent un interessant treball al respecte.  
Concretament, per visibilitzar aquestes entitats es va entrevistar al Juanjo 
Compairé García, coautor del llibre "Hombres para el siglo XXI: Semblanzas de 
hombres feministas", que es presentava en el nostre municipi en el mes de març, 
dins del programa d'activitats per commemorar el Dia Internacional de les Dones i 
membbre de l'entitat "Homes Igualitaris - AHIGE Catalunya".  Durant el programa 
el Juanjo va explicar els objectius de l'entitat AHIGE, entre els que va destacar la 
incorporació dels homes en la reivindicació per la igualtat de gènere en contra de 
l'opressió de les dones. També l'entitat vol fer èmfasi en denunciar els efectes  
negatius que el masclisme té sobre els homes i els beneficis que té l'equitat de 
gènere per ells mateixos.  La tasca de sensibilització que fan a partir de diferents 
actes públics com ara els del "Dia del pare igualitari", la "Roda d'Homes contra la 
violència de gènere o "el Café d'homes" són només uns exemples del tipus 
d'activitat que fan per debatre temes específics sobre masculinitat.  En definitiva, 
va quedar clar com cal que els homes facin una transformació personal i social i 
que s'impliquin des d'una perspectiva feminista a la lluita per la igualtat de 
gènere.  Tal i com va dir el Juanjo a l'entrevista Només és qüestió de voluntat i 
d'estar convençuts que mereix la pena el canvi.  Per elles i per nosaltres. 

 

 Abril:  Tallers de creixement personal per a dones.  Al mes d'abril "La meitat del 
saber" es va centrar en explicar els tallers de creixement personal per a dones, 
que s'organitzen des del  Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de 
Gènere. La MªJosé Chinchilla Martínez, psicòloga del SIAD, va ser l'encarregada 
d'explicar el funcionament dels mateixos. Els tallers tenen incorporada la 
perspectiva de gènere i suposen una eina de transformació personal i col·lectiva 
de les dones. Els tallers que s'ofereixen són: Autoestima; Assertivitat i Habilitats 
Socials; Creixement Personal; Amor Romàntic; Afrontar els canvis; Intel·ligència 
Emocional i Espais-Reflexió. L'objectiu dels tallers és donar eines per apoderar a 
les dones i millorar el seu benestar i qualitat de vida.  

 

 Maig: Dones que han treballat el seu apoderament a través dels tallers de 
creixement personal.  Al mes de maig, coincidint també amb el Dia Internacional 
d'Acció per la Salut de les Dones que es commemora el 28 de maig, es va dedicar 
el programa per parlar dels tallers de creixement personal per a dones que 
s'organitzen des del Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere 
però des de la perspectiva de les pròpies dones que han participat.  Per aquest 
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motiu es va entrevistar a 4 dones que havien fet diferents tallers i que van 
explicar el seu testimoni, compartint el que havia suposat per elles haver 
participat.  Totes elles van destacar com havien suposat una transformació en la 
seva vida, ja que després d'haver-los fet tenien moltes més estratègies i recursos.  
Van expressar com tenien molta més autoestima i seguretat, havien après a ser 
més assertives i a gestionar molt millor les dificultats amb les que es trobaven en 
el dia a dia.  També van destacar que tenir aquesta perspectiva feminista les 
havia ajudat a ser conscient de com moltes de les coses que els hi passa té a 
veure amb un model i estructura social determinada, que afecta i és comuna per 
totes les dones.   

 

 Juny: En el mes de juny el programa es va dedicar a fer una valoració del projecte 
"Coeducació: la clau de l'èxit coeducatiu" dut a terme a l'Escola Del Bosc durant el 
curs 2015-2016, entrevistant a la responsable de l'entitat que està duent a terme 
el projecte, l'Anna Carreras Port i la directora de l'escola, la Mireia Boada 
Navarrete.  Es va explicar els antecedents explicant el projecte coeducatiu que es 
va dur a les llars d'infants públiques municipals i com es va veure la necessitat de 
fer-ho extensiu a les escoles del municipi. Per tant, durant el curs s'havia dut a 
terme el projecte amb una formació de 10 sessions al professorat d'educació 
infantil i inicial de l'escola i també fent intervenció a la pròpia aula i amb les 
famílies.  La valoració del mateix ha estat molt bona i la directora de l'escola va 
manifestar l'interès de la mateixa en continuar implementat aquest projecte a la 
resta de cicles.  

 

 Setembre:  Aquest programa es va dedicar a fer difusió dels tallers de creixement 
personal per a dones que tornaven a iniciar-se en el mes de setembre.  Per tant, 
la psicòloga del SIAD va tornar a col·laborar amb la Ràdio explicant els nous 
tallers que s'oferien pel darrer trimestre de l'any.   

 

 Octubre: El programa d'octubre es va dedicar a parlar de les violències masclistes 
i van entrevistar a la regidora del Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat 
de Gènere i a la tècnica del mateix programa. Durant el programa es van explicar 
totes les accions i projectes que l'Ajuntament, des d'aquest programa, està duent 
a terme per lluitar contra aquesta xacra social. Després es va explicar el 
programa d'activitats que tant Ajuntament com entitats de dones havien 
organitzat per commemorar aquest dia.  

 

 Novembre: Es va dedicar el programa a explicar i fer difusió del Protocdol 
municipal per a l'abordatge integral de la violència masclista en l'àmbit 
de la parella, que es presentava públicament el dia 1 de desembre, després de la 
seva aprovació en el Ple Municipal de novembre per unanimitat.  Es va entrevistar 
a la professional que va assessorar i acompanyar durant tot el procés d'elaboració 
del protocol, la Maria Ferré Espín, psicòloga clínica i jurídica, especialista en 
violència masclista i la tècnica del Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat 
de Gènere de l'Ajuntament, la Marisol Caro Zambudio.  Es va explicar tot el procés 
d'elaboració del protocol, en el que han participat diferents departaments i 
institucions i tot el treball en xarxa que ha suposat i suposarà en un futur. Es va 
aprofitar l'entrevista per fer difusió de l'acte de presentació pública del Protocol, 
que en aquell moment encara no s'havia fet.  
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4. SERVEIS D’ATENCIÓ, ASSESSORAMENT  I INFORMACIÓ A LES DONES 

 
4.1 SUPERVISIÓ A PROFESSIONALS EN CASOS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA. 
 

Des de finals de l’any 2003 es va crear aquest espai de supervisió, com un espai de cura 
de les professionals que intervenen directament en qualsevol cas de violència masclista 
per treballar emocions, angoixes i sentiments que es poden generar i que poden interferir 
en la pràctica professional, afectant a la intervenció i/o abordatge en cadascun dels 
casos.  D’aquesta manera es pretén tant evitar una segona victimització de la dona atesa 
com aconseguir una major cohesió de l’equip de treball tant en la seva coordinació com 
en la seva actuació.  Es fa una supervisió mensual, a la que hi participen les professionals 
de l’equip d’atenció a les dones: psicòloga i responsable del SIAD (Servei d’Atenció i 
Informació a les Dones). A part d’aquesta supervisió d’equip es fan 3 supervisions 
individuals mensuals, per aquestes dues professionals. 

 

4.2 ATENCIÓ INDIVIDUAL 

4.2.1. Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) 

 

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones és un recurs a càrrec d’una psicòloga  
clínica amb perspectiva social i especialitzada en gènere que realitza, també, les 
tasques de tècnica i responsable del Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat 
de Gènere.  

Durant l’any 2016, s’han fet un total de 492 entrevistes, 68 primeres i 424 de 
seguiment.  El nombre total de dones ateses durant l’any 2016 és de 126.  

A part de l’atenció presencial també s'han recollit el nombre consultes que es fan al 
servei tant a nivell telefònic com per correu electrònic, que s'ha començat a fer de 
forma sistemàtica des de l'any 2013. L’objectiu de recollir aquestes demandes és 
visibilitzar que cada vegada són més dones les que s’adrecen als serveis per altres 
vies i que, per tant, des dels serveis municipals cal donar resposta, atès que per 
incompatibilitat horària, moltes vegades, és difícil fer qualsevol consulta de forma 
presencial.  Per altra banda, cal tenir en compte que l’evolució de la societat i el pes 
cada vegada major de les tecnologies de la informació i la comunicació, fa 
indispensable adaptar els serveis que s’ofereixen a la ciutadania a aquesta realitat.  En 
total, durant l'any 2016 han hagut 516 consultes.  Concretament, d'aquestes 516 
consultes, 459 han estat de forma telefònica i 57 per correu electrònic.  En molts 
d’aquests casos les consultes suposen no només el temps de donar la resposta sinó 
també el que es dedica a fer les gestions necessàries per resoldre tals demandes, amb 
el temps que això comporta.  Això suposa un total de 1.008 atencions fetes des 
del SIAD, entre presencials i no presencials.  

El seguiment de casos tant fets des del SIAD, com conjuntament amb Benestar Social, 
les derivacions, la redacció d’informes, acompanyaments i la coordinació amb altres 
professionals ha generat que les 9h/setmana que, en principi, té aquesta especialista 
reservades per l’atenció a dones, siguin insuficients per assumir la demanda 
d’entrevistes del SIAD, dedicant, durant l’any 2016, moltes més hores de les 
previstes, igual que ha passat en els darrers anys. De fet els anys on hi ha més 
entrevistes, del 2009 al 2011, coincideix amb la incorporació d’una agent d’igualtat a 
l’equip que feia possible dedicar més hores a l’atenció, atès que això permetia 
distribuir les gestions i tasques referents a les accions dutes a terme en sensibilització.  

 



 

 
MEMÒRIA 2016 

    Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere  
 

 37

Durant l'any 2016 el nombre de visites ha disminuït respecte l'any anterior, degut al 
temps d'espera excessiu que hi havia entre el moment que la dona fa la demanda i el 
moment o data de l'atenció.  Per tant, moltes dones van anul·lar la visita o no es van 
presentar a la mateixa.  

Per aquest motiu està prevista la incorporació d'una Treballadora Social a l'equip del 
SIAD a l'any 2017, per tal de donar resposta a aquesta necessitat, tant evident en els 
darrers anys.    

 

A continuació es presenten les dades sociodemogràfiques del total de dones ateses  
des del SIAD durant l’any 2016, que va ser de 126.  És a dir, de dones que venien per 
primera vegada al servei més les que continuaven en seguiment d’anys anteriors. 

 
GRÀFIC 1. Tipologia d’entrevistes del SIAD. Any 2016.   
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GRÀFIC 2. Usuàries del SIAD. Nacionalitat. Any 2016.   
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GRÀFIC 3. Usuàries del SIAD. Edat. Any 2016.  
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GRÀFIC 4. Usuàries del SIAD. Estat civil.  Any 2016.   
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GRÀFIC 5. Usuàries del SIAD. Nombre de fills/filles. Any 2016.  
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GRÀFIC 6. Usuàries del SIAD. Nivell d’instrucció. Any 2016.  
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GRÀFIC 7. Usuàries del SIAD. Situació Laboral.  Any 2016.  
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GRÀFIC 8. Usuàries del SIAD. Font de derivació. Any 2016.  
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GRÀFIC 9. Usuàries del SIAD. Motius de consulta. Any 2016.  
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GRÀFIC 10. Derivacions des del SIAD. Any 2016.  
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Descripció de les dades: 

 

Des del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) es van atendre un total de              
68 noves usuàries durant l’any 2016.  El nombre total de dones ateses, noves 
usuàries més dones que continuaven en seguiment, va ser de 126.   

El nombre d’entrevistes de seguiment va ser de 424, que junt amb les 68 
primeres entrevistes, fan un total de 492 entrevistes.  Per tant, un 14% 
correspon a primeres entrevistes i un 86% a entrevistes de seguiment.  La 
distribució del percentatge de primeres entrevistes i de seguiment s'ha 
mantingut sense diferències respecte als darrers anys. 

Continua evidenciant-se la necessitat d’augmentar els recursos humans en aquest 
servei, per tal d’atendre de forma més immediata a les dones que s’adrecen al 
SIAD. El volum de visites de seguiment fa que les dones que acudeixen al servei 
per primera vegada hagin d’esperar massa temps per ser ateses.    

Malgrat es dóna una atenció urgent en tots aquells casos en que és necessari, hi ha una 
llista d’espera, aproximada d’1 mes. Això fa que moltes dones no acudeixin a 
l’entrevista si han d’esperar tant de temps. En aquest sentit, cal destacar que durant el 
2016 va haver un total de 101 entrevistes que no es van fer, bé perquè les dones van 
anul·lar bé perquè no es van presentar a les mateixes, malgrat s'envia un missatge 
recordatori el dia d'abans. Concretament, un 24%, 24 d'aquestes 101, eren primeres 
visites.  

Cal destacar que el recurs d’enviar missatges recordatoris de les visites és molt valorat 
per part de les usuàries.  

 

Perfil de les usuàries ateses durant l’any 2016: 

 

 Respecte a la nacionalitat, un 90% de les dones ateses eren espanyoles, un              
2% comunitàries i un 8% extracomunitàries.   

 

 Respecte a l’edat, el 59% tenien una edat igual o inferior a 45 anys, tal i com 
s’observa a la gràfica 3. La franja d’edat majoritària de les dones que van consultar al 
nostre servei és la de 36 a 45 anys, que correspon a un 56%. 

 

 El 65% de les dones estaven casades o vivien en parella, un 24% estaven separades 
o divorciades i un 11% solteres.  

 

 En relació al nombre de filles i/o fills, la majoria de les dones, un 72% tenien 1 ó 2, 
un 10% en tenien 3, un 12% no tenien i un 6% més de 3. 

 

 En relació al nivell d’instrucció, l'1% no sabia llegir ni escriure, l'11% tenia estudis 
primaris, el 34% graduat escolar/ESO, un 38% estudis secundaris (Batxillerat, FP o 
CFGS) i un 16% estudis universitaris.  

 

 Respecte a la situació laboral, un 64% de les dones estaven treballant de forma 
assalariada. Concretament, un 60% tenien contracte, un 2% de forma submergida i 
un 2% estaven en règim de persones autònomes. Un 21% estan en atur, i 
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d’aquestes, només un 41% cobrava algun subsidi. Un 5% mestresses de casa i un 
10% pensionistes.   

 

 Pel que fa a la font de derivació la més freqüent va ser mitjançant amistats o 
familiars, amb un 38%, seguit de les dones que ja coneixien el servei, perquè havien 
vingut anys anteriors, amb un 16%. Aquesta dada destaca la importància de la 
transmissió de informació existent entre les dones quan un recurs els hi ha sigut útil. 
La tercera font de derivació més important va ser per part de Benestar Social amb un 
13%. 

 

 Respecte als motius de consulta, tenint en compte que cada usuària pot fer més 
d’una demanda, cal destacar que el més freqüent és el de informació per 
maltractaments, amb un 67%. Un 67% de les dones ateses estaven en situació 
de violència masclista, malgrat que d’aquestes només un 20% referia els 
maltractaments de forma explícita, tal i com es descriu a l’apartat de dones 
en situació de violència que es desenvolupa més endavant. Del total de 
dones, un 63% demanava informació sobre separació, un 52% demanava 
ajuda i/o orientació psicològica, un 12% consultava per impagament de 
pensions, un 11% consultava sobre ajuts i un 10% per fer una modificació 
de sentència atès que no s'estava complint el conveni regulador.    

 

 En relació a la resposta del servei, cal destacar que una dona pot ser derivada a 
diversos serveis. Un 63% de les dones van ser derivades al Servei d’Atenció 
Psicològica del SIAD. Cal destacar que en el municipi no existeix un Servei 
d'Atenció Psicològica, com existia abans a l'Àrea Bàsica de Salut del 
municipi, i que tampoc existeix cap SIE (Servei d'Intervenció Especialitzada, 
recurs que depen de la Generalitat de Catalunya) en el territori, fet que 
evidencia la necessitat d'incrementar aquests recursos especialitzat per a 
dones, amb una perspectiva de gènere.  Aquesta necessitat és més evident en 
casos de dones en situació de violència masclista, atès que és imprescindible per 
reforçar-les i apoderar-les i tenir les eines necessàries per prendre decisions que 
puguin millorar la seva vida. Un 33% de les dones va ser derivat a al Col·legi Oficial 
d’Advocats i Advocades (COA), un 21% al Servei Jurídic del SIAD i un 36% a 
Benestar Social.  Aquesta darrera dada ha pujat respecte als anys anteriors, fet que 
també fa evident la necessitat d'un treball en xarxa amb l'equip de Benestar Social.  
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Dones en situació de violència masclista.  Any 2016 
 

Del total de dones ateses durant l’any 2016 (126 dones), un 67% (85 dones) estaven 
en situació de violència masclista en l'àmbit de la parella.   

De les noves usuàries que es van atendre al 2016 (68 dones), el 65% (44 dones) es 
trobaven en aquesta situació.   

 

A continuació es farà una descripció específica de les dades sociodemogràfiques de 
totes les dones en situació de violència masclista ateses en el 2016: 

 

GRÀFIC 11. Dones usuàries del SIAD víctimes de violència. Any 2016  
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GRÀFIC 12. Nacionalitat. Any 2016  
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GRÀFIC 13. Edat.  Any 2016  
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GRÀFIC 14. Estat civil.  Any 2016  
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GRÀFIC 15. Nombre de fills i filles. Any 2016  
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GRÀFIC 16. Nivell d’instrucció. Any 2016  
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GRÀFIC 17. Situació Laboral. Any 2016  
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GRÀFIC 18. Font de derivació. Any 2016  
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GRÀFIC 19. Motius de consulta. Any 2016  
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GRÀFIC 20. Derivacions des del SIAD. Any 2016  
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GRÀFIC 21. Tipus de maltractament. Any 2016  

TIPOLOGIA MALTRACTAMENT

73%

26%
1% Psicològic

Físic

Assetjament sexual a la
feina

 
 

 

GRÀFIC 22. Durada del maltractament. Any 2016  
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GRÀFIC 23. Característiques del maltractador. Any 2016  
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Descripció de les dades: 

 

 Referent a la nacionalitat de les dones ateses en situació de violència, el 90% tenien 
nacionalitat espanyola, l'1% comunitàries i un 9% extracomunitàries. 

 

 Respecte a l’edat, el 63% tenien una edat igual o inferior a 45 anys, tal i com 
s’observa a la gràfica 13. La franja d’edat majoritària va ser la que va de 36 a           
45 anys, amb un 42% i un 22% estaven en la franja d’edat de 46 a 55 anys.  

 

 El 64% de les dones en situació de violència estaven casades o vivien en parella, un 
24% estaven divorciades i un 12% solteres.  

 

 En relació al nombre de fills i filles, un 9% no en tenien, un 76% de les dones en 
tenien  1 ó 2 i un 15% 3 o més. 

 

 En relació al nivell d’instrucció, l'1% no sabia llegir ni escriure, el 12% tenia estudis 
primaris, el 31% tenien el graduat escolar o la ESO, el 37% estudis de batxillerat/FP i 
un 19% estudis universitaris.     

 

 Respecte a la situació laboral, un 64% de les dones en situació de violència estaven 
treballant de forma assalariada. Concretament, un 61% treballava amb contracte, un 
2% de forma submergida i un 1% estava en règim de persones autònomes. Un 6% 
de les dones eren mestresses de casa. Un 19% estaven aturades i d’aquestes el 37% 
cobrava algun tipus de subsidi. 

 

 Pel que fa a la font de derivació, un 32% de les dones havien conegut el servei a 
través de família i/o amistats, el 14% de les dones ja coneixia el servei, per haver-lo 
utilitzat anys anteriors, el 14% venia derivada de Benestar Social, el 9% per l’Àrea 
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Bàsica de Salut i/o el Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), i 
un 11% per part dels cossos de seguretat (Policia Local i/o Mossos d’Esquadra).    

 

 Referent al motiu de consulta, cal destacar que malgrat totes elles estan en una 
situació de violència, només el 20% van verbalitzar-ho explícitament. El primer 
motiu de consulta, tenint en compte que pot haver més d’un motiu de consulta, va 
ser informació per separació, que correspon a un 59% de les dones i un 54% 
sol·licitaven ajuda psicològica. Així, sovint, el primer motiu de consulta no és la 
vivència d’una situació de maltractament tot i que, posteriorment, al llarg de 
l’entrevista o posteriors seguiments és quan es fa la detecció.  

En relació a les demandes d’orientació psicològica, cal dir que el total de dones que  
demanen ajuda psicològica no correspon amb la derivació al Servei d’Atenció 
Psicològica, atès que moltes d’aquestes dones necessiten el servei, però no fan una 
demanda explícita del mateix, sinó que es deriva després de la valoració professional. 

Cal destacar que un 12% consultava per impagament de pensions, un altre 12% per 
incompliment de conveni i un 13% per rebre informació sobre ajudes econòmiques.  

 

 En relació a la resposta del servei, un 71% de les dones van ser derivades al Servei 
d’Atenció Psicològica del que disposem al nostre departament. En la majoria dels 
casos, presenten una simptomatologia ansiós/depressiva important, acompanyada 
freqüentment de fòbies, baixa autoestima i indefensió apresa. Per tant, caldria 
garantir i ampliar l’atenció psicològica a les dones que estan en una situació 
de violència, per ajudar-les a reconstruir-se i apoderar-se, per tenir més 
eines i elements per sortir-se’n d’aquesta situació i poder prendre la decisió 
de deixar la relació d’abús. Un 31% van ser derivades al Col·legi Oficial 
d’Advocades i Advocats, que va en relació a la demanda d’informació per 
separació/divorci, per tal de tramitar justicia gratuïta.  Un 42% va ser derivada a 
Benestar Social, per ajudes econòmiques i/o seguiment dels menors que també són 
víctimes directes de la violència masclista. Cal destacar que el seguiment es fa de 
forma conjunta per evitar la victimització secundària de les dones i que no hagin 
d'explicar la mateixa situació en infinitats d'ocasions. Un 22% va ser derivada al 
Servei Jurídic del departament i un 13% als Cossos de Seguretat.  

 

 Pel que fa al tipus de maltractament un 26% dels casos el maltractament era de 
tipus físic i un 73% psicològic. Evidentment, en els casos de  maltractament físic 
el maltractament psicològic sempre està present. Cal destacar, per la importància que 
té, que en un 52% dels casos, ja siguin psicològics o físics, es donava també 
maltractament econòmic, fet que limita a la dona en les seves decisions i/o 
actuacions. Pel que fa a nivell sexual, en un 26% casos hi havia abús sexual 
també, incloent en aquest percentatge les coaccions sexuals.  

 

 Respecte a la durada del maltractament un 24% portaven menys de 5 anys de 
relació, un 40% entre 5 i 15 anys, un 12% entre 16 i 20 anys i un 24% 
portaven més de 20 anys en la relació d’abús. Per tant, queda evidenciada la 
cronificació de la situació de violència quan les dones demanen ajuda.  

  

 Una dada que veiem interessant recollir és la de possibles característiques o 
patologies que tingués diagnosticades l’agressor. Aquesta dada és relativa, atès que 
la informació obtinguda és a través de les dones ateses, però que pot ser molt útil a 
l’hora de deconstruir determinats mites que encara són vigents en aquesta temàtica. 
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Per tant, s’observa que el 83% no tenia cap patologia diagnosticada, un 8% 
tenien addicció a l’alcohol, un 7% a altres drogues i un 2% presentava algun 
tipus de transtorn mental diagnosticat.  El fet d’especificar aquesta variable no té 
com a finalitat justificar la violència, atès que la majoria no tenien cap tipus de 
patologia diagnosticada. El tenir una addició no vol dir que sigui la causa 
d’exercir violència masclista, tal i com es recull a la literatura actual 
especialitzada en la temàtica, sinó que el que fa és agreujar-la.   

Cal destacar, especialment, que el 89% dels agressors eren descrits per les 
seves dones com masclistes, possessius, dominants i gelosos.  

 

 Un 21% de les dones en situació de violència masclista tenia ordre de 
protecció.   

 

 Del total de dones en situació de violència, un 8% disposaven del Servei 
Telefònic d’Atenció i Protecció per a les víctimes de la Violència de Gènere 
(ATENPRO).   

 

 

4.2.2. Servei Jurídic   

 

Durant l’any 2016 el nombre d’entrevistes del Servei Jurídic va ser de 46, de les que 
38 van ser primeres entrevistes i 8 eren entrevistes de seguiment, per aquells casos 
en els que va ser necessari.   

 

 

4.2.3.  Servei d’Atenció Psicològica  

 
La nostra societat està regida per un sistema patriarcal. El patriarcat es caracteritza per      
ser un sistema d'organització social que resalta i dóna més valor als homes que a les 
dones, tant en les seves característiques com en les seves actuacions. A més, això fa que 
als homes se'ls hi reconeixen una sèrie de drets que a la vegada se li neguen a les 
dones. Aquesta diferència ens porta a una desigualtat que té repercusions en la vida de 
les dones. 
El masclisme continua vigent, en diferents formes i manifestacions, encara que a 
vegades no es detecti, perquè vivim sota la falsa idea de que ja hem aconseguit la plena 
igualtat. A més, existeixen els anomenats micromasclismes, que són una sèrie de 
practiques quotidianes, normalitzades i invisibles, que continuen perpetuant la 
discriminació i la desigualtatautonomia de les dones. 

 

El Servei d'Atenció Psicològica per a Dones del Programa Municipal de Polítiques per a 
l'Equitat de Gènere de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, té com a objectiu principal el 
contribuir a afavorir el benestar de les dones en el seu desenvolupament com a 
ciutadanes de ple dret, a apoderar-les, per tal que puguin ser les rectores de les seves 
vides.  Això també ajudarà a la construcció de relacions més sanes i igualitàries.  
 
La socialització de gènere fa que les dones hagin estat i continuint estant educades per 
tenir cura de les altres persones i satisfer les seves necessitats, és a dir, per complaure i 
tenir un esperit de sacrifici sense esperar res a canvi. Han estat educades per sentir 



 

 
MEMÒRIA 2016 

    Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere  
 

 54

amor, compasió i per a cuidar, suposant una trampa que resta en drets i oportunitats per 
elles. A més, cal recordar que les tasques reproductives i de cura mai s'han reconegut ni 
valorat a nivell social mai aquesta tasca. Això, junt amb el poc reconeixement social que 
se'ls hi ha donat, ha generat que moltes dones no gestionin amb llibertat la seva vida, 
cosa imprescindible pel propi benestar i la salut, entesa aquesta des d'una perspectiva 
global i integradora. 

Tot això permet entendre l'existència i el manteniment de la violència vers les dones, 
doncs aquesta persisteix en tots els països del món com una violació generalitzada dels 
drets humans i és un dels obstacles principals per aconseguir la igualtat de gènere.  

Per violència vers les dones s'enten tot acte de violència basat en la pertinença al sexe 
femení que tingui o pugui tenir com a resultat un mal o patiment físic, sexual o psicològic 
per la dona, així com les amenaces d´aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de 
la llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com a la privada (Assamblea General 
de les Nacions Unides). 

 
Motivada per aquesta realitat, queda palesa la necessitat de crear recursos específics per 
a dones que es dediquin a treballar contra la desigualtat existent i les seves 
consequències, com la violència masclista, i que posin l'èmfasi a millorar les seves 
habilitats personals, per tal que puguin assolir el comandament de les seves vides. 
 

 

Objectius 
 
Objectius generals 
 
Oferir un espai d'escolta activa, respecte i acceptació a dones majors de 18 anys que 
viuen a Barberà, que es troben en situació de crisi per causa de la violència de gènere, 
per facilitar el procés de presa de consciència de la seva realitat i l'enfortiment de les 
seves capacitats. D'aquesta manera es pretén que aconsegueixin la rectoria de les seves 
vides i un equilibri en la seva salut física, psicològica i emocional. 
 
Oferir un espai grupal a dones majors de 18 anys que viuen a Barberà, que volen 
millorar les seves habilitats personals, per reflexionar sobre el fet de ser dona i els 
factors psicosocials que condicionen el seu malestar i benestar, per facilitar la presa de 
consciència de les habilitats personals que ja tenen, i la millora o incorporació d'altres. 
 
Objectius específics 
 
Pel primer objectiu general: 

 
 Acollir a les dones que s'adrecen al Servei d'Atenció Psicològica del SIAD, i que 

es troben en situació de crisi per causa de la violència de gènere, en base a 
l'escolta activa, el respecte i l'acceptació. 

 Conèixer les demandes exposades per les dones. 
 Detectar en quin moment es troba la dona del cicle vital i de la seva relació de 

parella. 
 Detectar quines són les seves fortaleses i les seves necessitats. 
 Facilitar el procés de presa de consciència de la seva realitat. 
 Concretar les demandes que poden ser treballades en aquest espai, i les que no. 
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 Facilitar la connexió amb les pròpies necessitats. 
 Ajudar a la disminució de les pors i el bloqueig emocional. 
 Possibilitar l'enfortiment de les seves capacitats.  
 Fer derivació a d'altres serveis o recursos quan sigui necessari. 

 
 

Pel segon objectiu general: 
 

 Acollir les dones que s'adrecen al Servei d'Atenció Psicològica del SIAD, que 
vulguin millorar les seves habilitats personals, en base a l´escolta activa, el 
respecte i l'acceptació, des d'una perspectiva feminista. 

 Conèixer les demandes exposades per les dones. 
 Concretar les demandes que poden ser treballades en aquest espai. 
 Detectar quines són les seves fortaleses i les seves necessitats. 
 Adreçar a la dona al grup o taller que millor li convingui. 
 Fer derivació a d'altres serveis o recursos quan sigui necessari. 

 
 
Per aconseguir tots aquests objectius s'ha dut a terme un Programa d'Intervenció 
Psicològica que té dues vessants: la individual i la grupal.  
 
 
Atenció individual: 

   

Des del Servei d’Atenció Psicològica (SAP) s’han atès un total de 73 noves usuàries 
durant l’any 2016. 

El nombre d’entrevistes de seguiment ha estat de 722, fent un total de 795 
entrevistes (de les quals 73 eren primeres visites). 

Per tant, del total, un 10% correspon a primeres entrevistes i un 90% a entrevistes de 
seguiment. 

El nombre total d'usuàries ateses a estat de 140, entre primeres visites (73) i 
dones que ja estaven en seguiment (67).  

Per tant, es detecta que aquest és un recurs necessari, sobretot tenint en compte la 
discriminació que les dones pateixen.  Són les dones les que majoritàriament assumeixen 
les tasques tant d'atenció i cura d'altres persones (fills/filles, gent gran, gent malalta) 
com les tasques relacionades amb el manteniment de la llar. Això junt a la manca 
d'habilitats personals necessàries pel propi benestar (autoestima, assertivitat) fa que 
moltes dones necessitin ajuda psicològica en algun moment de les seves vides per 
superar els efectes sobre la salut que tot això suposa.  

A aquesta realitat cal afegir que el patriarcat ha contribuït i fomentat que les dones 
tinguin forts sentiments de culpa i de frustració davant la impossibilitat d'assolir el model 
de dona que imposa. Això fa que la gran majoria de dones, en algun moment de la seva 
vida, pateixi aquestes conseqüències. 

 

Aquest recurs encara és més necessari en dones que es troben en una situació de 
violència masclista en l’àmbit de la parella, ja que d’això depèn, en moltes ocasions, 
que puguin sortir de la relació d’abús.  

També cal tenir en compte que encara que una dona arribi a separar-se de la seva 
parella abusadora, no vol dir que la relació de maltractament acabi, ja que, en la 
majoria de casos, l'home continua exercint violència sobre ella a través dels fills i filles.  
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El que queda clar és que el procès de recuperació d'una dona que ha viscut violència en 
la relació de parella comporta un temps més o menys considerable, doncs els efectes 
sobre la salut física i, sobretot, emocional són inqüestionables.  

També cal tenir en consideració que moltes d'aquestes dones també són mares, i han de 
recuperar-se elles per ajudar les seves filles i fills a sostenir-se en tot aquest procés. Està 
demostrat que, en aquests casos, els fills i les filles també pateixen seqüeles 
psicològiques d'haver viscut en un ambient de violència. Per això encara resulta més 
necessari un recurs d'aquest tipus, per ajudar la dona en tot el procés de 
recuperació. 

 

De les dones ateses des del Servei d'Atenció Psicològica, un 47% venen derivades del 
SIAD. Pel que fa a la font de derivació, la més freqüent són dones que provenen 
del SIAD, un 47%. Aquesta dada destaca la importància d'aquest servei com a detector 
de dones que requereixen d'una intervenció psicològica, ja sigui individual i/o grupal.  En 
segon lloc, tenim un 26% que ja coneixien el servei o els hi havia recomanat famíliars o 
amigues, destacant així la transmissió d'informació entre les pròpies dones quan el 
recurs ha estat útil per elles. La tercera font de derivació és Benestar Social, amb un 
19%.  ades per elles, amb el que també queda palès la importància que el nostre servei 
té per aquest sector. Un 4% de dones venien derivades des de l'Àrea Bàsica de Salut i un 
altre 4% mitjançant el web de l'Ajuntament. 

 

Respecte als motius de consulta, cal destacar que el 52% expressava malestar 
emocional, moltes vegades de forma inespecífica (“em sento desbordada, no em trobo 
bé,  estic en un moment difícil i no sé per on sortir, jo ara em sento molt rara, necessito 
desfogarme, em sento molt fluixa, sento que no puc més...”). Evidentment, darrera 
d´aquest malestar emocional sempre hi havia unes vivències o circumstàncies personals, 
que no sempre eren conscients per les dones. El 13% venia per valorar la seva 
participació en un taller de creixement personal.  El 14% de dones referien de 
forma explícita una situació de violència masclista (una en concret en l´àmbit 
laboral). Un 10% demanava ajuda per afrontar una separació/divorci. El 3% per 
reforçar la seva autoestima i apoderar-se un 1% per problemes en la seva 
relació de parella. 

Això contrasta amb la dada de que, en realitat, un 50% de les primeres visites 
eren casos de dones que estaven en situació de violència masclista tècnic, és a 
dir, detectat per la professional que fa l'atenció, malgrat la pròpia dona no ho 
identifiqui.   

Cal destacar que un 7% manifestava com a motiu de consulta problemes 
familiars i algún tipus de preocupació per les filles i els fills, i la majoria 
d´aquests casos corresponien a conflictes amb filles i fills adolescents, els quals 
havien sigut testimonis de violència masclista a casa. 

 

Des del Servei d´Atenció Psicològica, amb un 55% de les dones es va fer atenció 
psicològica individual i un 6 % va participar en tallers de creixement personal,  i 
un 36% de dones tant a atenció psicològica individual com a tallers específics 
(les dues intervencions són compatibles a la vegada). Un 3% van consistir en una visita 
única, atès que només requeria una orientació i/o suport puntual. Aquestes dades fan 
veure la necessitat de l'existència del Servei d'Atenció Psicològica per a Dones, 
on es treballi de manera tant individual com grupal, per augmentar l´apoderament 
de les dones per tal que siguin les rectores de les seves vides.  
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S´ha de dir que aquestes derivacions es feien en les primeres visites, ja que hi havia 
moltes dones inicialment derivades a atenció individual exclusivament que més endavant 
també s'han derivat a algun tipus de recurs grupal, quan ja han estat més preparades 
emocionalment. 

 

També s´ha analitzat el consum de psicofàrmacs per part de les dones ateses. Un 46% 
no feia cap consum. Un 26% prenien tant antidepressius com ansiolítics, un 
12% solament antidepressius i un 14% sols ansiolítics. Un 1% de dones prenien 
hipnòtics, i un 1% liti. S´han de potenciar recursos no farmacològics per tal que 
aquesta xifra no augmenti, al contrari, pugui disminuir, doncs el percentatge de 
dones que prenen psicofàrmacs és molt elevat. 

 

El 40% de les dones ateses en el servei presentaven simptomatologia ansiós-
depressiva. Sense arribar a ser un trastorn, cal destacar que aquest tipus de 
simptomatologia limita bastant en el dia a dia (insomni, problemes de memòria i 
concentració, to vital baix, mals de cap tensionals, contractures musculars, ...). Un 17% 
presentaven un trastorn depressiu, un altre 9% algun tipus de trastorn d'ansietat, un 
8% trastorn de personalitat i un 8% trastorn d'estrès postraumàtic. Un 17% no 
presentava cap tipus de simptomatologia ansiós-depressiva, però en aquests 
casos sí s'evidenciava una manca de determinades habilitats personals, 
sobretot autoestima i assertivitat, en els que cal intervenir també de manera 
preventiva.  Aquesta mancança posa en relleu com la socialització que han rebut les 
dones ha produït aquestes carències, fins i tot en en dones que aparentment disposen de 
bones habilitats personals. 

 

Un 74% de dones ateses ha tingut problemes de salut en el darrer any. Aquests 
problemes inclouen: fibromiàlgia, fatiga crònica, àlgies, anèmia, migranyes, cefalees 
tensionals, símptomes ansiós-depressius, insomni, crisis angoixa, artrosis, artritis, 
contractures musculars, defenses baixes, càncer de pit, dermatitis per ansietat, mala 
circulació, manca de vitamina D, hipotiroïdisme, menorràgies (menstruacions 
abundants), infecció orina, asma, lumbàlgia, neuràlgia al trigèmin, reuma, 
hipertiroidisme, hipertensió, gastroenteritis, bronquitis, timpà perforat, colesterol,  
endometriosis, espasmes intestinals, distimia, TEP i compra compulsiva. El que és una 
realitat és que els problemes, les diferents situacions estressants per les quals 
pot passar una dona al llarg de la seva vida, li poden afectar a la seva salut.  Per 
això, és tant important potenciar els recursos personals de les dones, millorar 
les seves habilitats de gestió emocional i d´afrontament als canvis, per tal de 
minimitzar aquest impacte. 

 

De les 73 primeres visites, un 69% eren noves usuàries, és a dir, no havien vingut 
mai al servei amb anterioritat i un 31% reutilitzaven el servei, és a dir, havien 
estat ateses feia temps, i tornen a venir. Això pot significar diferents coses: en 
primer lloc, que en el cicle vital d'una dona pot haver-hi diferents circumstàncies, 
crisis o situacions vitals, per les quals en algun moment pot necessitar algun 
tipus d'orientació i/o ajuda psicològica. Segon, hi ha dones que, en el moment en 
el que venen a consultar, no estan encara preparades per prendre segons quin tipus de 
decisió, per exemple, la separació. Es decideix donar-les d'alta del servei, després 
d'haver donat unes pautes concretes i haver treballat el que es podia en aquell moment i 
després, quan realment ja estan preparades, tornen a venir. I també es valora que 
les usuàries queden satisfetes amb el servei i per aquest motiu el tornen a 
sol·licitar quan ho necessiten. De les dones que tornaven a utilitzar el servei, un 79% 
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manifestava com a motiu de consulta malestar emocional en relació a diferents life-
events, un 13% venia per valorar la seva participació en algun taller de creixement 
personal, un 4% consultava per poder enfortir-se de cara a separar-se de la parella i un  
altre 4% venia específicament per reforçar les seves habilitats personals. 

 

El 50% de les dones ateses estaven en situació de violència masclista. Realment, 
aquesta xifra és bastant alta, i contrasta amb el número de dones que acudia 
verbalitzant maltractament, tan sols un 13%. Això pot ser perquè moltes dones no 
són del tot conscients de la situació en la que viuen. A més, encara que hi ha casos en 
que ho intueixen, el dolor i la por d'afrontar-se a la realitat són tan alts que entren en 
processos de negació. També s'ha de valorar que moltes dones que viuen aquest tipus de 
situacions arriben a normalitzar-les i demanen ajuda per superar el malestar emocional 
que pateixen, sense adonar-se que aquest té connexió amb les seves vivències. Cal 
destacar que del 50% de dones que no estaven en l´actualitat en una relació de violència 
masclista, el 29% si que havien estat amb anterioritat en una relació d´aquest 
tipus (la majoria amb una exparella i altres per part del pare), mentre que el 21% mai 
ho havia estat. 

El 37% de les dones ateses tenien antecedents de violència de gènere a la seva 
família d´origen, és a dir, del pare cap a la mare. 
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Tallers de Creixement Personal 

 

Durant l’any 2016 s’han dut a terme 6 tallers de creixement personal i 3 espais de 
reflexió, en els que han participat en total 156 dones: 

 

NOM DEL 
TALLER 

 
 

 

NOMBRE DE 
TALLERS FETS 

 

NUMERO 
SESSIONS 

 

NUMERO 
PARTICIPANTS 

 

% 
ASSISTENCIA 

 

AFRONTAR 
CANVIS 

 

 

1 

 

6 

 

14 

 

80% 

 

CREIXEMENT 
PERSONAL 

 

 

1 

 

 

6 

 

 

12 

 

 

90% 

 

 

RELACIONAR-
SE DESDE LA 
LLIBERTAT 

 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

 

25 

 

 

90% 

 

GESTIÓ 
EMOCIONAL 

 

 

2 

 

6 

 

30 

 

95% 

 

ESPAI 
REFLEXIÓ 1 

 

 

1 

 

2 

 

20 

 

90% 

 

ESPAI DE 
REFLEXIÓ 2 

 

 

1 

 

2 

 

30 

 

95% 

 

ESPAI DE 
REFLEXIÓ 3 

 

 

1 

 

2 

 

25 

 

95% 

 

TOTAL 

 

 

9 

 

42 

 

156 

 

91% 
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L'atenció psicològica grupal és un recurs molt valorat per les usuàries del 
Servei. Aquest recurs es pot utilitzar en sí mateix o en combinació amb l'atenció 
individual. En aquest cas, la qualitat i l'eficàcia de la intervenció individual es duplica. 
El que és important és valorar quan una dona està preparada per accedir a un recurs 
grupal, i per això es realitzen entrevistes prèvies d'assessorament, sobretot en el cas 
dels tallers de creixement personal. Hi ha dones que fan un taller puntual i altres que 
participen en diversos tallers (sempre amb la valoració de la responsable del Servei). 
En aquest últim cas, s'observa un notable augment en el benestar emocional de 
les dones, atès que hi ha un increment del nivell d'autoestima i la capacitat per 
dirigir la seva vida. A més, es van deconstruïnt creences socials i valors molt 
arrelats, de caràcter patriarcal, que bloquegen l'evolució personal. 

 

El Servei d'Atenció Psicològica, durant l´any 2016, ha derivat un 42% de les 
primeres visites a tallers.  Cal tenir en compte, però, que a posteriori, en funció de 
l'evolució de la dona, es pot fer una derivació, quan està preparada per participar-hi. 

  

A més, la relació cost-benefici dels tallers és inqüestionable, no només perquè 
s'atenen a diferents dones a la vegada, sinó pel poder i reforç del grup en cadascuna 
de les dones, potenciant el compromís, la motivació i unes dinàmiques per potenciar 
les relacions sanes i la resolució dels conflictes personals de forma assertiva.  

 

Tots els tallers de creixement personal tenen una freqüència setmanal, amb una 
durada d’una hora i mitja per sessió. Tots consten de 6 sessions, doncs s´ha 
comprovat que reduint el número de sessions ens assegurem el màxim d´assistència 
al llarg del taller, sense afectar la qualitat dels mateixos. Són dinàmics i vivencials, 
encara que al darrera hi ha una base teòrica sòlida i contrastada. Sempre 
s'incorpora la perspectiva de gènere. 

 

Cada trimestre s’inicien de nous, tenint en compte les necessitats de les usuàries 
del Servei. En el darrer any s´han realitzat 2 tallers de relacionar-se des de la 
llibertat, dos de gestió emocional, un de creixement personal i un altre d´afrontament 
dels canvis. En general la valoració que fan les dones que assisteixen als 
mateixos és molt positiva, i sobretot reconeixen que els hi serveix per 
millorar el seu benestar personal i per ser elles les rectores de les seves 
vides. 

 

Els espais de reflexió són espais grupals amb una durada més curta que els 
tallers de creixement personal, i aquest any s´han realitzat tres. Són espais ón, 
d´una forma dinàmica i vivencial, es treballen diferents temàtiques. Aquestes 
temàtiques es decideixen entre el SIAD i el Servei de Psicologia, a partir de 
les necessitats detectades en les usuàries. Consten de 2 sessions de dues hores 
cadascuna.   

Els que s'han dut a terme al llarg de l'any 2016 ja s'han explicat a l'apartat de 
sensibilització corresponent d'aquest document (activitats del 8 de març, activitats del 
28 de maig i activitats del 25 de novembre).  
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Formació continuada de la professional del servei 

 
Al treballar en un recurs d'atenció i servei a les persones resulta important la 
formació continuada, però més quan es treballa amb una problemàtica tan delicada 
com la violència masclista, en l'àmbit de la parella: per la seva complexitat, les 
conseqüències que provoca, perquè té la base en l'estructura social tradicional en la que 
vivim, i perquè parlem de la vida de moltes dones i també molts infants i, per tant, 
resulta imprescindible un aprenentatge i reciclatge constant en moltes matèries. 

A continuació es detallen les accions formatives realitzades per la professional de la 
psicologia que treballa en el Servei d'Atenció Psicològica: 

 

• Assistència a la formació “Nenes i nens que pateixen violència de gènere a la 
parella”, organitzada per la secció de Benestar Social i el Programa Municipal de 
Polítiques per a l'Equitat de gènere de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, i que 
es va realitzar els dies 1 i 29 d'abril de 2016. 

• Realització del curs “Intervenció Psicosocial en violència masclista i familiar”, 
durant el mes de setembre de 2016, a l'Associació Conexus de Barcelona. 
Durada: 40 hores. 

• Realització del curs “La clave emocional en terapia familiar”, impartida pel 
Dr.Esteban Laso a la seu de l'associació Conexus de Barcelona, el 4 de novembre 
de 2016. Durada: 5 hores. 

• Jornada per a professionals “La violència masclista a l'àmbit laboral”, realitzada a 
Terrassa el 18 de novembre de 2016, amb una durada de 5 hores, i organitzada 
per la Regidoria de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa. 

• Realització de pràctiques a l'associació Conexus de Barcelona, com a coterapeuta 
en un grup de nens i nenes de 11 a 14 anys víctimes de violència de gènere a la 
parella. Des d'octubre de 2016 fins a febrer de 2017. Durada: 60 hores. 

 
Reunions de coordinació  i supervisions 

 
El treball en xarxa és imprescindible quan parlem d'un recurs específic per a dones 
que es dedica a treballar contra les desigualtats existents i les seves conseqüències, com 
la violència de gènere o masclista.  

A continuació es descriuen les reunions de coordinació que s'han fet i amb quins serveis, 
així com de les supervisions realitzades: 

 

Coordinacions: 

 

La responsable del Servei d'Atenció Psicològica ha tingut diverses reunions de 
coordinació amb la responsable del SIAD. A part, cal destacar, que el contacte entre 
les dues professionals ha estat molt freqüent, bé a nivell telefònic o via correu electrònic, 
doncs ha estat imprescindible pel bon funcionament de l'equip d'atenció a les dones. 

De fet, tal i com ja s'ha explicat anteriorment, la gran majoria de dones ateses des del 
Servei d'Atenció Psicològica són derivades a des del SIAD. 

 



 

 
MEMÒRIA 2016 

    Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere  
 

 62

També s'han mantingut reunions de coordinació amb les professionals de Serveis 
Socials, en concret 10.  També paral·lelament, s'ha tingut contacte via telefònica o per 
correu electrònic, quan la casuística ho ha fet necessari.   

 

Amb la psicòloga infantil que atén casos de fills i filles de dones que estan en 
situacions de violència masclista també s'ha mantingut una reunió de coordinació i 
diversos contactes telefònics per fer treball en xarxa.  

 

Amb professionals de l'Àrea Bàsica de Salut també s'ha mantingut contacte telefònic 
per tal de fer les coordinacions necessàries amb l'objectiu d'oferir una atenció més 
holística, integral i, per tant, de major qualitat.  

 

Amb altres professionals de la psicologia també s'ha mantingut contacte via telefònica 
quan algun cas així ho ha requerit (psicòlogues de l´ASSIR i del SATAF). 

 

 

Supervisions: 

 
S'ha disposat d'espais de supervisió amb una catedràtica de Psicologia Social de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en violència masclista, tant a nivell 
d'equip com individual. 

Aquests espais resulten necessaris per dos aspectes: en primer lloc garantir un servei de 
qualitat per les dones i, en segon lloc, suposen un espai de cura per prevenir el burn-out, 
per les professionals que treballen amb la violència, atès que la literatura especialitzada 
en el tema recull clarament des de fa molts anys l'estrés que poden patir, degut a 
l'exposició continuada de relats sobre violència i traumes.  

 

Durant l'any 2016, s'han fet 22 hores de supervisió grupal, és a dir, de les integrants de 
l'Equip d'Atenció a les Dones i 11 hores de supervisió individual per la psicòloga del 
Servei. 

 

Protocol d'actuació en casos de violència masclista 

 

La psicòloga responsable del Servei d'Atenció Psicològica per a Dones forma part, des del 
mes d'octubre de 2014, de la Comissió Tècnica del Protocol per a l'Abordatge Integral de 
la Violència Masclista en l'Àmbit de la Parella, per tal de consensuar línies d'actuació en 
els diferents nivells: prevenció, detecció i atenció i recuperació. 

Durant l'any 2016 s'han fet 3 reunions de la comissió que va finalitzar l'elaboració del 
document, que tal i com s'ha descrit a l'apartat de violència masclista es va presentar 
públicament, el dia 1 de desembre, dins del programa d'activitats per commemorar el 25 
de Novembre, Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. 

 

4.2.4 Servei Laboral   

 

Durant l’any 2016 el nombre de visites fetes des del Servei d’Assessorament Laboral ha 
estat de 15 visites.  



 

 
MEMÒRIA 2016 

    Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere  
 

 63

4.3. QUADRE RESUM DELS SERVEIS D'ATENCIÓ A LES DONES DE 
L'ANY 2016: 

 

A continuació es detallen el nombre d'atencions realitzades per cadascun dels diferents 
serveis d'atenció individual, atès que el grupal està recollit a l'apartat del Servei 
d'Atenció Psicològica: 

 

ATENCIONS 

 

NOMBRE 

 

NOMBRE D’ATENCIONS PRESENCIALS DEL 
SIAD 

 

492 

 

NOMBRE D'ATENCIONS NO PRESENCIALS 
DEL SIAD  

 

516 

NOMBRE D’ATENCIONS DE SERVEI 
D’ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC 

 
795 

NOMBRE D’ATENCIONS DEL SERVEI 
D’ASSESSORAMENT JURÍDIC 

 
46 

NOMBRE D’ATENCIONS DEL SERVEI 
D’ASSESSORAMENT LABORAL 

 
15 

 

NOMBRE TOTAL D'ATENCIONS 

 

1.864 
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     ANNEX 5.1 
      IMATGES I DIFUSIÓ 



Idiomes: Català Español

Seu electrònica

Inici Cercadors Noticies Dones.com torna a convocar una nova concentració en rebuig a la violència masclista

Dones.com torna a convocar una nova
concentració en rebuig a la violència masclista

Durant la trobada, que es realitza des de l'any

2004, les membres de l'entitat barberenca van

manifestar la necessitat de visibilitzar al llarg

dels anys les xifres de dones assassinades.

Ahir, dilluns, 25 de gener, l’Associació per a la Igualtat Dones.com, sota el

lema “ Barberà diu prou a la violència vers les dones”, va tornar a convocar

a la ciutadania a la plaça de la Vila, a una nova concentració per mostrar el

seu rebuig cap a qualsevol tipus de violència masclista arreu del món.

Durant la concentració l'entitat va posar de manifest les xifres dels casos

de violència masclista succeïts al municipi. "L'any 2015 es van atendre a

Barberà 35 nous casos. 35 casos que sumats als que es porten en

seguiment fan un total de 70 dones que són víctimes de la violència

masclista a la nostra ciutat" .

A més de recordar a les víctimes arreu de l'estat, "l'any passat varen morir

assassinades 89 dones i 9 criatures", van manifestar la "desinformació" dels

mitjans que "s'encarreguen de fer que, al començar l'any, les dones

assassinades del 2015, així com totes les anteriors, caiguin en l'oblit", un oblit

que és "imposat" i que amb el temps "esdevindrà un oblit col·lectiu".

Dones.com va recordar que durant aquest any 2016 "no abaixarem la guàrdia",

que malgrat que s'invisibilitzi les dones i les xifres, "No creurem que no hi ha

cap dona assassinada, ni parlarem de la primera víctima del nou any, perquè el

masclisme no entén de temps i el feminicidi no s'atura sol". "Rebutgem la

passivitat i cridem prou. No oblidem ni perdonem".

Com a totes les concentracions van finalitzar l'acte recordant a totes les dones

realitzant uns minuts de silenci.

Recordem que l’associació fa aquesta convocatòria des de l’any 2004, el

dia 25 de cada dos mesos. 

La propera concentració serà el proper 25 de març, a les 19h a  la  plaça de

la Vila.

26/01/2016 - 13:30
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Per data
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Ajuntament Viure a Barberà Descobrir Barberà Cercadors
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Cal destacar que el telèfon 900 900 120 de l’Institut Català de les Dones atén les

demandes relacionades amb qualsevol forma de violència contra les dones en

diversos idiomes, de forma gratuïta, confidencial, les 24 hores tots els dies de

l'any.

L’Ajuntament de Barberà del Vallès ofereix atenció a les dones que ho

puguin necessitar a través del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les

Dones), ubicat a la plaça de la Vila, 1, baixos dreta.  També es pot agafar

cita trucant al 93 729 71 71, Ext. 266.

Per a més informació sobre les activitats que organitza l'Associació per a

la Igualtat Dones.com cal adreçar-se els dimarts de 18 a 20 h a l'Aula de

les Dones (c/ Nemesi Valls, 35, 2n), o bé trucar al telèfon  620 763 315.

Av. Generalitat, 70

08210 - Barberà del Vallès

Tel: 937 297 171

Mapa del web Disseny web Fe d'errates

Dones.com torna a convocar una nova concentració en rebuig a la viol... http://www.bdv.cat/noticies/donescom-torna-convocar-una-nova-conce...

2 de 2 22/03/2017 13:44



Idiomes: Català Español

Seu electrònica

Inici Cercadors Noticies Barberà desenvolupa diferents projectes per coeducar en igualtat als seus infants

Barberà desenvolupa diferents projectes per
coeducar en igualtat als seus infants

Des de l'any 2010, la Secció Municipal

d'Educació i el Programa de Polítiques per a

l'Equitat de Gènere han realitzat diversos plans

formatius a les Llars d'Infants Municipals per

establir una mirada crítica i sensibilitzar al seu

personal. Enguany, el projecte es desenvolupa

per primer cop a un centre d'infantil i primària, 

l'Escola del Bosc.

A Barberà del Vallès fa anys que es treballa per reconèixer les potencialitats i

individualitats dels seus infants independentment del seu sexe. Formar a la ciutadania

en la llibertat, responsabilitat, autonomia i solidaritat perquè siguin capaços de trencar

models sexistes i estereotipats. Això és coeducar en igualtat, i Barberà ho fa des de

l'any 2010.

El projecte coeducatiu a la nostra ciutat es va iniciar a les sis Llars

d'Infants Municipals durant el curs 2010-2011 on es van desenvolupar

diferents sessions formatives i de treball amb totes les educadores de

cada centre.

Anna Carreras Port, una de les conductores del projecte a Barberà del Vallès,

sociòloga i membre de l'associació CoEducaAcció explica que la "coeducació

és una pedagogia, una filosofia, una metodologia, una manera d’entendre i de

viure el món que reconeix com el gènere travessa a totes les persones, limita i

genera malestar i violència, alhora que reconeix com de manera interseccional

les persones pateixen altres eixos de discriminació (origen, classe, orientació

sexual, edat...) i, davant d’això, cerca estratègies perquè les persones puguin ser el

màxim de lliures possibles. És també el primer esglaó de prevenció de la violència

masclista".

La finalitat d'aquest primer projecte desenvolupat a Barberà era construir

col·lectivament instruments per poder analitzar aquelles pràctiques

sexistes que s'amaguen de diferents formes dins de les llars i que per tant

nodrien erròniament als nostres infants; així com sensibilitzar i formar a

les educadores en un model d'escola que educa per a la igualtat entre els

sexes,  en la no discriminació per raó de gènere, i en la voluntat de

28/01/2016 - 13:00
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superar l'androcentrisme i el sexisme que encara avui dia són presents en

el sistema educatiu. "Va ser un projecte molt innovador i molt ambiciós,

en el sentit que era el primer cop que es treballava a nivell municipal amb

totes les escoles bressol i amb tot el seu personal educatiu", ha explicat

Anna Carreras, en una entrevista oferta a l'Emissora Municipal Ràdio Barberà.

Després d'aquest projecte pilot, la Secció Municipal d'Educació de

l'Ajuntament de Barberà del Vallès i Programa Municipal de Polítiques per

a l'Equitat de Gènere, van decidir donar-li continuïtat durant els dos

cursos següents (2011-2012 i 2012-2013), on es va seguir acompanyant a les

educadores en la revisió de les pràctiques i els materials educatius des

d'una perspectiva de gènere. A través de tot un seguit d'eines i instruments,

les mestres van revisar amb "mirada crítica i les ulleres violetes la realitat de les

diferents llars". "Ens agrada treballar amb la metodologia de la investigació

participativa. On planteges que siguin les pròpies mestres les que poc a poc

vagin observant i agafant eines per analitzar la seva realitat".

Alguns elements revisats han estat els contes i les cançons, on els nens

solien ser més protagonistes, valents, forts, poc vinculats amb les emocions i

sense por, i per contra les nenes solien ser dòcils, passives, princeses a

l'espera que les salvessin, o vinculades a un àmbit domèstic i a la cura de les

persones; el llenguatge que utilitzaven les educadores amb els infants prenen

especial atenció a la no utilització de masculí per englobar els dos gèneres; així

com altres aspectes necessaris com els materials, els espais de joc, com els

patis i els jardins; o fer una revisió dels documents interns del centre.

A més de treballar la coeducació en el propi centre educatiu, un dels objectius

principals d'aquests projectes ha estat donar a conèixer les diferents

estratègies i eines per detectar el sexisme, a les famílies i a l'entorn

natural de la canalla. "L’escola no és l'únic agent socialitzador. Hi ha la família,

el grup d’iguals que sovint tenim, la publicitat, el barri, l’entorn més proper, tot

influeix. La comunitat educativa en el seu sentit més ampli és qui pot integrar

aquesta mirada per educar en la mateixa línia".

Una de les accions dutes a terme des de les llars d’infants va ser establir

mecanismes per fer arribar a les famílies tot el treball que s'estava

desenvolupant en matèria de coeducació, creant racons informatius amb tota la

documentació relativa a la coeducació, racons bibliogràfics on es van oferir

contes no sexistes per fer intercanvi, entre d'altres accions, que va fer que

escola i família estigués en comunicació constant per resoldre tot tipus de

dubtes i resistències que calia desaprendre.

Actualment, durant aquest curs 2015-2016, després de treballar anys en

l'etapa de 0 a 3 anys, s'ha decidit ampliar el projecte a nenes i nenes

d'infantil i primària, per aquest motiu, s'ha establert noves sessions de

formació, en aquest cas al professorat de l'Escola El Bosc. "Ha estat un

salt. No hem abandonat els primers projectes, sinó que hem fet un salt de

l'escola bressol a la infantil, perquè la nostra perspectiva és treballar i fer

arribar la coeducació a totes les etapes educatives", explica Anna Carreras

Port. 

En concret, s'està duent a terme una formació de 10 sessions de durada

amb mestres d’educació infantil i cicle inicial, on compten amb personal

Barberà desenvolupa diferents projectes per coeducar en igualtat als seu... http://www.bdv.cat/noticies/barbera-desenvolupa-diferents-projectes-c...
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de les llars d'infants participants en els anteriors projectes. En elles també

es continua treballant la presa de consciència perquè "siguin elles mateixes

les que es posin a analitzar els seus contes, els seus materials, puguin

observar que fan o no les seves criatures, com es relacionen. Tota una

metodologia que té un impacte molt potent, perquè no només planteja aquestes

eines per observar sinó que alhora proposa transformar-ho".

Al llarg de les sessions es treballaran, entre d'altres, els models hegemònics de

masculinitat i feminitat, els models que ofereixen els contes, anuncis, publicitat i

persones  adultes,  que  són  models  que  limiten  les  possibilitats  de

desenvolupament dels infants, i que situen una posició desigual.

L'Ajuntament  de  Barberà  del  Vallès  continuará  treballant  i  apostant  per  la

coeducació dels seus infants i per desenvolupar accions coeducatives en els

centres escolars de la ciutat. Vol promoure l’educació per la prevenció de la

violència de gènere i  pel  desenvolupament d’unes relacions de gènere més

respectuoses i alliberadores, sensibilitzar al professorat, així com als pares i

mares dels infants, de la necessitat de coeducar a nenes i nens per a fer una

societat més justa i equitativa entre els gèneres.

Escolta la secció 'La Meitat del Saber' de Ràdio Barberà. En ella podràs conèixer

el  projecte  coeducatiu  a  Barberà  explicat  per  la  sociologa  i  membre  de

l'associació CoEducaAcció, Anna Carreras Port. 

Descar g ar  APP

REPRODUCIR

Por Ajuntament Barberà del Vallès

(26/01/2016) La meitat del saber

00:00 26:30

Coneix més sobre el projecte coeducatiu a Barberà clican't sobre l'enllaç.
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L'Ajuntament de Barberà organitza una formació
en perspectiva de gènere als càrrecs electes

Aquesta formació és una de les accions

emmarcades en el Pla Intern per a la Igualtat de

Gènere que el consistori barberenc va aprovar al

febrer de 2015 i que s'està implementant  en els

propers 4 anys.

L'Ajuntament de Barberà del Vallès va organitzar unes sessions formatives

sobre perspectiva de gènere adreçada als càrrecs electes del consistori,

que van tenir lloc els dies 28 de gener i 4 de febrer.  L'objectiu de la formació

era avançar en la transformació, des de la perspectiva de gènere, de la

praxis política.

Aquesta és una de les accions que recull el Pla Intern per a la Igualtat de

Gènere de l'Ajuntament de Barberà, impulsat per la Secció de Recursos

Humans i el Programa per a la Igualtat de les Dones, que és una eina

estratègica de treball per tal d'assolir la igualtat efectiva entre dones i homes

dins l'organització. 

Cal recordar que el Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de Barberà del

Vallès, aprovat al febrer de 2015, és un instrument elaborat amb la finalitat

d'incorporar la coherència interna a la pròpia política pública, identificar les

discriminacions per raó de sexe que es puguin donar, així com establir

objectius i pràctiques per a la consecució de la igualtat real i efectiva en dones i

homes dins del consistori.

Si, principalment, el treball desenvolupat en l'àmbit de la igualtat de gènere s'ha

desenvolupat, històricament, a nivell extern, enfocat a la ciutadania, es fa

necessari, també, dur a terme polítiques orientades als propis ajuntaments i al

seu funcionament intern. Per tal d'avançar cap a polítiques d'igualtat més

estructurals, cal que la perspectiva de gènere s'incorpori en el conjunt de les

polítiques locals i, per tant, és essencial la implicació de les diferents àrees i

seccions de l'Ajuntament.

Durant les sessions de treball formatiu es va poder debatre sobre la

necessitat d'avançar en les polítiques d'igualtat, conèixer què significa

introduir la perspectiva i transversalitat de gènere en les polítiques
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municipals.  Cal destacar que, des d'aquesta visió, un eix fonamental és posar

el benestar quotidià de la ciutadania de Barberà del Vallès al centre de les

polítiques.

Les persones participants van mostrar el seu interès amb exemples de treball

concret, com ara l'àmbit de l'esport, la cultura, la biblioteca, l'enllumenat públic,

la vianalització dels carrers, on la mirada, des d'aquesta perspectiva, facilita un

canvi de paradigma, cap a l'equitat i la igualtat entre les dones i els homes.

A la primera sessió  formativa van assistir 7 persones i a la segona 8, dels 21 càrrecs

electes del consistori, que pertanyen a Plataforma Ciutadana Per Barberà, Junts per

Barberà, Esquerra Republicana de Barberà, Partit dels Socialistes de Catalunya i

Recuperem Barberà. 

La formació, que va anar a càrrec de la sociòloga Blanca Moreno Triguero,

directora de la Consultoria MIT, s'ha desenvolupat d'una forma molt dinàmica i

participativa, facilitant els debats i combinant les explicacions teòriques amb

exemples pràctics.
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Programa d'activitats del 8 de març de 2016

Ja es pot consultar el Programa d’Activitats per

commemorar el dia 8 de març, Dia Internacional

de les Dones, que organitza l’Ajuntament de

Barberà del Vallès i les entitats de dones de la

ciutat.

Esperem la vostra participació i que sigui del vostre

interès.
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La Biblioteca Esteve Paluzie acull l'exposició 'Et
correspon, ens correspon'

La mostra està inclosa en el programa

d'activitats en commemoració del Dia

Internacional de les Dones

Ja es pot visitar l'exposició 'Et correspon, ens

correspon,' que estarà a la Biblioteca Esteve

Paluzie del 16 al 23 de febrer, en el seu horari

habitual. 

L'activitat, organitzada pel Programa Municipal de Joventut, la Biblioteca i el

Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere, està

emmarcada dins del programa d'activitats per commemorar el 8 de març,

Dia Internacional de les Dones.

L'exposició, cedida pel CIRD (Centre de Informació i Recursos per a les Dones)

de l'Ajuntament de Barcelona, denuncia la desigualtat entre dones i homes en

el treball productiu i reproductiu. 

És una mostra a favor de la coresponsabilitat i la igualtat entre dones i

homes a la feina i ha estat possible gràcies a la col·laboració desinteressada

de 20 humoristes gràfics que han sabut reflectir amb humor i ironia un dels

grans reptes de la nostra societat: els problemes per conciliar la vida personal,

la familiar, la laboral i el temps d'oci. 

Per mitjà d'aquestes vinyetes es pretén sensibilitzar sobre les conseqüències que la

manca de coresponsabilitat té per a tota la societat i, especialment, per a les dones.

El patriarcat, a través de la socialització de gènere, ha fet "natural" el que no ho

és: que siguin només les dones les que hagin de conciliar treball productiu i

reproductiu i s'encarreguin de la cura de la vida, quan, en realitat, és una

obligació que totes les persones tenim, ja siguem homes o dones. 

L'exposició convida a la reflexió i permet entendre que només és possible

conciliar si hi ha coresponsabilitat per part de tothom.  D'aquesta manera es

podrà aconseguir una transformació de la societat, per tal que sigui més justa,

equitativa, solidària i coresponsable. 
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Acte: Exposició 'Et correspon, ens correspon'

Dates de l'exposició: del 16 al 23 de febrer

Horari:  Matins: de dimarts a divendres de 10 a 14h i tardes: de dilluns a divendres de

16 a 20.30h

Lloc: Biblioteca Esteve Paluzie 

Entrada lliure. Activitat gratuïta
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La Confederació Nacional De Dones en Igualtat
convoca el Concurs d'Il·lustració dins de la
'Campanya d'Eradicació de la Mutilació Genital
Femenina'

El període de recepció d'il·lustracions serà de l'1

de març al 14 d'abril. El jurat farà públic la

persona guanyadora el proper 20 de maig. La

temàtica és la mutilació genital femenina.

L'objectiu visibilitzar i condemnar aquesta

pràctica i les conseqüències de salut que

pateixen nenes mutilades arreu del planeta.

La  Confederació  Nacional  Dones  en  Igualtat  dins  de  la  Campanya

d'Eradicació  de  la  Mutilació  Genital  Femenina  ha  convocat  un  concurs

d'il·lustració,  per  fer  visible  a  la  societat  espanyola  està  discriminació,

vulneració de drets i  violència contra la dona que sofreixen actualment  140

milions de dones i nenes al món, es preveu que aconsegueixi 86 milions l'any

2030, i actualment tenim a Espanya més de 17 mil nenes menors de 14 anys

en risc de sofrir mutilació genital.

La Confederació Nacional Dones en Igualtat és una ONG d'àmbit nacional dedicada a

la protecció dels drets de la dona, especialment dones víctimes de violència de

gènere.

En l'any 2014 va editar el 'Manual de Prevenció de la Mutilació Genital

Femenina: Bones Pràctiques'. Enguany l'entitat ha d'actualitzar el manual,

reeditar-lo i per tal de fer-lo més il·lustratiu ha decidit convocar un concurs per

cloure-hi imatges.  El primer premi serà la portada del manual, i el segon i

tercer s'inclouran en l'interior del llibre.

El manual tindrà una tirada de 8 mil exemplars, i  es traduirà a l'anglès i al

francès, amb un total de 6 mil exemplars més.

El període de recepció seria de l'1 de març al 14 d'abril, amb publicació de la

fallada del jurat el 20 de Maig, i esperem començar la distribució del Manual amb les

il·lustracions a partir d'agost de 2016.

Pot descarregar les bases en http://www.mujeresenigualdad.com

/concurso-de-ilustracion_es_174_1680_0_148.html
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Inici Cercadors Noticies La Confederació Nacional De Dones en Igualtat convoca el Concurs d'Il·lustració dins de la

'Campanya d'Eradicació de la Mutilació Genital Femenina'

La Confederació Nacional De Dones en Igualtat
convoca el Concurs d'Il·lustració dins de la
'Campanya d'Eradicació de la Mutilació Genital
Femenina'

El període de recepció d'il·lustracions serà de l'1

de març al 14 d'abril. El jurat farà públic la

persona guanyadora el proper 20 de maig. La

temàtica és la mutilació genital femenina.

L'objectiu visibilitzar i condemnar aquesta

pràctica i les conseqüències de salut que

pateixen nenes mutilades arreu del planeta.

La  Confederació  Nacional  Dones  en  Igualtat  dins  de  la  Campanya

d'Eradicació  de  la  Mutilació  Genital  Femenina  ha  convocat  un  concurs

d'il·lustració,  per  fer  visible  a  la  societat  espanyola  està  discriminació,

vulneració de drets i  violència contra la dona que sofreixen actualment  140

milions de dones i nenes al món, es preveu que aconsegueixi 86 milions l'any

2030, i actualment tenim a Espanya més de 17 mil nenes menors de 14 anys

en risc de sofrir mutilació genital.

La Confederació Nacional Dones en Igualtat és una ONG d'àmbit nacional dedicada a

la protecció dels drets de la dona, especialment dones víctimes de violència de

gènere.

En l'any 2014 va editar el 'Manual de Prevenció de la Mutilació Genital

Femenina: Bones Pràctiques'. Enguany l'entitat ha d'actualitzar el manual,

reeditar-lo i per tal de fer-lo més il·lustratiu ha decidit convocar un concurs per

cloure-hi imatges.  El primer premi serà la portada del manual, i el segon i

tercer s'inclouran en l'interior del llibre.

El manual tindrà una tirada de 8 mil exemplars, i  es traduirà a l'anglès i al

francès, amb un total de 6 mil exemplars més.

El període de recepció seria de l'1 de març al 14 d'abril, amb publicació de la

fallada del jurat el 20 de Maig, i esperem començar la distribució del Manual amb les

il·lustracions a partir d'agost de 2016.

Pot descarregar les bases en http://www.mujeresenigualdad.com

/concurso-de-ilustracion_es_174_1680_0_148.html
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Exposició: 'Dones grans, grans dones'

Ja es pot visitar l'exposició 'Dones grans, grans

dones', que estarà a la Biblioteca Esteve Paluzie

des d'avui fins al 22 de març, en el seu horari

habitual.  L'activitat, organitzada pel Programa

Municipal de Polítiques per a l'Equitat de

Gènere, està emmarcada dins del programa d'activitats per commemorar el 8 de

març, Dia Internacional de les Dones.

L'exposició, cedida per l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de

Catalunya, té com a objectiu trencar clixés sobre el que significa envellir per a

les dones, desmunta tòpics i reivindica que les veus femenines de totes les

edats siguin escoltades i reconegudes. 

Dates de l'exposició: del 29 de febrer al 22 de març.

Horari: 

Matins: de dimarts a dissabtes de 10 a 14 h.

Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20'30 h.

Entrada lliure. 

Activitat gratuïta.
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Presentació del programa d'activitats del 8 de
març amb el cinefòrum "Rastres de Sàndal"

El passat dijous 3 de març a les 18h, l'Alcaldessa,

Silvia Fuster Alay junt amb la regidora del Programa

Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere,

Mireia Sánchez Pi i el regidor de Cultura, Ramon

Cos i Orobitg, van presentar el programa

d'activitats que es farà a Barberà durant el mes de març, amb motiu de la

commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

El programa d'activitats, organitzat per l'Ajuntament i les entitats de dones, té

com a objectiu promocionar la igualtat real en dones i homes com a valor de

justícia social i de millora de qualitat de la vida de les persones.

El programa va començar amb un cinefòrum on es va projectar la pel·lícula

Rastres de Sàndal, organitzat pel Programa Municipal de Polítiques per a

l'Equitat de Gènere de l'Ajuntament. 

El film, dirigit per Maria Ripoll i basat en el llibre d'Asha Miró i Anna Soler-Pont, explica

la història de la Mina, una actriu índia d'èxit, que no pot oblidar a la seva germana

petita Sita, de qui va ser separada a la força després de la mort de la seva mare.

Trenta anys després descobreix que la Sita està bé i viu a Barcelona. Ara es diu

Paula, és biòloga i no té cap record del seu passat. 

La pel·lícula proposa un viatge emocional per connectar dues cultures a través de

l'amor, la força dels llaços de la sororitat i l'autodescobriment. 

L'activitat, que va tenir lloc a l'Auditori Maria Feliu, va ser un èxit de participació,

atès que van assistir 139 persones, 133 dones i 6 homes, que la van valorar de

forma molt positiva.

Després de la projecció es van quedar al debat 25 persones, 22 dones i 3 homes. 

04/03/2016 - 14:45

Per paraula clau

Per data

Ex. 22/03/2017

Cerca Reinicia

Hemeroteca

Podeu fer cerques per un únic criteri o

combinar-ne més d'un per definir amb

major precisió els resultats que voleu

obtenir.

Mapa del web Disseny web Fe d'errates

Ajuntament Viure a Barberà Descobrir Barberà Cercadors

Presentació del programa d'activitats del 8 de març amb el cinefòrum ... http://www.bdv.cat/noticies/presentacio-del-programa-dactivitats-del-8...

1 de 2 22/03/2017 14:03



Idiomes: Català Español

Seu electrònica

Inici Cercadors Noticies El KDB organitza un passi de documental i debat contra l’assetjament sexual

El KDB organitza un passi de documental i debat
contra l’assetjament sexual

El Kol·lectiu de Dones de Barberà va organitzar el

passat 5 de març, a la Biblioteca Esteve Paluzie, la

projecció del documental "Sólo te he dicho guapa".

Un documental que tracta l’assetjament sexual al

carrer mitjançant l’aparició de dones que expliquen

les seves vivències i reflexions sobre el tema.  Aquest acte emmarcat en el programa

d'activitats per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, es va

desenvolupar amb l’assistència d'unes 15 persones, 13 dones i 2 homes, activistes

del propi col·lectiu, així com, de l'associació Dones.com i persones a títol individual.

Després del documental, es va generar un debat participatiu que va finalitzar amb la

idea de crear un grup per treballar i crear consciència envers l’assetjament sexual i

altres actituds masclistes a la ciutat.

Si teniu interès en formar part d'aquest grup, poseu-vos en contacte a través del

correu electrònic de l'entitat, kdonesbarbera@gmail.com.

El KDB és un col·lectiu del municipi que porta actiu des de 2005. Són persones amb

inquietuds socials i polítiques que es reuneixen per actuar i transformar l'entorn a

partir de la seva vivència i experiència quotidiana.

Treballen temes com la desigualtat, la lluita contra el patriarcat i el capitalisme i ho fan

a partir de l'intercanvi d'experiències, passis de vídeo, xerrades, exposicions, accions

reivindicatives... i a través de l'activisme associatiu i polític.
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Inici Cercadors Noticies El Programa per a la Igualtat de les Dones canvia de nom i passa a dir-se Programa Municipal

de Polítiques per a l'Equitat de Gènere

El Programa per a la Igualtat de les Dones canvia
de nom i passa a dir-se Programa Municipal de
Polítiques per a l'Equitat de Gènere

El Programa Municipal per a la Igualtat de les Dones

canvia de nom i passa a dir-se Programa Municipal

de  Polítiques  per  a  l'Equitat  de  Gènere  amb

l'objectiu de visibilitzar que aquest és un tema que

afecta  a  tota  la  societat  i  que,  per  tant,  cal  la

implicació de tothom.

Així doncs, el passat 23 de febrer, la Junta de Govern Local va aprovar el Programa

Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere per aquest any 2016.

Aquest  programa  recull  les  accions  que  l’Ajuntament  de  Barberà  del  Vallès

desenvoluparà  durant  aquest  any,  directament  o  de  forma coordinada  amb altres

departaments municipals i institucions, amb l’objectiu d’avançar en el camí cap a la

igualtat efectiva i real en dones i homes al nostre municipi.

El programa, que ja podeu consultar, està dividit en 7 àmbits de treball:  impuls de les

polítiques  municipals  de  gènere;  atenció  i  assessorament;  violència  masclista;

sensibilització vers la igualtat;  dones i participació; gènere i comunicació i gènere i

educació. 

Arxius adjunts: 

Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere
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canvi'

L'Associació de Dones Braç a Braç organitza el
taller 'El paper clau de la dona en moments de
canvi'

L'activitat de l'entitat està inclosa en el programa

per commemorar el 8 de març, Dia Internacional

de les Dones.

El passat dimarts 8 de març, a les 17:30h, l'Associació de Dones Braç a Braç va

organitzar el taller 'El paper de clau de la dona en moments de canvi'.

Aquesta activitat està emmarcada en el programa per commemorar el 8 de

març, Dia Internacional de les Dones, que organitza l'Ajuntament de Barberà

conjuntament amb diferents entitats barberenques.  

El taller tenia com a objectiu reflexionar en l'evolució que ha tingut el rol de les

dones en els darrers anys i es va treballar per trencar amb les creences i

mandats de gènere que han estat i continuen estant molt arrelats i que l'únic

que fan és limitar el potencial i la llibertat de les dones.

L'activitat, que va tenir lloc a la seu de l'entitat, va ser un èxit, atès que van

participar 85 dones de forma molt activa.
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Presentació del llibre 'Compromeses. Vuit dones
catalanes excepcionals'

El passat dimecres 9 de març a les 18h va tenir

lloc, a la Biblioteca Esteve Paluzie, la presentació

del llibre 'Compromeses. Vuit dones catalanes

excepcionals', a càrrec de la seva autora,

l'Elisenda Albertí i Casas.

A la presentació l'Elisenda va fer un resum de la biografia de vuit dones

catalanes que van viure la República i després l'esclat de la Guerra Civil i

com malgrat els canvis socials, històrics i polítics totes eren dones

compromeses, que no van renunciar a les seves idees ni a la seva

identitat.  Tal com recull el llibre va parlar de: Natividad Yarza i Planas,

mestra i primera alcaldessa catalana escollida democràticament; Maria

Luz Morales Godoy, periodista que va ser directora de La Vanguardia;

Maria Dolors Bargalló i Serrafilla, modista, professora i activista política;

Mari Pepa Colomer i Luque, aviadora; Enriqueta Gallinat i Roman,

feminista i activista política; Margarida Xirgu i Subirà, actriu; Irene Polo i

Roig, reportera i Conxita Badia i Millàs, soprano compromesa amb la

tradició musical del país.

A l'activitat van assistir 34 persones, 27 dones i 7 homes, que la van valorar de

forma molt positiva. Es va poder adquirir un exemplar del llibre, que l'autora va

signar en finalitzar l'acte.

Aquesta activitat està emmarcada en el programa per commemorar el 8 de març,

Dia Internacional de les Dones, que organitza l'Ajuntament de Barberà

conjuntament amb diferents entitats barberenques que treballen per la igualtat i

l'equitat de gènere.  
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Barberà s'adhereix a la campanya 'Compromís
amb l'equitat de gènere'

Aquesta es troba en el marc dels actes

commemoratius del Dia Internacional de les

Dones i està impulsada per la Generalitat de

Catalunya, les diputacions de Barcelona, Girona,

Tarragona i Lleida, l'Associació Catalana de

Municipis i la Federació de Municipis de

Catalunya.

L'Ajuntament de Barberà del Vallès s'ha adherit a la campanya

'Compromís amb l'equitat de gènere', impulsada per la Generalitat de

Catalunya, conjuntament amb les les diputacions de Barcelona, Girona,

Tarragona i Lleida, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de

Municipis de Catalunya.

La campanya, organitzada en el marc de la commemoració el 8 de març del

Dia Internacional de les Dones, vol reconèixer al feminisme i a la lluita

històrica de les dones per aconseguir l’equitat de gènere, però, sobretot,

vol posar de relleu el compromís de tota la societat catalana per avançar

de manera eficaç i efectiva cap una igualtat d’oportunitats real entre

dones i homes. Un avenç que serà possible gràcies al desplegament de la Llei

17/2015 de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i la participació i

suport del teixit d’entitats de dones del nostre país en les actuacions que ara

cal desenvolupar. 

A Barberà del Vallès la campanya es donarà a conèixer a la ciutadania a través

de cartells que seran penjats al carrer així com a través dels mitjans municipals

com la web i Ràdio Barberà. 
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activitats per commemorar el 8 de març

L'Associació per a la Igualtat Dones.com organitza
el taller 'Sexualitat i patriarcat' dins de les
activitats per commemorar el 8 de març

El passat dissabte 12 de març, a la Torre d'en

Gorgs, l'Associació per a la Igualtat Dones.com

va organitzar el taller 'Sexualitat i Patriarcat', dins

del Programa d'activitats per commemorar el Dia

Internacional de les Dones.

El taller tenia com a objectiu fer un recorregut per la història de la sexualitat

femenina des de la prehistòria, passant per les antigues societats matrifocals,

fins l'arribada del patriarcat i les seves conseqüències. Es va fer èmfasi en com

el patriarcat ha influït i determinat la sexualitat de les dones. 

Després es van fer dinàmiques de mobilització i dinamització de l'úter per tal

d'enfortir-lo i desbloquejar-lo.

A l'activitat van participar 18 dones que la van valorar de forma molt positiva
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commemorar el 8 de març

L'Associació de Dones Braç a Braç organitza el
cinefòrum 'Philomena' dins de les activitats per
commemorar el 8 de març

El passat dimarts 15 de març, a les 17.30h,

l'Associació de Dones Braç a Braç va organitzar

el cinefòrum de la pel·lícula 'Philomena'.

Aquesta activitat està emmarcada dins del

programa per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

La pel·lícula, basada en fets reals, explica la història d'una dona irlandesa que

de jove té un embaràs no desitjat i la separen del seu fill en contra de la seva

voluntat. Després de molts anys decideix buscar al seu fill amb l'ajuda d'un

periodista.

A l'activitat, que va tenir lloc a la seu de l'entitat, van assistir 35 dones.
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Presentació del llibre "Hombres para el siglo XXI:
Semblanzas de hombres feministas"

El passat dimecres 16 de març a les 18h va tenir

lloc, a la Biblioteca Esteve Paluzie, la presentació

del llibre Hombres para el siglo XXI: Semblanzas

de hombres feministas, a càrrec de Fabià Díaz

Cortés, tinent d'alcaldia de Territori i Medi Ambient

de l'Ajuntament de Barberà del Vallès, Ismael Ávila Jiménez, mestre de l'escola Can

Llobet i sindicalista i Juanjo Compairé García, membre de l'associació Homes

Igualitaris de Catalunya i coautor del llibre. La taula va ser moderada pel Lluís Carol

Andrés, cap de l'Àrea de Serveis Personals de l'Ajuntament de Barberà del Vallès. 

A la presentació, Juanjo Compairé García va explicar l'objectiu pel qual

l'associació AHIGE va decidir fer el llibre, que era donar testimoni de 19 homes

que caminen cap a la igualtat i que, en algun moment, i per diferents motius

havien estat vinculats amb l'entitat. Va explicar que es tracta d'un llibre de relats

autobiogràfics que parlen des de l'emoció i la vivència personal de cada autor,

des de la seva infància fins el moment en el que pren consciència de la seva

situació d'home de gènere i decideix combatre el masclisme, començant pel

seu canvi interior i la seva incorporació al col·lectiu d'homes igualitaris. 

Són relats molts diversos i plurals, però que no s'entenen si no es fa des del

feminisme i la seva anàlisi crítica de la societat. 

Es va fer èmfasi durant tota la presentació en la necessària presa de consciència

personal que impulsa el canvi en els homes mateixos i sense la qual la transformació

de la societat no és possible.

En aquest sentit, el moderador va centrar el debat precisament en l'àmbit

privat, personal, vivencial i emocional, més enllà del discurs intel·lectual,

racional i políticament correcte, amb el que socialment, els homes estan més

acostumats.  

Al començar l'acte es va repartir entre el públic assistent targetes amb diferents

frases del llibre, amb l'objectiu que qui volgués pogués expressar o aportar

alguna opinió al respecte. Es van recollir les següents:

"Em sembla genial tenir aquesta convicció des de sempre, que les dones

podem aconseguir el que ens proposem. L'educació és la base de

l'apoderament i la igualtat"

"Homes del segle XXI, confiem"

"Desitjo trobar el meu jo vulnerable, per deixar de ser un analfabet emocional

i poder viure una vida plena d'emocions, alegries i futur"

17/03/2016 - 14:45

Per paraula clau

Per data

Ex. 22/03/2017

Cerca Reinicia

Hemeroteca

Podeu fer cerques per un únic criteri o

combinar-ne més d'un per definir amb

major precisió els resultats que voleu

obtenir.

Ajuntament Viure a Barberà Descobrir Barberà Cercadors

Presentació del llibre "Hombres para el siglo XXI: Semblanzas de ho... http://www.bdv.cat/noticies/presentacio-del-llibre-hombres-para-el-sig...

1 de 3 22/03/2017 14:12



"Imagino per un instant tot allò que una persona gran (un home gran) es pot

perdre quan no sap, no gosa, no vol o no pot: abraçar, petonejar o ser

abraçat o petonejat pel sol fet de ser home"

"Visibilizando estos actos vemos que el machismo, el patriarcado no es

eterno, se puede cambiar"

"El cuidado, obligación impuesta a las mujeres y ámbito cerrado

tradicionalmente a los hombres. El cuidado nos hace personas, nos

humaniza y nos permite crecer"

"Primero mi abuela, luego mi madre, ahora mi compañera. Mujeres mi mejor

compañía"

"Rol puramente masculino, juegos para demostrar la fuerza y la

superioridad. Desde la educación promover juegos no sexista ni violentos"

"El respeto es una opción que tenemos todos los seres humanos al margen

de nuestro sexo. Lo único que marca el cambio es la acción, la voluntad

ligada al sentimiento de querer elegirlo para convivir con él"

"Tot el que canvia el món comença sent minoritari i mai és fàcil"

"No me siento identificado con la frase ya que pienso en el beso como gesto

hacia el hombre y hacia la mujer por igual" 

Adjuntes a aquesta notícia podeu trobar totes les aportacions.

A l'activitat van assistir 32 persones, 27 dones i 7 homes, que després de la

presentació van participar de forma molt activa en el debat fent una reflexió del

punt en el que estan els homes a l'actualitat i la necessitat de fer un veritable

canvi en la socialització de gènere, atès que es continua fent de forma sexista.

Al finalitzar l'acte es va poder adquirir un exemplar del llibre que el coautor va signar a

les persones interessades. 

Arxius adjunts: 

Aportacions públic assistent a la presentació
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Dones.Com organitza el X Sopar de Dones de
Barberà del Vallès

El passat divendres, 18 de març, a les 21.30h,

l'associació per a la Igualtat Dones.com va

organitzar el X sopar per dones de Barberà del

Vallès, que va tenir lloc al restaurant Tàpera del

nostre municipi. 

Aquesta activitat està emmarcada dins de la commemoració del Dia 8 de març,

Dia Internacional de les Dones.

Després del sopar, les dones que hi van participar, que van ser 16, van poder

gaudir del conte per a adultes "Va de piropos" que va anar a càrrec de la

Sandra Rossi.   
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La Biblioteca Esteve Paluzie organitza un conte
coeducatiu per commemorar el 8 de Març

El passat divendres 18 de març, a les 18h, la

Biblioteca Esteve Paluzie, conjuntament amb el

Programa de Polítiques per a l'Equitat de Gènere,

va organitzar l'hora del conte coeducatiu, per infants

a partir de 5 anys, amb motiu de la commemoració

del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

Sota el títol Contes de pingüins per fer un món millor, que va anar a càrrec de

la Nona Umbert Solà, es van explicar tres contes coeducatius: Els colors, Pink i

Tres amb Tango. 

L'objectiu d'aquesta activitat era treballar el dret a la igualtat i el respecte a la

diferència. Els contes coeducatius són contes que lluiten contra els estereotips

sexistes i les discriminacions de gènere encara existents i treballen per donar

als infants eines per ser més lliures en les seves eleccions a tots nivells, ja

siguin nen o nena.

A la sessió van assistir 7 infants, 6 nenes i 1 nen, que van gaudir molt de l'activitat,

atès que es va potenciar la seva participació i l'escenografia la va fer molt visual i

enriquidora.
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Dones.com torna a convocar una nova
concentració en rebuig a la violència masclista

Divendres passat, 25 de març, l’Associació per a la

Igualtat Dones.com, sota el lema 'Barberà diu

prou a la violència vers les dones', va tornar a

convocar a la ciutadania a la plaça de la Vila, a una

nova concentració per mostrar el seu rebuig cap a qualsevol tipus de violència

masclista arreu del món.

Durant la concentració l'entitat va posar de manifest la necessitat de fer

una transformació social i cultural que permetin canviar els rols encara

definits en funció del sexe, per aconseguir eradicar la violència masclista.

El sexisme i la desigualtat estan a la base de la violència masclista, sense

cap tipus de dubte.

També van fer èmfasi en el fet que el feminisme sempre ha treballat i  lluitat, i ho

continua fent, per fer possible aquesta transformació.

A més van recordar que ja són 15 dones i una criatura les que han estat

assassinades en el que portem d'any.

Com a totes les concentracions van finalitzar l'acte recordant a totes les dones

realitzant uns minuts de silenci.

Recordem que l’associació fa aquesta convocatòria des de l’any 2004, el

dia 25 de cada dos mesos. 

La propera concentració serà el proper divendres, 25 de maig a les 19h a 

la  plaça de la Vila.

Cal destacar que el telèfon 900 900 120 de l’Institut Català de les Dones atén

les demandes relacionades amb qualsevol forma de violència contra les dones

en diversos idiomes, de forma gratuïta, confidencial, les 24 hores tots els dies

de l'any.
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L’Ajuntament de Barberà del Vallès ofereix atenció a les dones que ho puguin

necessitar a través del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones), ubicat

a la plaça de la Vila, 1, baixos dreta.  També es pot agafar cita trucant al 93 729

71 71, Ext. 266.

Per a més informació sobre les activitats que organitza l'Associació per a la Igualtat

Dones.com cal trucar al telèfon  620 763 315.

Av. Generalitat, 70

08210 - Barberà del Vallès

Tel: 937 297 171

Mapa del web Disseny web Fe d'errates
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Aprovació de la Memòria del Programa Municipal
per a la Igualtat de les dones de l'any 2015

El passat 22 de març la Junta de Govern Local va

aprovar la memòria referent al desenvolupament

del Programa Municipal per a la Igualtat de les

Dones de l'any 2015.

La memòria, que ja podeu consultar, recull totes

les accions i projectes que l'Ajuntament de

Barberà del Vallès va dur a terme durant l'any 2015 en matèria d'igualtat en

dones i homes al nostre municipi.

Aquest Programa ha canviat de nom i aquest any 2016 s'ha aprovat amb el

nom de Programa Municipal per a l'Equitat de Gènere. 

A continuació podeu consultar i descarregar la memòria referent al

desenvolupament del Programa Municipal per a la Igualtat de les Dones

de l'any 2015, així com els seus annexos. 

Arxius adjunts: 

Memòria del Programa Municipal per a la Igualtat de les Dones 2015

Annexos de la memòria del Programa Municipal per a la Igualtat de les Dones

2015
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Personal

El Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat
de Gènere inicia nous Tallers de Creixement
Personal

Aquest mes d'abril tornen a posar-se en marxa els

Tallers de Creixement Personal, organitzats pel

Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat

de Gènere de l'Ajuntament de Barberà del Vallès,

adreçats a aquelles dones de Barberà que

estiguin interessades a aprofundir o potenciar

les seves habilitats i recursos personals.

L’objectiu d’aquests tallers és millorar el benestar físic i emocional i dotar

d'eines per apoderar a les dones, per tal que tinguin el control de les seves

vides. 

Els tallers que s'impartiran són:

Taller 'Com relacionar-se des de la llibertat'

Amb aquest taller es pretén crear un espai per conèixer i identificar els patrons socials

i culturals en el model d’identitat femenina i com aquests influeixen en la nostra de

manera d’entendre les relacions de parella.  Es treballarà per saber com la

socialització de gènere determina la manera d'entendre l'amor des d'un model o

perspectiva romàntica i com això fa que les dones, a vegades, acabin en relacions de

parella d'abús o no satisfactòries i poc sanes.

Dates:  Del 19 d'abril al 24 de maig – 6 sessions-

Horari: dimarts de 18.30h a 20h

Lloc: Centre Cívic Ca n’Amiguet

Via Sant Oleguer,20

08210 - Barberà del Vallès  
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Taller de Creixement Personal

Taller que pretén crear un espai on les dones puguin aprofundir en el seu

coneixement, arribant a identificar les causes que provoquen un estancament en el

procés de creixement personal, limitant el desenvolupament del propi potencial.

Del 19 d'abril al 24 de maig – 6 sessions-

Horari: dimarts de 9'30 a 11h

Lloc: Centre Cívic Ca n’Amiguet

Via Sant Oleguer,20

08210 - Barberà del Vallès  

Taller d'Autoestima

Una bona autoestima és imprescindible per garantir l'equilibri i el benestar psicològic

de qualsevol persona. El taller consisteix a potenciar i treballar diferents aspectes que

influeixen i determinen l'autoestima, com la pròpia acceptació i valoració.  El taller

incorpora la perspectiva de gènere per treballar la influència que el context

sociocultural té en la construcció de la identitat i en l'autoestima de les dones.

Del 21 d'abril al 31 de maig – 6 sessions-

Horari: dijous de 9'30h a 11h

Lloc: Centre Cívic Ca n’Amiguet

Via Sant Oleguer,20

08210 - Barberà del Vallès  

Els tallers són gratuïts.

Places limitades. Per participar-hi cal adreçar-se a l’Aula de les Dones (Casal

de Cultura, 2n pis), al Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de

Gènere (Plaça de la Vila, 1, baixos dreta) o per telèfon al 93 729 71 71 marcant

l’extensió 221 ó 262.

El Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere inicia n... http://www.bdv.cat/noticies/el-programa-municipal-de-politiques-lequit...
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Dia Internacional de les Dones

El Programa de Polítiques per a l'Equitat de Gènere
organitza un espai-reflexió amb motiu del Dia
Internacional de les Dones

Els passats dies 31 de març i 7 d'abril va tenir lloc

l'Espai-Reflexió "Viure per nosaltres mateixes" ,

organitzat pel Programa Municipal de Polítiques

per a l'Equitat de Gènere de l'Ajuntament, dins

del programa d'activitats per commemorar el 8

de març, Dia Internacional de les Dones.

L'objectiu del taller era facilitar un espai per fomentar l'autoconeixement a

través de dinàmiques vivencials per saber realment qui som. A la vegada

es va reflexionar sobre els condicionants de gènere que dificulten la

connexió amb una mateixa: la infravaloració social, el rol de cuidadora, el

mite de la dependència i el sentiment de culpa al no complir amb les

expectatives que la societat patriarcal ens imposa.

Es van treballar estratègies pràctiques per conèixer la veritable identitat, sense

imposicions externes i deixant espai per ser lliures, partint del respecte i la

dignitat personal.

Durant les dues sessions del taller es va insistir molt en el poder transformador

que tenim i com cada dia i sempre es poden fer petites accions que ens

ajudaran a transformar la nostra realitat.

La capacitat introspectiva que tenia el grup va fer possible treballar amb un alt

nivell de profunditat, convertint-se en un espai molt enriquidor per les 24 dones

que hi van participar, que el van valorar de forma molt positiva.
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gènere'

Dones.com organitza la conferència 'La dona en la
II República. Una mirada amb perspectiva de
gènere'

La trobada va anar a càrrec de  la filòloga Carme

Domingo Soriano que va donar a conèixer el

paper tan important que van tenir les dones

durant la II República i com han estat silenciades

i invisibilitzades al llarg de la història.

El passat divendres 15 d'abril a les 18h va tenir lloc a la Biblioteca Esteve Paluzie la

conferència 'La dona en la II República. Una mirada amb perspectiva de gènere',

organitzada per l'Associació per a la Igualtat Dones.com. 

La conferència, que va anar a càrrec de la filòloga Carme Domingo Soriano,

llicenciada en Filologia Hispànica i especialista en el període que va des de la II

República a la postguerra, es va centrar en destacar el paper tan important que van

tenir les dones durant la II República i com han estat silenciades i invisibilitzades al

llarg de la història. 
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Inici Cercadors Noticies L'Ajuntament recolza la implementació de la Llei Contra l'Homofòbia

L'Ajuntament recolza la implementació de la Llei
Contra l'Homofòbia

El consistori barberenc va aprovar una moció

per donar suport a la normativa, aprovada a

l'any 2014 pel Parlament de Catalunya amb la

qual es garanteix els drets de les persones

homosexuals, lesbianes, bisexuals i

transsexuals i facilita la seva participació i

representativitat en tots els àmbits de la vida

social.

L'Ajuntament  de Barberà del  Vallès  va aprovar el  passat 30 de març una

moció  presentada pel Grup  Municipal  Junts  per  Barberà,  relativa  a  la

implementació  de  la  Llei  11/2014  contra  l'Homofòbia,  que  va  ser

defensada  per  la  regidora  del  Programa  de  Col·lectius  Socials,  Mireia

Sánchez Pi.

En aquesta moció s'estableix que "aquesta llei és un compendi de normatives i

disposicions que tenen com a objectiu fonamental eradicar l'homofòbia, la

transfòbia i la bifòbia, i garantir els drets de les persones LGTIBQ" . La norma

decreta tot un règim d'infraccions i sancions per fer front a comportaments i

accions de caire homòfob, i demana a les administracions públiques de

Catalunya a fer efectiu el contingut i coneixença de la mateixa.

Per aquest motiu, el consistori barberenc i dins "del compromís d'aquest

municipi amb la defensa dels drets i llibertats de les persones

LGTIBQ"  estableix en l'acord que farà "divulgació de la llei a  través dels

mitjans públics de difusió de l'Ajuntament", i que instarà a la Generalitat a

endegar de forma eficaç i urgent l'article 12 de la llei 11/2014 en tots els centres

educatius del municipi.

Tanmateix, Mireia Sánchez Pi va explicar que en aquesta moció es proposa

l'elaboració d'un "pla de treball amb diferents eixos d'actuació per impulsar les

polítiques LGTIBIQ al nostre municipi", i que es posarà "la bandera de l'Arc de

Sant Martí al balcó de la façana principal del consistori el 17 de maig (Dia

Internacional Contra l'Homofòbia) i el 28 de Juny (Dia de l'Alliberament

LGTBIQ)".

Cal recordar que la Llei 11/2014 de Drets de les Persones Gais, Lesbianes,

Bisexuals i Transsexuals i per a l'Eradicació de l'Homofòbia va ser aprovada

l'any 2014 pel Parlament de Catalunya, amb els únics vots en contra del

Partit Popular.

El text satisfà les demandes dels col·lectius, atès que garanteix els seus drets, però

també inclou aspectes discutits des d'altres àmbits, com la "discriminació positiva" i la
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denominada "inversió de la càrrega de la prova", que significa que la persona

demandada haurà de demostrar la seva innocència.

Arxius adjunts: 

Moció presentada pel Grup Municipal Junts per Barberà, relativa a la

implementació de la Llei 11/2014 contra l'Homofòbia
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L'Ajuntament organitza una formació sobre la
violència de gènere en infants per a professionals

La secció de Benestar Social i el Programa

Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere de

l'Ajuntament de Barberà del Vallès han organitzat la

formació "Nenes i nens que pateixen violència de

gènere a la parella", que va tenir lloc a la Biblioteca

Esteve Paluzie els dies 1 i 29 d'abril amb una durada de 4 hores.

L'objectiu era facilitar elements bàsics tant teòrics com pràctics, per a poder

reflexionar sobre la intervenció en el problema de les nenes i nens víctimes de

la violència de gènere en la parella, visibilitzar que són víctimes directes també

i donar eines que ajudin en la intervenció amb casos.  D'aquesta manera es

pretén millorar la pràctica quotidiana en l'atenció i protecció d'aquests infants.

La formació va anar a càrrec del Sr. Raúl Lizana Zamudio, psicòleg, formador i

supervisor especialitzat en violència de gènere a la parella, autor del llibre "A

mí también me duele: Niños y niñas víctimas de la violencia de género en la

pareja".

A la formació van participar 22 professionals dels àmbits d'educació, serveis

socials, equitat de gènere, pediatria, joventut i cossos de seguretat.

29/04/2016 - 14:15

Per paraula clau

Per data

Ex. 22/03/2017

Cerca

Reinicia

Hemeroteca

Podeu fer cerques per un

únic criteri o combinar-ne

més d'un per definir amb

major precisió els

resultats que voleu

obtenir.

Ajuntament Viure a Barberà Descobrir Barberà Cercadors

L'Ajuntament organitza una formació sobre la violència de gènere en i... http://www.bdv.cat/noticies/lajuntament-organitza-una-formacio-sobre-...

1 de 2 22/03/2017 14:28



Idiomes: Català Español

Seu electrònica

Inici Cercadors Noticies L'Associació per a la Igualtat Dones.com de Barberà celebra la Diada de Sant Jordi

L'Associació per a la Igualtat Dones.com de
Barberà celebra la Diada de Sant Jordi

L'entitat va vendre roses, punts de llibre i

artesania elaborada per les sòcies.

El passat, 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, l'Associació per a la Igualtat de

Dones.com va participar en els actes de la jornada instal·lant una carpa a

la plaça de la Vila.

Durant el dia les sòcies de l'entitat van gaudir d'una jornada plena

d'aquesta tradicional festa catalana. A més d'informar a la ciutadania dels

objectius de la seva entitat, les seves membres van vendre roses, punts de

llibres i artesania elaborada per elles mateixes.

Per a més informació sobre les activitats que organitza l'Associació per a la

Igualtat Dones.com cal trucar al telèfon  620 763 315.
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Dones.com organitza un taller sobre mites en la
sexualitat femenina amb motiu del Dia
Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones

Amb aquesta nova activitat  l'entitat barberenca

vol donar continuitat al taller 'Sexualitat i

patriarcat' realitzat durant el mes de març. El

nou taller es realitzarà en dues sessions. El 7 de

maig i l'11 de juny.

L'Associació per a la Igualtat Dones.com organitza el taller 'Mites i tabús

sobre la sexualitat femenina' amb motiu del 28 de maig, Dia Internacional

d'Acció per a la Salut de les Dones.  Aquest taller dóna continuïtat al que van

fer en el mes de març 'Sexualitat i Patriarcat'.

El taller constarà de dues sessions: una el dissabte, 7 de maig en el que es

treballarà l'anatomia i fisiologia del plaer femení des d'una perspectiva no

androcèntrica i en la que es parlarà de mites i tabús sobre la sexualitat

femenina; i una segona sessió el dissabte, 11 de juny en el que es treballarà

l'alquímia sexual taoista i tàntrica, on es parlarà sobre la teoria i dinàmiques per

potenciar la pròpia energia sexual.

El taller anirà a càrrec de la terapeuta i tallerista Marta Trigo Serres.

Les places són limitades i cal fer inscripció prèvia al telèfon 696 830 853.

L'activitat és gratuïta per les sòcies i per les no sòcies té un cost de 5 euros.

Per a més informació cal posar-se en contacte amb l'Associació per a la

Igualtat Dones.com.

Acte: Taller sobre mites en la sexualitat femenina
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Dies: Dissabtes, 7 de maig i 11 de juny

Horari: de 10 a 13.30h

Lloc: Sala Taller núm. 5 de laTorre d'en Gorgs

Avinguda Torre d'en Gorgs, 40

08210 - Barberà del Vallès

Preu: 5 euros per les no sòcies.  Gratuït per les sòcies.
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El Lècxit celebra Sant Jordi!

El passat dijous 28 d'abril el Punt de

Voluntariat, el Pla Educatiu d'Entorn i el

Programa Municipal de Polítiques per a

l'Equitat de Gènere  de l'Ajuntament de

Barberà van organitzar la celebració de la Diada de Sant Jordi.

Una quarantena de persones van poder gaudir d'un contacontes coeducatiu

destinat a les famílies que participen del Lècxit i a les persones

voluntàries. Al llarg de l'activitat es van poder sentir 3 contes diferents

vinculats a valors com la igualtat de gènere, la diversitat i el respecte per

l'entorn.

L'activitat convidava a la participació i a la reflexió al voltant d'estereotips de

gènere, donant models alternatius de feminitat i masculinitat per trencar mites i

potenciar la llibertat en nenes i nens.

Aquest taller s'emmarca en les accions de promoció de la llengua i la cultura al

municipi, tot reconeixent la tasca educativa que les persones voluntàries estan

duent a terme amb els infants del Lècxit.
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Barberà per les diversitats sexuals. Eradiquem
l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

Avui 17 de Maig, Dia Internacional contra

l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

l'Ajuntament de Barberà del Vallès vol expressar

el seu rebuig a les discriminacions per raó

d'orientació sexual o de gènere i donar el seu suport a totes aquelles persones que

han patit o pateixen discriminacions per motius d'orientació sexual. És per aquest

motiu, que s'ha penjat una pancarta al balcó de l'Ajuntament on es pot llegir:

RESPECTEM LES DIVERSITATS. ERADIQUEM L'HOMOFÒBIA, LA BIFÒBIA I

LA TRANSFÒBIA.

A més, des del consistori s'està treballant de manera coordinada amb altres

municipis per tal de formar una xarxa de municipis que treballin pels drets

de  les  persones  homosexuals,  lesbianes,  transexuals  i  bisexuals.  La

primera acció conjunta que es portarà a terme és el lliurament  de cordons

amb l'Arc de Sant Martí. Aquests es repartiran al Club Atletisme Barberà que

els podrà fer servir aquest cap de setmana a la seva Pachanga Atlética, en el

marc del Dia contra l'Homofòbia.  La idea és  que els  i  les  esportistes  els

puguin  fer  servir  sempre  que  vulguin,  al  mateix  dia  o  altres  dies

significatius com el 19 de febrer, Dia contra la LGBT+fòbia en l'Esport, o

el 28 de juny, Dia de l'Alliberament LGTBIQ.

En aquesta primera acció han participat juntament amb el nostre municipi les

poblacions de Cerdanyola, Ripollet, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet,

Sant Quirze del Vallès i Terrassa.
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Dones.com torna a convocar una nova
concentració en rebuig a la violència masclista

Ahir dimecres, 25 de maig, l’Associació per a la

Igualtat Dones.com, sota el lema 'Barberà diu

prou a la violència vers les dones', va tornar a

convocar a la ciutadania a la plaça de la Vila, a una

nova concentració per mostrar el seu rebuig cap a

qualsevol tipus de violència masclista arreu del món.

Durant la concentració l'entitat va llegir un manifest en el qual es recordava

que "com cada dos mesos seguim retrobar-nos per tal de demanar que s'aturi

la violència vers les dones i traslladar un sentiment de solidaritat a totes les que

han patit i pateixen agressions".

Dones.com va donar algunes dades de l'Informe de l'Observatori Dona,

Empresa i Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona en el qual es

detecta que existeix la "pobresa femenina, on dones formades, però amb

sous i condicions laborals pitjors que els homes, sobretot si són mares".

A més van recordar que ja són 35 dones i una criatura les que han estat

assassinades en el que portem d'any,  i 373 des de l'any 2010.

Com a totes les concentracions van finalitzar l'acte recordant a totes les dones

realitzant uns minuts de silenci.

Recordem que l’associació fa aquesta convocatòria des de l’any 2004, el

dia 25 de cada dos mesos. 

La propera concentració serà el proper dilluns, 25 de juliol a les 19h a  la 

plaça de la Vila.

Cal destacar que el telèfon 900 900 120 de l’Institut Català de les Dones

atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de violència contra

les dones en diversos idiomes, de forma gratuïta, confidencial, les 24
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hores tots els dies de l'any.

L’Ajuntament de Barberà del Vallès ofereix atenció a les dones que ho

puguin necessitar a través del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les

Dones), ubicat a la plaça de la Vila, 1, baixos dreta.  També es pot agafar

cita trucant al 93 729 71 71, Ext. 266.

Per a més informació sobre les activitats que organitza l'Associació per a

la Igualtat Dones.com cal trucar al telèfon  620 763 315.

Av. Generalitat, 70

08210 - Barberà del Vallès

Tel: 937 297 171

Mapa del web Disseny web Fe d'errates
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Taller per a dones 'Potenciem el benestar de cos i
ment'

Amb motiu de la commemoració del 28 de maig,

Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les

Dones, des del Programa Municipal de Polítiques

per a l'Equitat de Gènere s'organitza el taller

'Potenciem el benestar de cos i ment', que tindrà

lloc els dies 16 i 22 de juny de 17 a 19h a la

Biblioteca Esteve Paluzie.

L'objectiu del taller és ser conscients de la interacció i connexió existent

entre el cos i la ment, entre la part física i l'emocional, i com aquesta

relació bidireccional incideix en la nostra salut, entenent-la des d'una

perspectiva holística i integral.  El cos respon a com sentim, pensem i

actuem.  Per tant, cada vegada que tenim pensaments negatius el sistema

immunològic es debilita i, evidentment, emmalaltim amb més facilitat.

Al llarg de les sessions es treballarà l'autocura des de diferents dimensions

de la vida de les dones amb perspectiva feminista. De forma molt pràctica i

vivencial descobrirem el nostre poder per tenir una actitud més positiva davant

la vida i, d'aquesta manera potenciar i millorar la nostra salut a tots nivells.

Per tal de participar en el taller cal fer inscripció prèvia al Programa de

Polítiques per a l'Equitat de Gènere, plaça de la Vila, 1, baixos dreta o al

telèfon 93 729 71 71 Ext. 262.

Acte: Taller 'Potenciem el benestar de cos i ment'

Dies: 16 i 22 de juny

Horari: de 17 a 19 h

Lloc: Biblioteca Esteve Paluzie

Plaça de la Constitució, s/n
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Places limitades.

Cal fer inscripció prèvia a:

Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere

Plaça de la Vila, 1, baixos dreta

Telèfon 93 729 71 71 Ext. 262

Av. Generalitat, 70

08210 - Barberà del Vallès

Tel: 937 297 171

Mapa del web Disseny web Fe d'errates
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Dones.com organitza el taller 'Mites i tabús sobre
la sexualitat femenina'

L'activitat s'ha portat a terme amb motiu del Dia

Internacional d'Acció per a la Salut de les

Dones

Els passats dies 7 de maig i 11 de juny l'Associació per a la Igualtat

Dones.com va organitzar el taller 'Mites i tabús sobre la sexualitat

femenina', amb motiu del 28 de maig, Dia Internacional d'Acció per a la

Salut de les Dones.  Aquest taller donava continuïtat al que van fer en el mes

de març sobre 'Sexualitat i Patriarcat'.

El taller va constar de dues sessions: a la primera es va treballar l'anatomia i

fisiologia del plaer femení des d'una perspectiva no androcèntrica i també es va

parlar dels mites i tabús sobre la sexualitat femenina; i a la segona es va

treballar l'energia sexual com a font de plaer.

El taller, que va anar a càrrec de la terapeuta i tallerista Marta Trigo Serres, ha

estat valorat de forma molt positiva per les dones participants. 
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Taller per a dones: 'Potenciem el benestar de cos i
ment'

Amb motiu de la commemoració del 28 de maig,

Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les

Dones, des del Programa Municipal de Polítiques

per a l'Equitat de Gènere es va organitzar el taller

'Potenciem el benestar de cos i ment', que va tenir lloc els dies 16 i 22 de juny de

17 a 19 h a la Biblioteca Esteve Paluzie.

L'objectiu del taller era ser conscients de la interacció i connexió existent entre

el cos i la ment, entre la part física i l'emocional, i com aquesta relació

bidireccional incideix en la nostra salut, entenent-la des d'una perspectiva

holística i integral.

Es va treballar i reflexionar en com el cos respon a com sentim, pensem i

actuem. Es va evidenciar que hi ha situacions concretes, com quan hi ha

pensaments negatius, no s'afronten les pors, etc, que provoquen que el nostre

sistema immunològic es debiliti i això fa que emmalaltim amb més facilitat.

Al llarg de les dues sessions es va treballar l'autocura des d'una perspectiva

feminista i de forma molt pràctica i vivencial.  Es van donar estratègies i eines

per tenir una actitud més positiva a la vida i així potenciar i millorar la salut a

tots nivells.  

El taller va constatar com les dones tenen un poder i un efecte transformador

increïble, si es treballa des de la constància i l'esforç.

A l'espai-reflexió van participar 30 dones que el van valorar de forma molt

positiva.
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Barberà commemora el Dia internacional de
l'orgull LGBT amb una xerrada sobre la Llei per
eradicar l'homofòbia

La conferència donarà a conèixer els principals

trets d'aquesta norma catalana pionera a l'Estat

Espanyol.

En el marc del Dia Internacional de l'orgull

LGBT, que se celebrarà el proper 28 de juny, la

Biblioteca Esteve Paluzie de Barberà acollirà

una conferència per conèixer el contingut de la Llei contra l'Homofòbia.

L'activitat, organitzada per l'Associació ACORD, en col·laboració amb

l'Ajuntament de Barberà del Vallès, es realitzarà el mateix dimarts, 28 de

juny a les 18h a la Sala Salvador Allende.

La conferència pretén donar a conèixer la Llei 11/2014 per garantir els dret

de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar

l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que va ser aprovada pel Parlament

de Catalunya a l'octubre de 2014.

La norma, pionera a l'Estat Espanyol, suposa un avenç de la tolerància, la

convivència i reconeixement de la diversitat d’orientació sexual i identitat de

gèneres.

La xerrada serà presentada per la Regidora de Programes per a col·lectius

socials, Mireia Sánchez Pi i comptarà amb la presència del Fiscal de Serveis

de Delictes d'Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona,

Miquel Àngel Aguilar; la Secretaria responsable de l'Àrea LGTB de la

Generalitat de Catalunya, Maria Lluïsa Jiménez Gusi, i la directora de

l'entitat ACORD, Gemma Sánchez Ruíz.

L'acte vol convertir-se en un debat, obert a la ciutadania, que serveixi per

visibilitzar els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i

intersexuals amb l'objectiu d'eradicar qualsevol tipus de LGTBfòbia al nostre

país.
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Acte: Conferència sobre la Llei 11/2014 per garantir els dret de lesbianes, gais,

bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la

transfòbia

Dia: dimarts, 28 de juny

Hora: 18h

Lloc: Sala Salvador Allende de la Biblioteca Esteve Paluzie

plaça de la Constitució, s/n

08210 - Barberà del Vallès

Més informació sobre l'acte a: gerencia.acord@acordlgtb.org

Barberà commemora el Dia internacional de l'orgull LGBT amb una xe... http://www.bdv.cat/noticies/barbera-commemora-el-dia-internacional-d...
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Barberà organitza una conferència amb motiu del
Dia Mundial de l'Orgull LGBTIQ

Ahir, 28 de juny, l'associació ACORD en

col·laboració amb l'Ajuntament de Barberà del

Vallès va organitzar una conferència per

commemorar el Dia Mundial de l'Orgull LGBTIQ,

que va tenir lloc a la Biblioteca Esteve Paluzie.

L'acte va ser presentat per la Regidora de Programes per a Col·lectius

Socials, la Mireia Sánchez Pi, i la conferència va anar a càrrec del Fiscal

de Serveis de Delictes d'Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de

Barcelona, Miquel Ángel Aguilar, la Secretaria responsable de l'Àrea

LGTB de la Generalitat de Catalunya, Maria Lluïsa Jiménez Gusi i la

directora de l'entitat ACORD, Gemma Sánchez Ruiz.

L'objectiu de la conferència era donar a conèixer la Llei 11/2014 per garantir

els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per

eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que va ser aprovada pel

Parlament de Catalunya a l'octubre de 2014 i el que suposa la seva

implementació per tota la societat, tant per les institucions públiques com

per la societat civil.

La norma, pionera a l'Estat Espanyol, suposa un avenç de la tolerància, la

convivència i reconeixement de la diversitat d’orientació sexual i identitat de

gènere.
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L'Ajuntament de Barberà forma al seu personal en
llenguatge no sexista

Aquesta formació és una de les accions

emmarcades en el Pla Intern per a la

Igualtat de Gènere que el consistori

barberenc va aprovar al  febrer de 2015 i  que

s'implementarà en els propers 4 anys. 

L'Ajuntament de Barberà del Vallès ha organitzat el curs "Comunicació no

sexista, llenguatge inclusiu", impartit per la Diputació de Barcelona, amb

l'objectiu de detectar el sexisme en el llenguatge i oferir estratègies i eines per

tal d'evitar-lo.

Cal destacar la importància de la llengua com a transmissora de valors i com a eina de

comunicació i educació. El llenguatge crea realitat, però també la representa i

reflecteix.   

La nostra societat, malauradament, encara és sexista i, per tant, el llenguatge no està

exempt d'aquesta influència. 

Històricament, s'ha utilitzat el masculí com a genèric, incloent en ell al sexe femení.

 Però com ja se sap, el que no s'anomena no existeix, quedant les dones, d'aquesta

manera, invisibilitzades de nou.   

És evident, doncs, que cal fer una reflexió sobre les causes i l'origen del llenguatge

androcèntric i fomentar la utilització d'un llenguatge alternatiu que s'ajusti a la realitat i

visibilitzi les dones i els seus sabers. És una tasca imprescindible, de justícia social i

democràcia vital. 

El curs, que anava adreçat a part del personal tècnic de la plantilla municipal de totes

les àrees i/o seccions de l'ajuntament, va tenir una durada de 8 hores i va anar a

càrrec de la Sra. Montserrat Vallvé Viladoms, experta en la matèria. De forma molt

pràctica va donar eines a les persones participants per poder aplicar un llenguatge

inclusiu en el seu lloc de treball.   

Aquesta és una de les accions que recull el Pla Intern per a la Igualtat de Gènere de

l'Ajuntament de Barberà, aprovat al febrer de 2015, impulsat per la Secció de

Recursos Humans i el Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere.

L'objectiu és que tot el personal de l'Ajuntament vagi rebent aquesta formació

progressivament.  Per aquest motiu a l'octubre d'enguany tindrà lloc un altre curs,

adreçat al personal administratiu. 

Aquest Pla és una eina estratègica de treball amb la finalitat d'incorporar la coherència

interna a la pròpia política pública, identificar les discriminacions per raó de sexe que

es puguin donar, així com establir objectius i pràctiques per a la consecució de la

igualtat real i efectiva en dones i homes dins del consistori.
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Dones.com convida a tota la ciutadania a
concentrar-se contra la violència masclista

Sota el lema “ Barberà diu prou a la v iolència

vers les dones”  l'Associació per a la Igualtat

Dones.com convoca a la ciutadania a participar en

una nova concentració en rebuig a la violència de

gènere que es portarà a terme aquest dimecres, 25

de juliol a les 19h a la plaça de la Vila.

En aquestes concentracions,  que es convoquen des de l'any 2004 amb una

freqüència bimensual, l'entitat mostra la seva absoluta repulsa d'aquesta xacra

que avui dia encara pateixen moltes dones de forma cruenta i reiterada arreu

del món.

L’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya a través del

telèfon 900 900 120 atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de

v iolència contra les dones en diversos idiomes, de forma gratuïta i

confidencial, les 24 hores tots els dies de l'any.

Tanmateix, l’Ajuntament de Barberà del Vallès ofereix atenció a les dones que ho

puguin necessitar a través del SIAD (Servei d'Informació i Atenció a les Dones), ubicat

a la plaça de la Vila, 1, baixos dreta.

També es pot agafar cita trucant al 93 729 71 71, Ext. 266.

Acte:  Concentració contra la v iolència masclista organitzada per Dones.com

Dia:  25 de juliol

Hora:  19h

Lloc:  Plaça de la Vila

08210 – Barberà del Vallès
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Dones.com torna a convocar una nova
concentració en rebuig a la violència masclista

Ahir dilluns, 25 de juliol, l’Associació per a la

Igualtat Dones.com, sota el lema 'Barberà diu

prou a la v iolència vers les dones', va tornar a

convocar a la ciutadania a la plaça de la Vila, a una

nova concentració per mostrar el seu rebuig cap a

qualsevol tipus de v iolència masclista arreu del món.

En aquesta ocasió l'entitat, a més de denunciar que 27 dones han estat

assassinades a mans de les seves parelles o exparelles, va fer èmfasi en les

diverses formes en les que la violència masclista es manifesta a la nostra

societat. Un exemple serien les agressions sexuals que succeeixen en un

context festiu, com ha passat recentment a les festes de San Fermín, a

Pamplona, on s'han comptabilitzat quatre denúncies per violació, una per intent

de violació i onze per abusos sexuals.

Van voler destacar com, malauradament, les agressions sexistes són formes

d'opressió patriarcal que apareixen constantment en la quotidianitat i en els espais,

amb l'excusa del context festiu, l'alcohol i altres drogues. De fet tot això el que fa és

legitimar i justificar les conductes dels agressors i culpabilitzant a les dones, fent que

aquestes formes de violència es normalitzin, quedant silenciades, minimitzades i

reproduïdes.

Van reiterar la seva denúncia amb fermesa a tot tipus de violència contra les dones i,

especialment, la que es dóna en ambients festius. 

Com a totes les concentracions, van finalitzar l'acte fent uns minuts de silenci,

en memòria de les dones assassinades.

Recordem que l’associació fa aquesta convocatòria des de l’any 2004, el

dia 25 de cada dos mesos. 

La propera concentració serà el diumenge 25 de setembre a les 19h a la

Plaça de la Vila.

Cal destacar que el telèfon 900 900 120 de l’Institut Català de les Dones atén

les demandes relacionades amb qualsevol forma de violència contra les dones

en diversos idiomes, de forma gratuïta, confidencial, les 24 hores tots els dies

de l'any.

L’Ajuntament de Barberà del Vallès ofereix atenció a les dones que ho puguin

necessitar a través del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones),

ubicat a la plaça de la Vila, 1, baixos dreta. També es pot agafar cita trucant

al 93 729 71 71, Ext. 266.

Per a més informació sobre les activitats que organitza l'Associació per a la

Igualtat Dones.com cal trucar al telèfon 620 763 315.
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Tornen a començar els Tallers de Creixement
Personal per a dones

Al mes d'octubre tornen a iniciar-se els tallers de

creixement personal, organitzats pel Programa

Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere de

l'Ajuntament de Barberà del Vallès adreçats a

aquelles dones de Barberà que estiguin

interessades en aprofundir o potenciar les seves habilitats i recursos

personals.

L’objectiu d’aquests tallers és millorar el benestar físic i emocional i dotar

d'eines per apoderar a les dones, per tal que tinguin el control de les seves

vides. 

Els tallers que s'impartiran són:

Taller 'Com relacionar-se des de la llibertat'

Amb aquest taller es pretén crear un espai per conèixer i identificar els patrons socials

i culturals en el model d’identitat femenina i com aquests influeixen en la nostra de

manera d’entendre les relacions de parella. Es treballarà per saber com la socialització

de gènere determina la manera d'entendre l'amor des d'un model o perspectiva

romàntica i com això fa que les dones, a vegades, acabin en relacions de parella

d'abús o no satisfactòries i poc sanes.

Dates:  Del 4 al 25 d'octubre – 4 sessions-

Horari: dimarts de 9'30 a 11h

Lloc: Centre Cívic Ca n’Amiguet (Via Sant Oleguer,20)  

Taller de Gestió de les Emocions

La intel·ligència emocional és una forma d'interactuar amb el món, que té molt en

compte els sentiments, emocions i engloba habilitats tals com el control d'impulsos,

l'autoconsciència, la motivació, l'entusiasme, l'empatia, etc.  Amb aquest taller es

pretén donar un coneixement de les emocions per tal de poder gestionar-les de

manera adequada i estratègies per afrontar l'ansietat i les preocupacions, des d'una

perspectiva de gènere.    
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Del 4 al 25 d'octubre – 4 sessions-

Horari: dimarts de 18'30 a 20h

Lloc: Centre Cívic Ca n’Amiguet (Via Sant Oleguer,20)  

Taller d'Autoestima

Una bona autoestima és imprescindible per garantir l'equilibri i el benestar psicològic

de qualsevol persona. El taller consisteix a potenciar i treballar diferents aspectes que

influeixen i determinen l'autoestima, com la pròpia acceptació i valoració.  El taller

incorpora la perspectiva de gènere per treballar la influència que el context

sociocultural té en la construcció de la identitat i en l'autoestima de les dones.

Del 6 al 27 d'octubre – 4 sessions-

Horari: dijous de 9'30h a 11h

Lloc: Centre Cívic Ca n’Amiguet (Via Sant Oleguer,20)  

Els tallers són gratuïts i les places limitades.

Per participar cal adreçar-se a l’Aula de les Dones (Casal de Cultura, 2n

pis), o al Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere

(Plaça de la Vila, 1, baixos dreta) o per telèfon al 93 729 71 71 marcant

l’extensió 221 ó 262.
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Dones.com torna a convocar una nova
concentració en rebuig a la violència masclista

La propera trobada serà el 25 de novembre, Dia

Internacional contra la Violència vers les

Dones.

Aquest passat diumenge, 25 de setembre, l’Associació per a la Igualtat

Dones.com, sota el lema 'Barberà diu prou a la violència vers les dones',

va tornar a convocar a la ciutadania a la plaça de la Vila, a una nova

concentració per mostrar el seu rebuig cap a qualsevol tipus de violència

masclista arreu del món.

Durant la concentració l'entitat va llegir un manifest en el qual es

recordava que la conciliació al nostre país estava retrocedint. "La crisi

empeny a la dona a tenir cura de la família i l'expulsa del món laboral.

Mentre existeix la bretxa salarial entre homes i dones i els governs no tinguis

polítiques socials, la conciliació familiar i les atencions de la dependència

tindran nom de dona".

Dones.com va recordar que un total de 36 dones han estat assassinades

a l'Estat Espanyol en el que portem d'any, 4 a Catalunya.

Com a totes les concentracions van finalitzar l'acte recordant a totes les dones

realitzant uns minuts de silenci i aplaudint a "les dones i els homes que tracen

nous camins".

Recordem que l’associació fa aquesta convocatòria des de l’any 2004, el

dia 25 de cada dos mesos. 

La propera concentració serà el proper divendres, 25 de novembre a les

18h, Dia Internacional contra la Violència vers les Dones a la plaça de la

Vila.

Cal destacar que el telèfon 900 900 120 de l’Institut Català de les Dones atén

les demandes relacionades amb qualsevol forma de violència contra les dones

en diversos idiomes, de forma gratuïta, confidencial, les 24 hores tots els dies

de l'any.

L’Ajuntament de Barberà del Vallès ofereix atenció a les dones que ho puguin

necessitar a través del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones),

ubicat a la Plaça de la Vila, 1, baixos dreta.  També es pot agafar cita trucant

al 93 729 71 71, Ext. 266.

Per a més informació sobre les activitats que organitza l'Associació per a la

Igualtat Dones.com cal trucar al telèfon  620 763 315.
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Programa d'activitats del 25 de novembre de 2016

El passat 18 d'octubre la Junta de Govern

Local va aprovar el programa d'activitats per

commemorar el dia 25 de novembre, Dia

Internacional per a l'Eliminació de la

Violència vers les Dones, que organitza

l’Ajuntament de Barberà del Vallès i ent itats

de la ciutat.

Ja el podeu consultar a l'enllaç.

Esperem la vostra participació i que sigui del vostre interès.
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Formació en perspectiva de gènere per a les
entitats de Barberà

Des del Programa Municipal de Polítiques per a

l'Equitat de Gènere i el Programa Municipal de

Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Barberà

del Vallès es va organitzar una formació en

perspectiva de gènere per a les entitats del

municipi.

L'objectiu de la formació era, en primer lloc, sensibilitzar sobre les

discriminacions de gènere que encara existeixen i com es tradueixen

actualment en tots els àmbits, i, en segon lloc, donar eines a les entitats

per incorporar la perspectiva de gènere, tant a nivell intern (juntes,

organització...) com a nivell extern (activitats, projectes...) i veure els

avantatges i beneficis que això suposa tant per a la pròpia entitat com

per a la societat.

Durant la sessió es va visibilitzar i evidenciar com el patriarcat, que discrimina

sistemàticament a les dones, continua estant vigent, malauradament, però

amb formes molt més subtils.  Per aquest motiu, es va fer èmfasi sobre la

necessitat, com a entitat, de tenir una consciència de gènere que permet una

mirada crítica de la societat i una transformació individual i col·lectiva.

La sessió formativa va tenir lloc el dissabte 22 d'octubre de 10 a 14 h a la

Biblioteca Esteve Paluzie i va anar a càrrec de la Blanca Moreno Triguero,

sociòloga, experta en metodologia i recerca aplicada en temes de gènere

i directora de la Consultoria MIT.

Van participar un total de 23 persones, 18 dones i 5 homes, de les següents

entitats: Associació per a la Igualtat Dones.com, Kol·lectiu de Dones de

Barberà (KDB), Assemblea Nacional Catalana de Barberà del Vallès, Grup

d'Agitació Cultural Ateneu Barberenc, Casal Popular Tangram, AVV Parc

Europa, Associació pel canvi social, pacífic i democràtic i Minyons Escoltes i

Guies Sant Jordi de Catalunya, que van valorar de forma molt positiva la

formació.
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L'Ajuntament de Barberà organitza una nova
formació en llenguatge no sexista pel seu
personal

Aquesta formació és una de les accions

emmarcades en el Pla Intern per a la Igualtat

de Gènere 2015-2018

El Pla Intern per a la Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Barberà del

Vallès, coliderat per la Secció de Recursos Humans i el Programa de

Polítiques per a l'Equitat de Gènere, inclou en el seu pla d'acció

l'organització de formació en llenguatge no sexista a la plantilla municipal

del consistori.

En el mes de juliol d'enguany ja es va fer una primera edició del curs

"Comunicació no sexista, llenguatge inclusiu" , impartit per la Diputació de

Barcelona, adreçat a personal tècnic, amb l'objectiu de detectar el sexisme en

el llenguatge i oferir estratègies i eines per tal d'evitar-lo.

Els dies 16 i 23 d'octubre s'ha dut a terme una segona edició, aquesta

vegada adreçada a personal administratiu de totes les àrees i/o seccions de

l'ajuntament, que ha anat a càrrec de la Sra. Montserrat Vallvé Viladoms,

experta en la matèria.

En aquesta segona formació han participat 19 persones, fent un total de 33

entre les dues edicions.

L'objectiu de l'Ajuntament és impartir aquesta formació per a tota la plantilla municipal

de forma progressiva.

Aquest Pla, que es va aprovar  l'any 2015 i s'està implementant, és una eina

estratègica de treball amb la finalitat d'incorporar la coherència interna a la

pròpia política pública, identificar les discriminacions per raó de sexe que es

puguin donar, així com establir objectius i pràctiques per a la consecució de la

igualtat real i efectiva en dones i homes dins del consistori.
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Difusió de la Línia d'Atenció contra la violència
masclista 900 900 120

L'Institut Català de les Dones, la Federació de

Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de

Municipis van signar un acord de col·laboració per a

la difusió del servei d'atenció telefònica 900 900

120 per a dones en situació de v iolència

masclista, al qual l'Ajuntament de Barberà del

Vallès es va adherir a l'any  2014.

Per aquest motiu, i des d'aleshores, l'Ajuntament compta amb la implicació

i col· laboració dels comerços del municipi, fent arribar material de difusió

d'aquest servei perquè pugui estar a l'abast de la ciutadania, durant tot el

mes de novembre, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional

contra la violència vers les Dones.  És imprescindible sumar esforços en

l'eradicació de qualsevol forma de violència vers les dones, ja que la

conscienciació i sensibilització sobre aquest tema és fonamental per tal de fer

una millor detecció. 

El servei d'atenció telefònica permanent 900 900 120 és gratuït i

confidencial.  S'ofereix tots els dies de l'any durant les 24 hores i facilita la

comunicació en 124 llengües. 

Un equip de professionals de l'advocacia, la psicologia, el treball social i la medicina

atenen en aquest servei les demandes relacionades amb qualsevol forma de violència

contra les dones. 

Es tracta d'un recurs on les dones poden trucar de forma anònima i explicar la situació

a la que es troben, sense que la trucada quedi reflectida en la factura telefònica.  

El servei ofereix una derivació el més acompanyada possible als serveis més adients

de la Xarxa d'intervenció integral contra la violència masclista. 

Cal recordar que en el nostre municipi, l'Ajuntament té a disposició de les dones de

Barberà del Vallès el SIAD (Servei d'Informació i Atenció a les Dones) al que es poden

adreçar per rebre l'assessorament necessari, a Plaça de la Vila, 1, baixos dreta o

demanar hora de visita al telèfon 93 729 71 71 Ext. 262. 
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Barberà contra les violències masclistes

Durant tot el mes de novembre a la façana de

l'Ajuntament lluirà una pancarta per mostrar el

rebuig de la violència masclista, així com

sensibilitzar a la població per lluitar per a

l'eradicació d'aquesta xacra social.

Durant tot el mes de novembre a la façana de l'Ajuntament de Barberà del

Vallès lluirà una pancarta amb el lema 'Barberà contra les violències

mascl istes' . Amb aquesta iniciativa el consistori vol mostrar el seu

compromís en la lluita contra aquesta xacra social, sensibilitzar i conscienciar

a la població i donar suport a totes les víctimes de violència masclista.

Aquestes és una de les accions que l'Ajuntament va aprovar el 25 de

novembre de 2015 en sessió plenària amb el suport de tots els grups

municipals. En l'acord s'estableix que "cal denunciar i sensibilitzar la societat

perquè s'assoleixi la plena llibertat i el dret a viure sense violències. Les

violències masclistes són assumptes del conjunt de la ciutadania, també de

les seves organitzacions i institucions. És prioritari situar la prevenció

d'aquesta violència com una política estratègica a tots els nivells".

El consistori barberenc, a través del Programa Municipal de Polítiques per a

l'Equitat de Gènere, treballa per a l'abordatge integral de la violència

masclista, en diferents línies de treball: prevenció, a través de fomentar

projectes de coeducació en el municipi; sensibilització a la ciutadania, amb

l'organització d'activitats; formació continuada a professionals per tal de fer

una millor detecció i serveis d'atenció i recuperació per a les dones que

estiguin o hagin estat en una situació de violència masclista.

Fins al dia d'avui, 87 dones han estat assassinades a causa d'aquesta xacra

social.  Cal la implicació i el compromís de tota la societat per aconseguir la

seva eradicació, sumant esforços de totes les institucions i la societat civil.  
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Cinefòrum: 'La estación de las mujeres'

El passat dimecres, 9 de novembre es va projectar

la pel·lícula 'La estación de las mujeres' a l’Auditori

Maria Feliu.  L’acte, organitzat pel Programa

Municipal de Polítiques per a l'Equitat de Gènere de

l’Ajuntament de Barberà del Vallès, estava emmarcat

dins del programa d’activitats per commemorar el 25 de novembre, Dia Internacional

contra la Violència envers les Dones.

La pel·lícula dir igida per Leena Yadav i co-escrita junt a Supratik Sen,

que es va presentar en la 40 edició del Festival Internacional de Toronto,

tracta la història de quatre dones que viuen a Gujarat, un poblat de

l'Índia, esclavitzades per les tradicions ancestrals i patriarcals del seu

poble.  Gràcies a l'amistat i complicitat existent entre elles decideixen donar

un pas definitiu, trencar amb tot i fugir de la violència i la misogínia, prenent el

camí cap a la llibertat.

A l'activitat van assistir 152 persones, 145 dones i 7 homes, que van

valorar-la de forma molt positiva.  Durant el debat posterior, en el que van

participar 13 dones i 1 home, es va evidenciar com les diferents violències

masclistes continuen presents a l'actualitat, malauradament, en la vida de

moltes dones anònimes en el món.  També es va fer èmfasi en la seva

capacitat de resistència i d'afrontament i com la lluita conjunta, l'ajuda mútua i

la xarxa entre dones és un dels millors recursos per trencar amb aquesta

violència i aconseguir d'aquesta manera transformar les seves vides i també la

societat.
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L'Ajuntament organitza una formació sobre la
violència de gènere en infants per a professionals
de l'àmbit educatiu

El Programa Municipal de Polítiques per a l'Equitat

de Gènere i la Secció Municipal d'Educació de

l'Ajuntament de Barberà del Vallès van organitzar la

formació  " Nenes i nens que pateixen violència

de gènere a la parella" , adreçada a professionals

de l'àmbit educatiu i de la comissió del protocol d'abordatge integral de la

v iolència masclista, que va tenir lloc els dies 3 i 10 de novembre, a la Biblioteca

Esteve Paluzie, amb una durada de 4 hores.

L'objectiu era facilitar elements bàsics per a poder visibilitzar que les

nenes i nens també són víct imes directes de la violència de gènere en la

parella. 

Es van donar eines teòriques i pràctiques per a poder fer una millor detecció i

intervenció amb aquests infants.  Al llarg de les sessions es va fer èmfasi en la

necessitat de treballar en xarxa de forma imprescindible, per tal de garantir la seva

protecció.

A la formació, que va anar a càrrec del Sr. Raúl Lizana Zamudio, psicòleg,

formador i supervisor especialitzat en violència de gènere a la parella,

autor del llibre "A mí también me duele: Niños y niñas víctimas de la

violencia de género en la pareja",  van part icipar 41 professionals, 39

dones i 2 homes, que la van valorar de forma molt posit iva. 
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Hora del conte coeducatiu

El passat divendres, 11 de novembre, a les 18h, va

tenir lloc l'hora del conte coeducatiu, organitzat

conjuntament per la Biblioteca Esteve Paluzie i

el Programa Municipal de Polítiques per a

l'Equitat de Gènere.  

L'activitat, que va anar a càrrec de l'associació Gogara, està emmarcada

dins del programa d'act ivitats, organitzat per l'Ajuntament de Barberà del

Vallès, per commemorar el 25 de novembre, Dia Internacional contra la

violència vers les dones.

Es van explicar diferents contes amb l'objectiu de trencar amb els estereotips

sexistes i prevenir qualsevol actitud discriminatòria i les violències masclistes,

apostant per uns missatges coeducatius per tal de tenir la llibertat per triar, ja

siguis nena o nen, així com fomentar, la corresponsabilitat, l'expressió

d'emocions i sentiments, l'ètica de la cura, etc.

A l'activitat van participar 8 infants, 6 nenes i 2 nens, amb les seves famílies.

Destacar que durant tot el mes de novembre dins del programa d'activitats del

25N, Dia Internacional contra la violència vers les dones,  la Biblioteca

Esteve Paluzie ha organitzat dos racons, un bibliogràfic on es pot trobar

bibliografia sobre violència masclista, i un altre de contes coeducatius

destinat als infants de Barberà.

Per consultar més activi tats del 25N Dia Internacional contra la violència

vers les dones a la web municipal.
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Projecció del documental "Mamá duérmete que yo
vigilo"

El Programa Municipal de Polítiques per a

l'Equitat de Gènere va organitzar la projecció del

documental " Mamá duérmete que yo vigilo", dins

del programa d'activitats per commemorar el Dia

Internacional contra la v iolència vers les Dones,

que va tenir lloc el 16 de novembre a les 18h a la Biblioteca Esteve Paluzie.

L'objectiu era visibilitzar que els infants són víct imes directes de la

violència masclista, les més invisibles i que presenten una major

indefensió.

El documental mostra de manera contundent les conseqüències d'aquesta

violència i analitza les seqüeles que aquesta vivència té en els infants a través

dels seus testimonis.

Segons els estudis que hi ha en l'actualitat 1 de cada 10 infants està en

situació de violència masclista en la parella.  És a dir, un 10% dels infants de

l'Estat Espanyol, 840.000 criatures, han estat exposades a la violència de

gènere, segons el primer estudi que s'ha fet al respecte.   Un 6'2% de la

infància rep la violència de forma directa, uns 517.000 casos.   

També es va evidenciar la manca de recursos específics per aquestes nenes i

nens i la necessitat de poder donar una atenció adequada perquè aquests

infants puguin recuperar-se de tot el dany ocasionat a tots nivells. 

Després de la projecció es va generar un debat molt interessant en el que les

persones assistents van participar de forma molt activa, ja que el documental

va tenir un impacte emocional al contactar amb una realitat, malauradament,

molt dura i silenciada.

A l'activitat van assistir 30 persones, 29 dones i 1 home. 
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Projecció del documental 'Mujeres supervivientes'

El Programa Municipal de Polítiques per a

l'Equitat de Gènere va organitzar la projecció del

documental 'Mujeres superv iv ientes', dins del

programa d'activ itats per commemorar el Dia

Internacional contra la v iolència vers les Dones,

que va tenir lloc el 18 de novembre a les 18 h a la Biblioteca Esteve Paluzie.

L'objectiu era donar una perspectiva diferent de les dones en situació de

violència masclista en la parella.  El documental visibilitza la fortalesa que

tenen aquestes dones i què les va ajudar a sortir de la violència.  Des

d'un enfocament positiu es visibilitza la resiliència que tenen i mostra

com han fet d'una experiència dura i traumàtica una oportunitat per

poder ajudar a altres dones en aquesta situació.

Després va haver un diàleg-ref lexió que va anar a càrrec de Josefa García

Ciudad, barberenca, supervivent de la violència masclista i que va ser

conduït per la Leonor M. Cantera Espinosa, doctora en Psicologia Social

i experta en el tema.

Durant el diàleg entre elles, la Josefa va explicar el seu testimoni i experiència d'una

manera positiva i molt emotiva a la vegada. 

Va compartir tot el seu procés fins que va decidir trencar amb la violència i començar

el seu propi camí cap a la llibertat, explicitant el que l'havia ajudat al llarg del

recorregut i destacant el suport de la seva família, del SIAD (Servei d'Informació i

Atenció a les Dones) de l'Ajuntament i de la família afectiva que ha establert en el

municipi.

Gràcies al seu esforç continuat a tots nivells va aconseguir reinventar-se i refer la

seva vida a tots nivells, fins a ser la dona que és actualment.

A l'acte hi van assistir nombroses dones que l'havien acompanyat al llarg de

tot aquest recorregut. Va ser, per tant, un acte entranyable i emocionant en el

que la José va ser tot un exemple de saviesa, generositat i fortalesa, que va

fer que la sala mostrés una veritable admiració.

A l'activitat hi van participar 42 persones, 40 dones i 2 homes. 
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Dones.com organitza el teatre-taller 'Violència,
agressivitat i el valor de la tendresa' dins de les
activitats per commemorar el 25 de novembre

L'Associació per a la Igualtat Dones.com va

organitzar el passat dissabte, 19 de novembre, el

teatre-taller 'Violència, agressiv itat i el valor de

la tendresa', a la Biblioteca Esteve Paluzie.

L'activitat, que va anar a càrrec de Juanjo Camarena Rodríguez da Silva,

actor i pedagog del Teatre del Buit, consistia en la representació de les

causes de la violència en general per abordar la violència de gènere en

part icular.  Posteriorment es va generar un espai de reflexió i participació de

totes les persones assistents.

Van participar un total de 19 persones, 18 dones i 1 home, que van valorar de

forma molt positiva l'activitat.   Cal destacar l'assistència d'un grup de noies

joves, de Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya, que van fer

aportacions i reflexions sobre les situacions de discriminació en la que es

troben en la seva vida quotidiana. 
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Dones.com pinta de color vermell més d’una
cinquantena de sabates per visibilitzar la violència
masclista

Les sabates s’exposaran aquest divendres dia 25

de novembre durant l ’acte commemoratiu del

25N organitzat per Dones.com

El passat cap de setmana, l'Associació per a la Igualtat Dones.com de

Barberà del Vallès va dur a terme la pintada de les sabates recollides

durant les darreres setmanes a la plaça de la Vila.

Persones voluntàries de totes les edats i membres de l’entitat van pintar, durant la

tarda de dissabte i el matí de diumenge més d’una cinquantena de sabates en

desús de dona i nena, per tal de visibilitzar a les víctimes de la violència masclista. 

Durant la pintada col·lectiva de sabates, molta ciutadania es va apropar a la taula amb

curiositat, per tal de saber una mica més sobre el projecte i la finalitat de l’activitat.

Les sabates pintades s’exposaran aquest divendres a la plaça de la Vila a

partir de les 18 hores, durant l’acte commemoratiu contra la v iolència vers les

dones organitzat per Dones.com.

Fa unes setmanes, Dones.com va fer una crida per tal que la ciutadania lliurés, en dos

punts de recollida ubicats a l’OAC i al Casal de Cultura, aquelles sabates de dona i

nena que ja no es feien servir, per tal de poder-les pintar de color vermell i

confeccionar una instal·lació artística emulant la iniciativa 'Sabates vermelles', de

l'artista mex icana Elina Chauvet, que la va crear a Ciudad Juárez a l'any  2009 a

partir del propi dol per l'assassinat de la seva germana a l'any 1993. Aquesta proposta

s'ha estès a nivell internacional per ciutats de Mèxic, Itàlia, Argentina, Xile, Equador,

Espanya i Regne Unit de la mà d'organitzacions com Amnistia Internacional.  

'Sabates Vermelles' és una escenificació del dol col·lectiu amb sabates vermelles

que representen el color de la sang i el dolor per la violència masclista i la mort de

milers de dones al món. És una obra que vol obrir el debat i la reflexió social sobre la

violència vers les dones, trencant les barreres geogràfiques. 
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