I Pla d’Igualtat de Gènere
(2018-2021)
Ajuntament de Subirats

Coordinació del treball:
Oficina de les Dones i LGTBI

Autora:
Mireia Duran i Sílvia Carrillo
Associació Institut Quotidiana (iQ)

Amb la col·laboració de:
Ajuntament de Subirats

© Diputació de Barcelona
Desembre, 2017
Impressió: Departament de Reproducció Gràfica de la Diputació de Barcelona

2

Índex

1. PRESENTACIÓ

....................................................................................................................................................................

2. MARC CONCEPTUAL DE LES POLÍTIQUES D'IGUALTAT

4

............................................................

5

2.1 Evolució històrica:de les reivindicacions feministes a l'agenda política .................................
2.2 El paper dels governs locals ....................................................................................................................................
2.3 Els plans d'igualtat ...........................................................................................................................................................

5
6
6

3. MARC NORMATIU

9

.............................................................................................................................................................

3.1 Àmbit internacional .......................................................................................................................................................... 9
3.2 Àmbit comunitari ................................................................................................................................................................. 10
3.3 Àmbit estatal, autonòmic i local ............................................................................................................................... 10
4. PROCÉS D'ELABORACIÓ DEL PLA

..................................................................................................................

13

4.1 Fases de la metodologia .............................................................................................................................................. 13
4.2 Eines metodològiques .................................................................................................................................................... 13
5. DIAGNOSI DE GÈNERE DE SUBIRATS........................................................................................................... 15
6. OBJECTIUS I LÌNIES ESTRATÈGIQUES......................................................................................................... 86
7. PLA D'ACCIONS

..................................................................................................................................................................

89

7.1 Pla de mesures: Dimensió operativa ................................................................................................................. 89
7.2 Pla d'accions: 11 accions claus per la igualtat de gènere a Subirats ........................................ 96
8. AVALUACIÓ .............................................................................................................................................................................. 98
9. BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................................................................... 105
10. ANNEX ....................................................................................................................................................................................... 108

3

1. PRESENTACIÓ

El Pla Local d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Subirats és un instrument que
permet ordenar i donar una perspectiva estratègica a les polítiques transversals per a
la igualtat de gènere a Subirats durant el període 2018-2021. El present pla consta de
dues parts: una primera que constitueix la diagnosi de la situació actual pel que fa a la
igualtat de gènere al municipi, i una segona on es detallen els objectius i les mesures
del pla, així com un sistema d’avaluació final del mateix.
La diagnosi de gènere és el recull d’informació que mostra el grau d’igualtat de gènere
en els diversos àmbits de la vida de la ciutadania i també el nivell d’ incorporació de la
perspectiva de gènere en les polítiques municipals. Entenem per incorporació de la
perspectiva de gènere la consideració de dones i homes tenint en compte que les
seves necessitats i expectatives són igualment valuoses en tots els àmbits de les
polítiques públiques, i també en tots els àmbits de la ciutadania del municipi de
Subirats. Per incloure totes les qüestions, la present diagnosi analitza la situació
respecte la igualtat de gènere en els àmbits següents: compromís municipal amb la
igualtat, lluita activa contra la violència masclista, drets i qualitat de vida, coeducació,
creació cultural de les dones i cultura per a la igualtat, coresponsabilitat dels treballs i
organització social dels temps, perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat i el
territori i participació social i política de les dones.
A partir d’aquesta diagnosi es detecten punts forts i punts febles que serveixen com a
elements de referència per elaborar un llistat d’accions que constitueixen les mesures
del pla. Aquestes s’han de dur a terme en el termini que estableix el pla (2018-2021)
per tal de reduir les situacions de desigualtat detectades, i també estableix la manera
de poder avaluar si aquestes mesures han estat adoptades i si han tingut l’efecte
esperat. A més, proposa una priorització de 11 mesures estratègiques per a iniciar el
camí de la transversalitat de gènere a l’Ajuntament de Subirats. Així, el pla inclou tots
els elements de les polítiques públiques necessaris per a l’actuació en aquest àmbit.

4

2. MARC CONCEPTUAL DE LES POLÍTIQUES D'IGUALTAT

Les polítiques transversals d’igualtat tenen ja vint-i-cinc anys. Al seu torn, van ser
necessaris vint anys més per arribar a concloure que totes les polítiques i tots els
àmbits de la vida, eren rellevants per a l’equitat entre homes i dones. Així doncs, des
de mitjans dels anys setanta fins a la segona dècada del segle XXI, l’enfocament del
marc conceptual de les polítiques d’igualtat ha evolucionat profundament. Avui, i
gràcies a la conferència de Beijing de les NNUU, marcada per la important influència
dels moviments de dones i feministes a escala global, sabem que tots els nivells de les
administracions, i totes les àrees i procediments d’actuació, han de comprometre’s amb
l’eradicació de la desigualtat perquè aquesta sigui efectiva. A més, sabem que aquest
esforç –el de la transversalització de les polítqiues de gènere- ha de conviure amb
l’impuls, visibilització i empoderament de les dones, adreçant-hi polítiques de suport
específic. Avui, a més, ens hem imposat el repte de donar visibilitat i resposta a les
diferències que atravessen la desigualtat de gènere, en base a factors com l’edat,
l’estrat social o l’origen, per exemple. Tots aquests elements són presents en el Pla
Local d’Igualtat de Gènere de Subirats. En el rerefons d’aquest document també hi ha,
com no podia ser d’una altra manera, la vocació municipal d’aprofitar les potencialitats
específiques que ofereix la dimensió local per a la igualtat de gènere, amb la seva
proximitat entre ciutadania i administració i el seu caràcter quotidià.

2.1 Evolució històrica: de les reivindicacions feministes a l'agenda política
Els moviments feministes i les associacions de dones han estat, històricament, les
principals impulsores de l’emergència de les desigualtats de gènere a l’esfera pública i
de la seva visbilització. També han protagonitzat les demandes de la igualtat real en
tots els àmbits i esferes de la vida.
A l’Europa i els Estats Units de principis del segle XX, les principals reivindicacions
d’aquests moviments es centraven en reclamar la plena ciutadania de les dones a
partir de demandes concretes com la d’assolir el dret a vot i l’accés a l’educació i
l’accés a alguns treballs remunerats, entre altres. A partir dels anys 60, però a escala
global es produeix una nova onada del feminisme, on es qüestionen les jerarquies de
gènere, la desigualtat en el treball no remunerat, i el paper de la sexualitat en el
sosteniment d’un statu quo injust.
A l’Estat espanyol, el moviment feminista dels anys 70 s’organitza amb la lluita
antifranquista i pren força durant els últims anys de la dictadura i els primers anys de
la democràcia. Al llarg d’aquests anys, les dones es van associar entorn l’activitat veïnal
i van fer una tasca imprescindible de presa de consciència i d’autoreconeixement com
a subjecte oprimit per una societat misògina per llei.
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Les principals reivindicacions del moviment feminista als anys 70 i 80 en el nostre
context passaven pel dret a l’avortament, el repartiment equitatiu de les tasques
domèstiques i de cura i el reconeixement de les dones com a subjectes polítics de ple
dret i l’eliminació dels delictes de dones, com l’adulteri. Cal destacar la creació a partir
de l’autogestió dels centres de “planing”, que eren centres d’atenció integral a la salut
sexual de les dones, des d’una perspectiva d’assessorament i acompanyament molt
àmplia i polititzada.
Amb la institucionalització del moviment feminista, al llarg dels anys 80 i 90, i la
participació de les dones a partits polítics i organitzacions mixtes, aquests centres de
planificació familiar passen a formar part de la xarxa pública de sanitat i les dones
comencen a ocupar càrrecs de responsabilitat a les institucions i administracions.
Aquest fet suposa un impuls molt important en l’inici de la creació de les regidories de
la dones i d’institucionalització de les polítiques d’igualtat, és a dir, a la creació dels
organismes de gènere en els diferents nivells governamentals i l’entrada de la lluita contra
les desigualtats de gènere en l’agenda pública, suposa un avenç molt important.
Finalment, cal destacar l’impuls que ha aportat la comunitat internacional per
desenvolupar les polítiques d’igualtat i avançar cap a altres estratègies mes enllà de les
regidories “de la dona” i les accions, programes o plans sectorials. En aquest sentit, el
gender mainstreaming o la transversalitat de gènere suposa un canvi important a les
polítiques d’igualtat, ja que proposa l’organització (reorganització), la millora, el
desenvolupament i l’avaluació dels processos polítics, de manera que la perspectiva de
gènere es trobi inclosa en totes les etapes i nivells de totes les polítiques públiques.
Aquest canvi de paradigma implica una major complexitat en la planificació, l’execució i
l’avaluació de les polítiques d’igualtat però provoca un compromís major del conjunt de
l’administració en l’aplicació de les polítiques de gènere.

2.2 El paper dels governs locals
Les governs locals es caracteritzen per la seva proximitat amb la ciutadania. Aquesta
especificitat fa que sigui imprescindible el seu compromís en matèria d’igualtat per tal
de millorar les condicions de vida de les dones i reduir les desigualtats existents entre
homes i dones en els diversos àmbits de la vida.
A partir dels anys 90, els ajuntaments comencen a implementar mesures o accions
puntuals amb l’objectiu de treballar per la igualtat de gènere. La mida del municipi i la
presència o no d’associacions de dones és un factor decisiu alhora d’analitzar l’abast i
l’impacte d’aquestes iniciatives. En aquest sentit, la majoria dels municipis més petits
tarden encara alguns anys a tenir regidories d’igualtat. Als municipis on abans
s’implementen aquest tipus de mesures, però, són polítiques amb poc pressupost, amb
una baixa incidència i molt lligades a la motivació o compromís de la persona que les
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impulsa, fet que les fa inestables en el temps i estretament relacionades amb la
capacitat d’incidència d’aquesta persona.
A llarg de principis dels anys 2000, però, les polítiques d’igualtat s’amplien i
s’estandaritzen, en bona part gràcies a l’esforç de la Diputació de Barcelona; s’estableix
un llenguatge comú, es marquen un seguit d’eines i estratègies a seguir, i es fixa una
certa obligatorietat de portar a terme aquest tipus d’accions, això implica que les
polítiques d’igualtat adquireixen una certa centralitat en les polítiques locals. En aquest
sentit, l’estratègia del mainstreaming de gènere es combina amb les accions
específiques de suport a les dones, o amb activitats de sensibilització. En els municipis
més grans, a més, es marquen objectius més transformadors, alhora que s’estableixen
mecanismes com circuits o protocols d’atenció a les dones que han patit violència
masclista o òrgans de participació i consulta a dones.
En aquest sentit, l’àmbit local, és un dels espais on les polítiques d’igualtat avancen
amb més força, gràcies al suport d’administracions que han proporcionat recursos i
formació a aquests ens, com per exemple, el desplegament d’agents d’igualtat arreu
del territori.

2.3 Els plans d’igualtat
Un pla d’igualtat és un conjunt ordenat d’objectius i mesures que s’han de portar a
terme durant un període de temps concret i que permeten desenvolupar una estratègia
integral orientada a millorar i equilibrar la situació de dones i homes en un territori, a
partir d’una diagnosi prèvia.
Les principals aportacions dels plans d’igualtat a les polítiques de gènere són la
capacitat de planificar, ja que impulsa i visibilitza el compromís polític a partir d’una
estratègia articulada des de l’àmbit polític i tècnic per promoure aquestes mesures
d’igualtat, i la realització de les diagnosis o auditories de gènere que permeten
conèixer quina és la situació real de la igualtat de gènere.
Els plans locals d’igualtat es comencen a implementar a Catalunya i a Espanya a partir
dels anys 90 i, al llarg dels últims 20 anys han anat millorant pel que fa al seu abast i
capacitat d’incidir al dia a dia de la població. Així, la major part dels municipis de
Catalunya estan coberts per un pla d’igualtat, sigui d’abast municipal o
supralmunicipal1. En aquest sentit, a més del seu creixement pel que fa a la cobertura
arreu del territori, els plans d’igualtat també han ampliat el seu àmbit d’actuació
planificant sobre àrees tradicionalment no revisades des de la perspectiva de gènere,
com per exemple l’urbanisme. Alhora, s’ha aconseguit guanyar incidència política i
poder tirar endavant iniciatives més ambicioses a partir d’estratègies de consens ens
1

ALFAMA, Eva. Les polítiques municipals de gènere. Materials CiP, Articles Feministes, Número 12/2012,
ICPS.
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els consistoris municipals, fet que ha permès establir mesures a més llarg termini i que
no siguin revertides en posteriors mandats. Finalment, al llarg d’aquest anys, els plans
d’igualtat han millorat la seva capacitat operativa, essent documents amb mesures
molt pràctiques, concretes i aplicables.
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3. MARC NORMATIU

La igualtat de gènere és una qüestió de justícia, entenent que les dones són el 51% de
la població i, per tant, haurien de ser presents al 51% dels espais de responsabilitat i
decisió, tenir accés al 51% dels recursos, portar a terme el 51% del treball, etc. Tot i
així, la literatura especialitzada mostra que la situació no és aquesta i, per tal
d’equiparar els drets d’homes i dones s’ha desenvolupat un marc normatiu a nivell
internacional, europeu i estatal que té la finalitat de protegir els drets de les dones. Per
tant, la igualtat a gènere, a més de ser una qüestió de justícia i universalització dels
drets humans, és una qüestió de situar-se dins el marc de la legalitat vigent.
A continuació es detallen els principals acords internacionals i la principal legislació, a
nivell comunitari, estatal i autonòmic en el que s’enmarca la obligatoritat d’impulsar
polítiques d’igualtat per part dels governs locals.

3.1 Àmbit internacional
En l’àmbit internacional, la Carta de les Nacions Unides de l’any 1945 inclou per
primera vegada el principi d’igualtat entre dones i homes. Així, la igualtat adquireix la
mateixa categoria que la resta de drets humans.
L’any 1967, l’Assemblea General de les Nacions Unides proclama la Declaració sobre
l’eliminació de la discriminació contra la dona a partir del primer article d’aquest
document on s’estableix la discriminació contra la dona com una injustícia i una ofensa
a la dignitat humana. Aquesta declaració precedeix la Convenció de les Nacions
Unides sobre l’eliminació contra tota forma de discriminació contra la dona
(CEDAW) de l’any 1979 que entra en vigor com a tractat a partir de l’any 1981 i és
ratificada per Espanya l’any 1984. Aquesta convenció va ser molt important pel fet de
suposar una declaració internacional, però també per la definició que es fa de la
discriminació i per com s’interpel·la els estats com a responsables d’assegurar aquests
drets. En definitiva, aquesta I Conferència Mundial de la Dona celebrada a Mèxic
obté com a resultat la que és considerada la carta internacional dels drets de les
dones.
La Conferència de Drets de Viena, celebrada l’any 1993 és també una fita
important en l’assumpció de la no discriminació de les dones com a dret humà.
Finalment, l’any 1995 es celebra a Beijing la IV Conferència Mundial de la Dona on
s’estableix definitivament el gender mainstreaming com a estratègia internacional i es
demana als governs la incorporació de la perspectiva de gènere a tots els nivells de les
polítiques públiques. Posteriorment s’han celebrat tres revisions de la Conferència
Mundial de la Dona de Beijing 1995, per tal de revisar els avenços i detectar les
dificultats d’avançar cap a la igualtat.
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3.2 Àmbit comunitari
A nivell europeu, la primera legislació a favor de la igualtat de gènere queda recollida
al Tractat de Roma de l’any 1975 que reconeix el dret a la igualtat salarial per un
mateix treball. Posteriorment, el Tractat d’Amsterdam de 1997 avança amb
l’assumpció del principi d’igualtat entre homes i dones, fent especial esment a la
igualtat de tracte entre homes i dones a l’àmbit laboral, i reforça a nivell legal
l’estratègia del gender mainstreaming com a mecanisme per tal que totes les polítiques
públiques tinguin l’objectiu comú de reduir les desigualtats de gènere. Posteriorment,
el Tractat de Niça, l’any 2001, reconeix la necessitat d’emprendre accions positives, a
més de reforçar el reconeixement de la igualtat de gènere com un dret fonamental.
L’estratègia de la transversalitat de gènere, però, assoleix una veritable rellevància a
partir de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i del IV Programa
d’Acció Comunitari 1996-2000, inspirat en les resolucions de la IV Conferència
Mundial de la Dona. Finalment es consagra a partir del Tractat de Lisboa l’any 2007.
Així doncs, la majora d’avenços en l’àmbit comunitari pel que fa a la igualtat de
gènere, s’estableixen a partir dels diversos tractats de la Unió Europea.
Per altra banda, amb la Declaració d’Atenes de l’any 1992, es posa sobre la taula
per primera vegada, la necessitat d’assolir la presència equilibrada de dones i homes
als processos de presa de decisions.
Finalment, a nivell europeu també es disposa de diverses directives, centrades sobretot
en la presència de dones en l’àmbit laboral (desigualtat salarial o permissos laborals,
entre altres) i en els espais de presa de decisions.
L’avenç en la legislació a nivell comunitari va suposar un impuls important per
l’assumpció de legislació a favor de la igualtat de gènere a nivell espanyol.

3.3 Àmbit estatal, autonòmic i local
L’any 1978, amb l’aprovació de la Constitució espanyola, es reconeix el dret a la
igualtat entre homes i dones a partir de l’Article 14. L’article 14 de la Constitució
espanyola, que reconeix la igualtat entre homes i dones, és el marc que permet
incloure tota la legislació sobre igualtat entre homes i dones en les dècades posteriors
a l’aprovació d’aquest marc legal.
Més enllà del marc constitucional però, la principal llei que regula quin ha de ser el
paper de les diverses administracions en matèria d’igualtat és la Llei Orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
Aquesta llei, aprovada pel govern de Zapatero l’any 2007, reconeix les desigualtats
existents a la societat tot i que la igualtat formal ja està assolida, per aquest motiu fa
èmfasis en fer efectiva la igualtat més enllà de la legalitat. Per altra banda, seguint
10

amb la línia marcada per la legislació a nivell comunitari, la llei 3/2007, aposta de
manera clara per la transversalitat de gènere com a estratègia per coordinar i
organitzar les polítiques d’igualtat. A nivell temàtic, aquesta llei és molt àmplia i
contempla tots els àmbits de la societat, però fa èmfasi especial en l’àmbit laboral, i en
l’àmbit de les administracions públiques –on hi pot incidir de forma directa-..
Pel que fa a la legislació espanyola en matèria exclusiva de violència masclista, la Llei
Orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de
gènere, és la norma principal. Aquesta llei és una primera mesura a nivell estatal per
reconèixer la violència masclista com un fet punible i com a problema social, més enllà
de l’àmbit privat. Alhora, estableix el compromís de les administracions en la lluita
activa contra la violència vers les dones.
A nivell català, el reconeixement de la igualtat de gènere el trobem a la Llei Orgànica
6/2006, de 19 de juliol, de Reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
d’acord amb les competències transferides a partir de l’article 153 de la Constitució
espanyola.
Més recentment, però, la Generalitat de Catalunya aprova la Llei 17/2015, de 18 de
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, com una norma específica
complementària de la Llei Orgànica 3/2007. Aquesta llei és molt àmplia i toca molts
àmbits ens els que estableix com s’ha d’avançar cap a la igualtat de gènere: el joc i les
joguines, les manifestacions culturals, els mitjans de comunicació i les tecnologies de la
informació i la comunicació, les universitats i recerca, l’associacionisme i els col·legis
professionals, els esports, els usos del temps, el benestar social i família, la salut, el
tràfic, l’explotació sexual i la prostitució, el medi ambient, l’urbanisme, l’habitatge i la
mobilitat, la justícia i la seguretat ciutadana.
Aquesta llei també estableix la transvesalitat de gènere com a mecanisme per avançar
cap a la igualtat: estableix que l’ICD depengui directament de Presidència i estableix la
creació d’un Observatori de la igualtat de gènere. Pel que fa al seu compliment, tot i
que disposa d’un règim sancionador, a nivell pràctic, aquest presenta limitacions.
Pel que fa a la legislació sobre la violència masclista per part del govern català, hi ha la
Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista. Aquest llei presenta millores significatives respecte la legislació existent ja
que planteja una definició més àmplia de la violència masclista, i definint les
especificitats de la violència en els diversos àmbits on es pot donar i les diverses
tipologies.
Aquesta llei, també defineix i ordena la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral que
atorga un seguit de competències als ens locals: oferir serveis d’atenció i informació a
les dones que han patit violència, oferir serveis de recuperació integral, col·laborar en
les prestacions econòmiques i subvencions, entre les mes destacades. Els municipis de
menys de 20.000 habitants, poden mancomunar aquests serveis o delegar-los en altres
ens locals.
11
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4. PROCÉS D'ELABORACIÓ DEL PLA

4.1 Fases de la metodologia
La metodologia per l’elaboració del pla consta de diverses fases; les tres primeres fan
referència a l’elaboració de la diagnosi i les dues últimes es centren en l’elaboració de
les mesures del pla:

4.2 Eines metodològiques
La diagnosi està realitzada a partir de l’anàlisi de dades quantitatives i qualitatives
facilitades per la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Subirats.
Pel que fa a les dades quantitatives, s’ha fet un recull de dades de registre de diversos
serveis que s’ofereixen al municipi, així com també de plans d’actuació o memòries de
diverses àrees de l’Ajuntament, per detectar si la perspectiva de gènere és present en
la planificació i aplicació d’aquestes politiques.
Pel que fa a les dades qualitatives, s’han dut a terme 3 entrevistes i 1 sessió de treball
en grup.
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Les entrevistes semiestructurades han servit per a identificar els elements de les
diverses àrees rellevants a partir del coneixement de les persones expertes en la
temàtica: tècniques i líders locals. A continuació es detallen els càrrecs de les persones
entrevistades :
•

Tècnica responsable de l’Àrea de Poble

•

Tècnica de la Regidoria de Gent Gran

•

Activista pels drets de les dones a Subirats

El grup de treball ha servit per a fer aflorar i contrastar els principals punts forts i punts
febles en matèria d’igualtat al municipi de Subirats i per fer una priorització dels àmbits
més destacats on es poden portar a terme millores substancials. Es va realitzar una
sessió de treball on hi van assistir persones del govern i de l’oposició, personal tècnic
d’algunes regidories de l’àrea de Poble i agents de la ciutadania, implicats en en teixit
social i associatiu del municipi2:

Pel que fa al document d’accions del pla, aquest està elaborat a partir dels punts
forts i els punts febles detectats a la diagnosi. Les accions plantejades, per tant,
responen a les necessitats detectades a la diagnosi, a les prioritats manifestades pel
personal polític i a les dificultats o limitacions tècniques expressades pel personal tècnic
a partir de la sessió de treball amb el personal polític, personal tècnic i agents de la
ciutadania on es va treballar per tal d’identificar propostes d’accions concretes i viables,
identificar l’encaix del pla d’igualtat de gènere en l’agenda política i les prioritats de les
diferents àrees de forma conjunta. Alhora, i finalment, també es va realitzar una tasca
de sensibilització per tal d’assegurar la complicitat de tots els agents implicats en
l’aplicació de les mesures3.

2
3

Per més informació, consultar l’Annex
Per més informació, consultar l’Annex.
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5. DIAGNOSI DE GÈNERE DE SUBIRATS

Eix 1. Compromís municipal amb la igualtat a la ciutadania
El compromís municipal amb la igualtat de gènere fa referència a l’aposta que fa el
consistori per eradicar les desigualtats de gènere i el lideratge de la institució en el
municipi. En aquest apartat no s’analitzaran les polítiques concretes aplicades en els
diversos àmbits d’actuació, sinó quins són els acords presos pel govern que estableixen
quin és el seu grau de compromís en la lluita contra les desigualtats de gènere, tant a
nivell formal, com a nivell efectiu.
L’estratègia de la transversalitat de gènere, a més de la incorporació de la perspectiva
de gènere en els diferents àmbits, implica també tant una incorporació de la igualtat
de gènere com a prioritat a l’agenda política principal (dimensió de lideratge), com un
canvi en la cultura organitzativa per part de les institucions (dimensió organitzativa).
D’aquesta manera, s’organitzen els aspectes a analitzar en dos grans àmbits; el
compromís públic amb la igualtat del consistori i els aspectes de la igualtat a nivell
organitzatiu i laboral. El primer àmbit fa referència a les actuacions municipals a nivell
extern que garanteixen que la ciutadania pugui gaudir de polítiques públiques que
incorporin la perspectiva de gènere, és a dir, el camí que ha recorregut l’Ajuntament
en matèria de polítiques públiques amb perspectiva de gènere. El segon es centra la
incorporació de la igualtat de gènere en el si de l’Ajuntament com a organització. En
aquest cas es valora si l’Ajuntament disposa de mesures d’igualtat, si s’ofereixen
formacions sobre la temàtica o si es donen casos de segregació vertical o horitzontal
en la plantilla, així com l’anàlisi de les retribucions segons sexe.

Compromís municipal amb la igualtat a la ciutadania
1.1 Evolució de les polítiques d’igualtat al municipi
A Subirats, pel que fa a les polítiques d’igualtat de gènere, al llarg dels últims anys
s’han començat a portar a terme diverses activitats, sovint vinculades amb diades
importants com el dia 8 de març o el 25 de novembre. Malgrat aquestes accions, no
han existit uns objectius fixats, que comportessin unes mesures concretes de manera
programada ni a curt ni a llarg termini.
Malgrat no haver porta a terme un pla d’igualtat local, el municipi està adherit al Pla
per a la Igualtat de l’Alt Penedès, fet que ha permès que l’Ajuntament tingui un marc
on acollir-se fins tenir un marc propi sobre com desenvolupar de manera ordenada les
polítiques d’igualtat.
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El Pla per a la Igualtat de l’Alt Penedès no explicita el seu període de validesa o termini
i no existeix una planificació de les mesures en l’àmbit local. Els eixos en els quals
s’estructura aquest pla són els següents:
-

Eix 1: La transversalitat, eina estratègica.

-

Eix 2: Incrementar la presència i la participació de les dones en tots els àmbits de
la vida social, tenint en compte la diversitat.

-

Eix 3: Oferir una atenció integral davant les necessitat de les dones.

Tot i que aquest document planteja un seguit de propostes, es treballen més els
objectius que no les accions concretes. No s’explicita dins del document la
temporalització de les mesures que s’han de prendre, tampoc el seguiment, ni
l’avaluació d’aquestes, així com tampoc s’apunten les persones, les àrees o
departaments responsables de portar a terme aquestes tasques. Així doncs, es
plantegen una sèrie d’inconvenients que fan difícil la seva implementació a l’àmbit local
i s’ha pogut detectar com aquesta eina no s’ha pogut aplicar a Subirats.

1.2 Existència i recursos de la regidoria d’igualtat
La Regidoria d’Igualtat i Ciutadania” es crea durant el present mandat (2015 – 2019) i
forma part de l’àrea de “Poble” dins l’organigrama de l’Ajuntament.

Organigrama actual de l’Ajuntament de Subirats, extret del web municipal 4

4Imatge

extreta
27/06/2017]

de

http://subirats.cat/equip-de-govern/organigrama-pel-mandat-20152019/

[últim

accés
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Així doncs, es mostra com la regidoria d’igualtat i ciutadania, depèn d’una àrea on
s’inclouen temàtiques molt diverses com joventut, promoció econòmica, esports,
turisme, benestar social, participació ciutadana, gent gran, cultura i ensenyament.
En termes econòmics, la regidoria és dotada de 1.000€ anuals i aquest pressupost s’ha
mantingut estable. Aquesta quantitat de diners s’utilitza pels actes institucionals que es
realitzen al llarg de l’any i que sovint estan relacionats amb la visibilització de les dones
i la sensibilització en favor de la igualtat de gènere. Tot i així, el pressupost del curs
2016 – 2017, mostra una despesa extraordinària de 4.000€ per una activitats d’igualtat
de gènere i contra les violències masclistes.
Pel que fa als recursos humans, aquesta regidoria no compta personal propi.

1.3 Comunicació no sexista ni androcèntrica
Fer un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge visual i escrit, partint de les
resolucions exposades a l’Acord sobre l’ús no sexista de la llengua5, significa comunicar
sense invisibilitzar o fer difícil d’imaginar, en un àmbit determinat, la presència o
actuació de les dones, i sense menystenir o desvaloritzar un dels dos sexes.
Per poder copsar si l’Ajuntament de Subirats tendeix a realitzar un ús no sexista ni
androcèntric del llenguatge visual i escrit, s’han tingut en compte diversos materials:
documents interns i externs.
Pel que fa a la comunicació interna, s’han analitzat els documents que fan
referència a la definició i modificació del cartipàs6 del present mandat. Val a dir, que el
cartipàs especifica quines són les persones que es troben al capdavant de l’organització
i les tasques que aquestes duen a terme. Concretament s’han utilitzat quatre
documents que fan referència: (1) a qui són les persones membres de la Junta de
Govern Local, (2) les Tinències d’alcaldia, (3) quin és el règim de dedicació, les
retribucions, les indemnitzacions i l’assignació als grups polítics municipals i, per últim,
(4) quines són les delegacions per a les tinències d’Alcaldia.
En aquest cas, s’estudiarà el llenguatge escrit, ja que no apareixen imatges i, per tant,
no realitzarà l’anàlisi de la comunicació visual a nivell intern.
En base a aquests documents es pot dir que en moltes ocasions s’utilitza el llenguatge
masculí entès com a genèric, podent-se considerar llenguatge no inclusiu (per
exemple, “els membres”, “els regidors” o “els funcionaris”), tot i que en d’altres casos
es fa ús del doble gènere (com és el cas de “regidors i regidores” o “Alcalde/essa”).
5Per

a més informació sobre l’Acord sobre l’ús no sexista de la llengua organitzat per diferents organismes públics:
http://www.parlament.cat/document/intrade/6239
6Documents

extrets de la seu electrònica de l’Ajuntament: http://cido.diba.cat/normativa_local/6112780/cartipasmunicipal-per-al-mandat-2015-2019-ajuntament-desubirats?utm_source=cido&utm_medium=web&utm_campaign=PTAOC [últim accés 15/06/2017]
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Per últim, també es mostra l’ús del plural en forma genèrica (“persones”) o bé, termes
que no denoten cap gènere (com “Alcaldia”). Així, es detecta que no hi ha una forma
establerta d’utilitzar el llenguatge en relació a la comunicació interna de l’Ajuntament,
fet que pot estar relacionat amb la manca d’un document o reglament que marqui
pautes a seguir.
Respecte a la comunicació externa, s’ha procedit a estudiar tant el contingut visual
com escrit de la revista d’informació municipal “Tot Subirats”. S’han escollit els
exemplars trimestrals corresponents a l’any 2016, concretament els números 68, 69,
70 i 71. En referència al contingut, aquesta revista proporciona informació municipal de
l’equip de govern i de les diferents regidories, així com també, mostra els acords als
quals s’arriben als plens municipals, informació de les associacions i entitats
municipals. A més, hi ha un espai pels diferent grups municipals amb representació
municipal, l’agenda cultural i, finalment, una secció d’entrevista a alguna persona
rellevant del municipi.
Pel que fa al llenguatge, s’ha pogut analitzar com s’utilitzen formes dobles (com per
exemple, veïns i veïnes, els nens i nenes o pares i mares o bé interessat/des). Però hi
ha una tendència més repetida a utilitzar el masculí entès com a genèric (per exemple:
“els alumnes”, “els treballadors”, “els usuaris” o “els participants”). Tot i així, en
d’altres ocasions també s’utilitzen noms col·lectius que no fan al·lusió a una gènere
concret (com és el cas de “persones”). Així doncs, de la mateixa manera que passa
amb la comunicació interna, no hi ha una pauta estable sobre com comunicar fent ús
del llenguatge no sexista ni androcèntric.
En quant a la comunicació visual s’ha observat que es tendeix a presentar a homes i
dones de manera equilibrada i, en aquest sentit, també es mostra com hi ha molts
actes i espais que són compartits per ambdós. Tot i així, hi ha imatges d’activitats on
només hi participen homes i d’altres en les que només apareixen dones, aquest fet pot
promoure la reproducció de rols de gènere i d’estereotips, ja que pot haver-hi el risc
que certes conductes, actituds o accions s’atribueixin a un gènere en concret i, per
tant, s’acabin naturalitzant. Per exemple, en l’àmbit de l’esport es troben imatges on
majoritàriament es mostren homes, tot i que siguin activitats mixtes. És el cas de la
Cursa de Muntanya Correbocs d’Ordal, tant al cartell que publicita l’esdeveniment com
a la imatge de la crònica informativa posterior a la realització de la cursa. D’altres
exemples podrien ser les dones que apareixen cuinant o els homes fent treballs de
restauració de pedra seca de Subirats, sent activitats que es tendeixen a associar amb
els rols femenins i masculins respectivament.
S’observa doncs, que pel que fa al llenguatge tant per les comunicacions internes com
externes, en moltes ocasions, es fa un ús sexista del llenguatge i no hi ha un
normativa o pauta clara respecte com procedir amb aquesta temàtica. En aquest
sentit, no existeix una guia o un document al respecte per part del l’Ajuntament. Pel
que fa a la comunicació visual, tot i que es fa patent l’existència d’una aposta per
donar visibilitat tant a dones com a homes, cal tenir més cura a l’hora d’informar sobre
certes activitats que poden ser potenciadores dels rols de gènere.
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1.4 Activitats en pro de la igualtat adreçades a la ciutadania
Les principals activitats que s’han portat a terme per part de l’Ajuntament, han sigut
sobretot aquelles accions més enfocades a la visibilització de les dones, com és el cas
de la diada del dia 8 de març i el 25 de novembre o xerrades vinculades amb les
relacions de gènere. Fruit de les entrevistes i els grups de discussió també s’ha
detectat que es realitzen accions en l’àmbit educatiu com tallers i activitats diverses.
Cal destacar que totes aquestes activitats han estat vinculades de manera directa o
indirecta amb associacions o entitats.
Tot i així, aquestes activitats no s’emmarquen en un marc més ampli d’accions
planificades i que promoguin una actuació més integral per l’eliminació de les
desigualtats de gènere, tal com es mostra en el programa i el cartell de les activitats
19

realitzades per la celebració de dia 25 de novembre de 2016, dia per l’eradicació de les
violències masclistes, i pel cicle de cinemes d’autora en el marc de la celebració del 8
de març, dia de la dona treballadora.

Imatge cedida per l’Ajuntament de Subirats
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Tal com s’observa als cartells anteriors, les accions que s’han portat a terme promouen
la visibilització i el reconeixement del paper de les dones en diversos àmbits. A més,
s’han portat a terme tallers a l’àmbit educatiu.

La igualtat de gènere a l’Ajuntament com a empresa
1.5. Presència equilibrada d’homes i dones a l’Ajuntament
En relació a la plantilla de personal municipal, el personal de l’Ajuntament està format
per 28 persones en total. D’aquestes, les dones representen el 79% de la plantilla. Així
doncs, no hi ha una situació de paritat, ja que l’administració està feminitzada. Tot i
així, tal com es presenta a la taula 1, es mostra com hi ha categories professionals que
estan feminitzades i d’altres masculinitzades, és a dir, que hi ha més del 60% de les
persones treballadores que són dones o homes específicament per aquella categoria.
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En aquest sentit, es pot dir que l’Ajuntament de Subirats està feminitzat ja que es pot
veure que les dones estan més presents a totes les categories, exceptuant la categoria
E que està formada només per homes. Aquesta última categoria està formada per llocs
de feina vinculats a la vigilància municipal i manteniment de vies públiques, parcs i
jardins.

Taula 1. Plantilla de personal de l’Ajuntament de Subirats segons categoria
professional i sexe. 2016

A1
A2
C1
C2
E
Altres
Total

Homes
nombre
%
0
0%
1
33%
0
0%
4
33%
5
100%
4
44%
10
35%

Dones
nombre
1
2
11
8
0
5
15

Total
%
100%
66%
100%
66%
0%
55%
65%

1
3
11
12
5
9
41

Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per la regidoria d’igualtat

Així doncs, a partir de les dades, que es mostren a aquesta taula, es pot analitzar el
fenomen de la segregació horitzontal7, ja que hi ha una categoria professional que no
inclou a cap dona, però no es pot detectar segregació vertical8, ja que les dones estan
presents en les categories professionals més elevades de la jerarquia de la plantilla de
personal.

7

La segregació horitzontal és un terme que s’usa per explicar la distribució no uniforme d’homes i dones
en els diversos àmbits o departaments d’una organització.
8

La segregació vertical és un terme que s’usa per explicar la distribució no uniforme d’homes i dones en
les diferents categories professionals o rangs d’una organització.
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Taula 2. Plantilla de personal de l’Ajuntament de Subirats segons àmbit de
treball i sexe. 2016

Àmbits

Homes
Nombre
%

Dones
Nombre
%

Vigilància municipal
Urbanisme
Vies Públiques
Parcs i jardins
Assistència social
Educació
Administració general
Turisme
Total

1
0
6
1
0
4
0
2
6

0
1
0
0
1
12
13
0
22

100%
0%
100%
100%
0%
25%
0%
100%
53,1%

0%
100%
0%
0%
100%
75%
100%
0%
46,9%

Total
1
1
6
1
1
16
13
2
41

Elaboració pròpia a partir de dades proporcionades per la regidoria d’igualtat

Pel que fa a la segregació horitzontal, tal com mostra la taula 2, les dones tenen una
presència majoritària a pràcticament tots els àmbits, exceptuant a les tasques de
vigilància, manteniment de les vies públiques, parcs i jardins i turisme. Aquest fet és
habitual a molts ajuntaments ja que aquests són àmbits de treball que han tendit
històricament a ser espais masculinitzades. En canvi, àmbits com educació, les tasques
d’administració o l’assistència social, generalment han tendit ser una extensió dels rols
tradicionals associats a les dones. En aquest sentit, es mosta clarament una segregació
horitzontal, on no hi ha cap àrea confluent entre els dos sexes.
Tot i així, cal apuntar que, en consistoris d’aquesta mida, és habitual que es doni
aquesta situació, ja que, el fet que els àmbits de treball estiguin formats només per
una persona, produeix uns resultats molt extrems (o 100% d’homes o 100% de
dones), que poden no ajustar-se sempre a la realitat.
1.6 Existència de plans interns d’igualtat
Actualment no hi ha un pla d’igualtat intern9 pel personal de l’Ajuntament de Subirats
que promogui la igualtat dins de la pròpia administració. Aquest document permet
regular la presència i representativitat, l’accés, la selecció i la promoció i el
desenvolupament, les retribucions, les condicions laborals, la conciliació de la vida

9 Entre d’altres textos legals en relació a la igualtat, concretament la llei 7/2007 de l’Estatus Bàsic del
Treballador Públic a la disposició addicional vuitena. Plans d’Igualtat. Obliga a les governs locals a
elaborar plans d’igualtat intern.
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personal, laboral i familiar, o les condicions físiques de l’espai de treball des de la
perspectiva de gènere.
Respecte a la disposició de dades segregades per sexe, es mostra com a les memòria
anual del programa de dinamització, així com a algunes de les dades presentades a la
memòria de joventut, ambdues de l’any 2016, existeixen aquestes dades diferenciades
per homes i per dones. Tot i així s’hauria d’aplicar com a pràctica per a tots els
departaments de l’Ajuntament.

1.7 Existència de mesures de prevenció de violència dins l’organització
A l’actualitat, segons les dades qualitatives obtingudes, s’ha dissenyat un protocol
d’actuació en casos d’assetjament sexual o per raó de sexe de l’Ajuntament, per tal de
poder prevenir i actuar davant de situacions. A la plana web de l’Ajuntament es detalla
així aquesta tasca:
“Una de les iniciatives de la Regidoria d’Igualtat ha estat la de confeccionar un
protocol de prevenció i tractament de l’assetjament moral i sexual a
l’Ajuntament. El document es troba, en l’actualitat, en fase d’elaboració i es
realitzarà a partir de les sessions de treball d’un equip format per personal de
diferents àmbits de l’Ajuntament.”
Aquest document ha estat elaborat amb el suport de l’Oficina de Dones i LGTBI de la
Diputació de Barcelona.

1.8 Formació interna sobre perspectiva i transversalitat de gènere
L’Ajuntament no ha organitzat cap tipus de formació relacionada amb la perspectiva de
gènere i la transversalitat de gènere adreçada al personal. D’aquesta manera, només
les persones que tenen una especial sensibilitat amb el tema apliquen aquesta visió a
la seva tasca. Tot i així, no existeix cap directriu, ni cap pronúncia pública per part del
personal polític en favor de la formació i la sensibilització a nivell intern. Així doncs, pel
que fa a la transversalitat de gènere, no ha existit l’impuls polític ni les eines formatives
per posar-la en pràctica.
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1.9 Clàusules d’igualtat en els concursos d’adjudicació de serveis públics
Amb l’objectiu de saber si les clàusules als concursos d’adjudicació de servies públiques
compten amb una visió igualitària, s’han analitzat diferents plecs administratius10:
• Licitació per a l’execució d’obres al barri de la Guàrdia de Sant Pau d’Ordal.
• Licitació per al projecte de renovació d’una part de l’enllumenat exterior de Sant
Pau d’Ordal fase 1.
• Licitació per a la contractació del projecte de remodelació i ampliació de llars
d’infants de Sant Pau d’Ordal.
• Bases per a la selecció i provisió d’una temporal auxiliar administrativa de
l’Ajuntament de Subirats.
• Clàusules administratives particulars per l’arrendament del servei de piscines
municipals.
Tot i que a la majoria de documents no tendeixen a incloure’s clàusules administratives
d’igualtat, al plec de condicions per l’execució de les obres del barri de la Guàrdia i pel
projecte d’enllumenat, al punt 1.30 “Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció
de dades personals i mediambientals del contractista”, estableix que “El contractista
restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de
seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integració social de les persones
amb discapacitat, d’igualtat efectiva d’homes i dones, fiscal, de protecció de dades
personals i en matèria mediambiental.”
A més, al segon document comentat, també s’inclou al punt 1.11 “Criteris de
preferència en cas d’igualació de proposicions”, on entre els criteris a seguir en cas
d’iguals propostes econòmiques, es troba el següent: “A favor de les proposicions
d’empreses amb un pla d’igualtat entre homes i dones”.
Com s’ha mostrat a partir de l’anàlisi dels documents citats, malgrat que no existeixen
clàusules d’igualtat a tots els documents, n’hi ha dos que sí que ho contemplen.

10

Informació cedida per l’Ajuntament de Subirats.
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Taula resum Eix 1. Compromís municipal amb la igualtat de gènere

PUNTS FORTS

Evolució de les
polítiques d’igualtat al
municipi

S’ha ampliat l’oferta d’activitats
en matèria d’igualtat adreçades a
la ciutadania al llarg dels últims
anys

Subirats està adscrit al Pla per a
la Igualtat de l’Alt Penedès

Existència i recursos de
la regidoria d’igualtat

Presència equilibrada
d’homes i dones a
l’Ajuntament

Hi ha marge per seguir ampliant
l’oferta d’activitats en matèria
d’igualtat adreçades a la
ciutadania

El Pla per a la Igualtat de l’Alt
Penedès té mancances pel que fa
al seguiment i temporització de
les activitats que s’hi plantegen

En la present legislatura es crea
la Regidoria d’Igualtat i
Ciutadania

La regidoria no compta amb
personal tècnic propi

La regidoria està dotada d’un
pressupost de 1.000€ anuals

El pressupost no ha augmentat, i
hi ha marge perquè ho faci
No hi ha una pauta establerta
sobre com comunicar a nivell
intern o extern, tant pel que fa el
llenguatge visual o escrit, des
d’una perspectiva no sexista ni
androcèntrica

Comunicació no sexista
ni androcèntrica

Activitats en pro de la
igualtat adreçades a la
ciutadania

PUNTS FEBLES

Es porten a terme accions que
promouen la visibilització i el
reconeixement de les dones en
diversos àmbits. També es fan
tallers a l’àmbit educatiu
No es detecta segregació vertical
a la plantilla de personal
treballador de l’Ajuntament

Aquestes activitats no responen a
cap planificació estructurada ni
transversal

Es detecta segregació horitzontal
a la plantilla de personal
treballador de l’Ajuntament
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No existeix cap pla d’igualtat
intern
Existència de plans
interns d’igualtat

Existència de mesures
de prevenció de
violència dins
l’organització

L’any 2016 es van segregar
segons sexe algunes dades de
registre de joventut i de
dinamització
Es disposa d’un protocol
d’actuació en casos d’assetjament
sexual o per raó de sexe de
l’Ajuntament

L’Ajuntament no ha organitzat cap
tipus de formació relacionada
amb la perspectiva de gènere i la
transversalitat de gènere
adreçada al personal

Formació interna sobre
perspectiva i
transversalitat de
gènere

Clàusules d’igualtat en
els concursos
d’adjudicació de serveis
públics

No es segreguen les dades de
registre de l’Ajuntament segons
els sexe de manera sistemàtica

En dues licitacions s’inclouen
clàusules administratives en favor
de la igualtat de gènere

Les clàusules administratives en
favor de la igualtat de gènere no
s’inclouen de manera sistemàtica
a les licitacions
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Eix 2. Lluita activa contra la violència masclista
En aquests segon eix d’anàlisi, es posa sobre la taula el treball que fa l’Ajuntament per
prevenir i donar resposta a casos de violència masclista. Abans però, cal definir de què
parlem quan parlem de violència masclista i quin és el marc legal que empara a
l’administració per donar-hi resposta.
L’Organització de les Nacions Unides (ONU), en la Declaració de Bejing l’any 1995, a la
IV Conferència Mundial sobre les Dones, defineix la “violència de gènere” com
“qualsevol acte de violència basat en el gènere que té com a resultat, o és probable
que tingui com a resultat, uns danys o patiments físics, sexuals o psicològics per les
dones, incloent-hi les amenaces dels esmentats actes, la coacció, la privació arbitrària
de la llibertat, tant en la vida pública com en la privada”11. A més d’aquesta definició,
en la Declaració sobre l’eliminació de la violència contra les dones, es reconeix per
primera vegada que les causes de la violència són estructurals.
A nivell català i estanyol, al llarg dels últims anys sorgeixen un seguit de mesures que
legislen en aquesta matèria. Es revisen a continuació:
La Llei 5/2008, pel dret de les dones a eradicar la violència masclista, en el seu
preàmbul, parteix de la idea que els drets de les dones són drets humans, i una
persona que és víctima de violència masclista està patint una vulneració dels seus
drets. Alhora, estableix l’existència de diversos tipus de violència masclista: la violència
física, la violència psicològica, la violència sexual i els abusos sexuals i la violència
econòmica. També segons la mateixa Llei, la violència masclista es pot manifestar en
diversos àmbits: en l’àmbit de la parella, en l’àmbit familiar, en l’àmbit laboral, en
l’àmbit social o comunitari, o qualsevol de les altres formes anàlogues que lesionin o
siguin susceptibles de lesionar la dignitat, la integritat o la llibertat de les dones.
D'altra banda, el marc legal d'intervenció sobre aquesta qüestió està definit també per
la Llei Orgànica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violéncia de
género12. Aquesta llei -més restrictiva en la seva consideració de la violència que ens
ocupa- és molt important ja que modifica el codi penal, i d’altres lleis, establint les
penes pels agressors i definint quines mesures de protecció garanteix l’administració
pública a les víctimes.
Posteriorment, la Llei 3/2007, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres13,
aporta una novetat també important en relació a la violència masclista: la inversió de la
11

Nacions Unides. (1993). Declaració 48/104, sobre l’eliminació de la violència contra la dona.
Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violéncia de género. Boletín Oficial
del Estado. Madrid, 29 de diciembre de 2004
12

13 Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 23 de marzo de 2007.
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càrrega de la prova. Això implica que serà responsabilitat del demandat aportar les
proves necessàries per provar l’absència de discriminació. Fins aquell moment, era la
persona que interposava la demanda, la víctima, qui havia de justificar que s’havia
donat una situació de discriminació.
A més de les lleis espanyoles en aquesta matèria, l'any 1997 el Parlament Europeu ja
formula la resolució coneguda com “Tolerància zero davant la violència contra les
dones” que es desenvolupa l’any 1999. A més, la Decisió marc del Consell d’Europa del
15 de març de 2001, sobre l’Estatut de la víctima en el procés penal, ja assenyala la
importància d’evitar els processos de victimització secundària i la necessitat de serveis
especialitzats i d’organitzacions de suport a la víctima.
Pel que fa als governs locals, cal analitzar el paper que juga cadascun dels agents que
participen del circuit d’actuació contra la violència masclista, com poden ser els Serveis
Socials municipals, el Centre d’Atenció Primària, la Policia Local o els Mossos
d’Esquadra, ja que són aquestes institucions les que donen la primera resposta a les
dones que han patit violència. També l’àmbit local és un terreny privilegiat en la tasca
de prevenció i sensibilització.

2.1 La violència masclista a Subirats
Segons dades de Serveis Socials de l’Ajuntament de Subirats, al llarg de l’any 2016,
des de Serveis Socials, s’ha detectat 4 casos de violència masclista de tipus
físic, 8 casos de violència masclista de tipus psicològic, 4 casos de violència
masclista de tipus econòmic i no s’ha detectat cap cas de violència masclista
de tipus sexual, tal com es mostra al gràfic següent.
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Gràfic 1. Violència masclista segons tipus. Subirats 2016

Elaboració pròpia a partir de la memòria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Subirats

Cal tenir en compte que les dades que mostren el gràfic anterior corresponen al
coneixement que té Serveis Socials dels casos de violència masclista. Segurament, hi
ha més casos al municipi que no queden registrats perquè la dona que n’és víctima
decideix no acudir a cap administració per tal de denunciar-ho o sol·licitar informació, o
pel fet que l’Ajuntament no te constància de les dones que formalitzen una denúncia
als Mossos d’Esquadra.
En aquest sentit, pel que fa a poder dimensionar aquesta violència masclista al
municipi, segons dades de la Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer, el 10% de
les dones de 16 anys o més, pateixen o han patit violència masclista de tipus físic per
part de la seva parella o ex parella al llarg de la seva vida i el 25% de les dones
d’aquesta mateixa franja d’edat, pateixen o han patit violència psicològica i de control
per part de les seves parelles o ex parelles. Segons les dades de que disposa Serveis
Socials, doncs, a Subirats els casos de violència masclista (de tot tipus) registrats
representen que l’1,31 % de les dones del municipi han patit violència masclista.
No es disposa del nombre de denúncies per casos de violència masclista que s’han
efectuat als Mossos d’Esquadra per part de dones de Subirats, però sí del nombre de
denúncies per casos de violència masclista que s’han registrat al Partit Judicial de
Vilafranca del Penedès, que és el partit judicial que correspon a les habitants de
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Subirats. Així, al llarg de tot l’any 2016, al partit judicial de Vilafranca del Penedès
s’han presentat 358 denúncies per casos de violència masclista i s’han dictat 44 ordres
de protecció. D’aquesta manera, només el 12,3% de les dones que han presentat
una denúncia, han obtingut una ordre de protecció. Les ordres de protecció no
sempre actuen de salvavides, però poden ajudar a dissuadir l’agressor i a fer-li tenir
por de les conseqüències legals dels seus actes, és en aquest sentit que aquest
percentatge és escandalosament baix, i que això suposa un perill molt important per
les dones que prenen el camí de la denúncia. Catalunya és la comunitat autònoma de
tot l’Estat espanyol amb un percentatge més baix d’ordres de protecció dictades
respecte les denúncies presentades que, l’any 2014 es situava al 33,9%. El partit
judicial de Vilafranca del Penedès però, en dicta una proporció encara molt menor.
Més enllà de les xifres sobre la violència masclista, des de Serveis a les Persones es
registren també altres casos de persones que han acudit a aquests serveis sol·licitant
diferents informacions o ajuts, no necessàriament relacionats amb la violència
masclista però si amb problemàtiques relacionades amb les desigualtats de gènere o
consultes relacionades amb els seus drets.
Gràfic 2. Persones ateses segons tipus d’ajut. Subirats 2016

Elaboració pròpia a partir de la memòria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Subirats
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2.2 Identificació i rebuig del municipi a la violència masclista
Pel que fa la identificació de la violència masclista, es detecta que entre la gent gran,
els tallers d’estimulació cognitiva i de gimnàstica suau suposen un espai d’apoderament
i autoconeixement de les dones. En aquests espais, les dones que hi participen també
obtenen elements per detectar si pateixen, o han patit situacions de violència
masclista, sobretot de tipus psicològic o econòmic.
Pel que fa a la gent jove, no hi ha constància que es donin dinàmiques que puguin
desembocar en situacions de risc de patir violència masclista. Tot i així, aquest fet no
permet assegurar que les persones joves són capaces d’identificar la violència
masclista de diversos tipus (física, psicològica, econòmica o sexual) o de diversos
àmbits (en l’àmbit de la parella, en el familiar, en el laboral, al social o comunitari, o en
d’altres àmbits). El mateix passa amb la població adulta.
A l’analitzar el rebuig de la ciutadania vers la violència masclista, a partir de la
informació qualitativa es detecta que si que existeix una voluntat de rebuig de la
violència masclista per part de la ciutadania i dels agents polítics. Tot i així, cal
destacar que no hi ha mostres clares de rebuig de la violència com podrien ser
concentracions ni actes de rebuig massiu, ni de manera puntual ni continuada. Així, no
existeix un clima de tolerància vers la violència masclista, ni es donen de manera
pública discursos obertament masclistes. Cal remarca, però, que aquest comportament
es podria donar pel fet que la violència masclista no es considera un tema rellevant a
tenir en compte ja que hi ha una manca de consciència respecte l’abast de la
problemàtica. Sovint, la violència masclista és vista com un fenomen que no es dóna
dins el municipi, per la proximitat i la coneixença entre la major part de les persones
que hi habiten, pròpia dels municipis petits.
L’únic exemple de rebuig de la violència masclista és la part superior d’un cartell d’un
acte de sensibilització en contra de la violència masclista, organitzat per l’Ajuntament
de Subirats, on s’hi dóna el següent missatge:

Part superior d’un cartell per anunciar un acte de sensibilització contra la
violència masclista

32

2.3 Actuació de l’Ajuntament en front la violència masclista
Més enllà de la identificació i rebuig de la violència masclista per part de Subirats com
a municipi en el seu conjunt, cal analitzar l’actuació concreta de l’Ajuntament en
aquesta matèria.

2.3.1 Activitats de prevenció i sensibilització
Des de l’Ajuntament de Subirats, amb el suport d’alguns agents de la ciutadania
implicats en el teixit associatiu del municipi, s’han portat a terme algunes activitats de
prevenció i sensibilització de la violència masclista: xerrades i tallers participatius.
Aquestes activitats s’anuncien a partir dels cartells que es mostren a continuació.

Cartell d’activitats contra la violència masclista
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Díptic informatiu d’activitats de sensibilització contra la violència masclista

S’observa doncs, que Subirats és un municipi on es realitzen algunes activitats a favor
de la sensibilització de la igualtat de gènere i contra la violència vers les dones, a partir
de diverses activitats que responen a la voluntat de sensibilitzar la població de
diferents grups d’edat, però també, de reivindicar dones referents a les que sovint no
s’ha atorgat el reconeixement que es mereixen a nivell públic, com és el cas de Neus
Català, tractar un tema tant específic com la menopausa.
Així doncs, malgrat no totes les activitats responen exclusivament a combatre la
violència masclista si que contribueixen a atribuir valor social a les dones, i faciliten la
generació d’espais de trobada entre les dones del municipi, fet que pot ajudar a
l’apoderament d’aquestes.
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A partir d’aquests cartells, però, s’observa que, malgrat els múltiples nuclis que formen
el municipi de Subirats, totes les activitats que s’hi detallen es porten a terme en
només tres d’aquests nuclis: Lavern, Ordal i Sant Pau d’Ordal. Cal destacar però, que
els tallers adreçats als alumnes de les escoles municipals, malgrat aquestes estan
situades als mateixos nuclis, si que generen un impacte en totes les criatures
independentment del seu nucli de residència, entenent que la major part de les
criatures de Subirats van a les seves escoles municipals.
Finalment, cal destacar que, a les escoles, s’aplica el programa Estimar no fa mal
elaborat per l’Institut Català de les Dones que és un programa que “s’adreça a joves
d’entre 10 i 19 anys, a professionals que treballen amb aquests joves i que poden
actuar com a agents preventius, així com a pares i mares. El programa pretén dotar a
professionals que treballen amb joves i adolescents de les competències necessàries
per realitzar accions de prevenció de les situacions d’abús de les relacions de parella i
afectives i fomentar actituds i comportaments igualitaris, promovent la reflexió al
voltant dels comportaments abusius vinculats als rols de gènere i als models de
feminitat i masculinitat”14.
En aquesta mateixa línia, també s’ofereixen tallers per a pares i mares sobre els rols de
gènere, tot i que no es parla de manera clara sobre com s’ha de prevenir o detectar la
violència masclista.
Finalment, cal destacar que des de la regidoria de gent gran es porten a terme
activitats d’estimulació cognitiva i gimnàstica suau on també es fa una tasca de
prevenció de la violència i suposa un espai de confiança per tal que les dones puguin
autodetectar si pateixen violència masclista de diversos tipus (sovint psicològica) i
representa una font de coneixement per part del personal tècnic de l’Ajuntament.
Així doncs, s’observa que es porten a terme diverses activitats que responen a la
voluntat de sensibilitzar i prevenir els casos de violència masclista, però aquestes
activitats no responen a una planificació general de les necessitats del municipi ni a
una organització transversal.

2.3.2 Atenció a víctimes
Cal conèixer quins són els serveis que ofereix l’Ajuntament per donar resposta als
casos de violència masclista que s’hi puguin donar.
En primer lloc, cal apuntar que, al ser un municipi de menys de 5000 habitants, no
està obligat a tenir Policia Local pròpia, ni disposa de Centre d’Atenció Primària, tot i
que si que hi ha un petit ambulatori. Això implica que hi ha un baix coneixement per
part dels serveis municipals dels casos de violència masclista que es poden donar al
municipi.
Així doncs, pel nombre de població, el municipi tampoc disposa de serveis
especialitzats d’atenció o recuperació per a dones que han patit violència masclista, i
14

Informació extreta de la plana web de l’Institut Català de les Dones
(http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/prevencio_sensibilitzacio/estimar_no_fa_mal/)
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els casos de violència es gestionen des de serveis socials, mancomunats entre diversos
municipis de la comarca –tal com és habitual en municipis d’aquesta mida-, i en funció
de les necessitats, es deriva a la víctima als serveis del municipi cap de comarca, com
Vilafranca del Penedès. En aquesta mateixa línia, s’està treballant per habilitar un pis
d’emergència per donar resposta a les necessitats urgents, entre elles, els casos de
violència masclista, per tots els municipis de la comarca.
Cal destacar però, que l’Ajuntament de Subirats té conveni amb l’Ajuntament de Sant
Sadurní d’Anoia pel servei del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones). Al llarg
de l’any 2016, però, no es registra cap servei o atenció a cap dona de Subirats.

2.3.3 Instruments de coordinació
Els instruments de coordinació fan referència al fet que l’Ajuntament disposi d’un
instrument que estableixi quins agents intervenen en l’atenció i resposta a casos
de violència masclista i com hi ha d’intervenir. Es tracta d’establir un protocol
d’actuació, on cada agent que hi intervé tingui clares les seves funcions, per tal
d’oferir una atenció, una protecció, un acompanyament i una recuperació pels
casos de violència masclista, des del moment en que es té coneixement de la
situació de violència fins que es resol la situació.
En el cas de Subirats, no es detecta l’existència de cap protocol d’actuació en
casos de violència masclista, tot i que a mitjans de l’any 2016 es va aprovar el
Protocol Comarcal per a l’Abordatge de la Violència Masclista a l’Alt Penedès.
Aquest protocol defineix un model d’intervenció i el marc de referència tècnic i
metodològic de la coordinació interna i externa amb totes les institucions
implicades en la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de les dones que
viuen, han viscut o poden viure situacions de violència masclista. El seu objectiu és
millorar la qualitat de vida de les víctimes, dones i família, amb una intervenció
integral i de qualitat.
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Taula resum Eix 2. Lluita activa contra la violència masclista
PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES
Hi ha una dificultat per
comptabilitzar els casos reals
de violència masclista

La violència masclista a
Subirats

S’atorguen molt poques ordres
de protecció al Partit Judicial
de Vilafranca del Penedès

Les dones grans que
assisteixen als tallers
organitzats per la Regidoria de
Gent gran disposen d’elements
d’identificació de la violència
masclista
Identificació i rebuig del
municipi a la violència
masclista

No es disposa d’elements per
conèixer el grau d’identificació
dels diversos tipus de violència
masclista i dels diversos àmbits
on es produeix la violència
masclista per part de la
població jove i adulta
No hi ha mostres clares de
rebuig de la violència, com
podrien ser concentracions o
actes de rebuig massiu, ni de
manera puntual ni continuada
La violència masclista no es
considera un tema rellevant

Actuació de
l’Ajuntament
en front la
violència
masclista

Activitats de
prevenció i
sensibilització

Es porten a terme activitats de
prevenció i sensibilització de la
violència masclista.
Es porten a terme activitats
d’apoderament de les dones, i
per prendre consciència de la
violència masclista viscuda

Aquestes activitats no
responen a una planificació
estructurada i transversal.
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Atenció a
víctimes

Instruments
de
coordinació

S’ofereixen serveis d’atenció i
acompanyament a dones que
han patit violència a partir d’un
conveni amb l’Ajuntament de
Sant Sadurní d’Anoia

Baix coneixement per part de
l’Ajuntament dels casos de
violència masclista

L’existència d’un pis
d’emergència comarcal

S’està treballant per oferir un
pis d’emergència –que pot ser
utilitzat per dones que han
patit violència masclista- a
nivell comarcal

Existència del Protocol
Comarcal per a l’Abordatge de
la Violència Masclista a l’Alt
Penedès

No existeix cap protocol
d’atenció i resposta a les dones
que han patit violència
masclista
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Eix 3. Drets i qualitat de vida
Quan es parla de drets i qualitat de vida es fa referència a si els diversos col·lectius i
persones que viuen al municipi veuen reconeguts els seus drets socials i aquests es fan
efectius al dia a dia. Les característiques a les que ens referim són transversals, com
les diverses etapes del cicle vital, com l’adolescència i la joventut, l’edat adulta o la
vellesa, l’origen, la diversitat funcional o les persones que formen part del col·lectiu
LGTBI, en relació a l’accés a diversos drets com és el dret a la salut, l’habitatge, el dret
a no trobar-se en situació d’exclusió social o el dret a l’oci o al lleure, sempre des de la
perspectiva de gènere.
Abans de l’anàlisi acurat dels drets i la qualitat de vida de cadascun dels ítems
esmentats, però, cal presentar les principals característiques del municipi. Així, Subirats
és un municipi de la comarca de l’Alt Penedès que té 2.98815 habitants, d’aquests 1543
(el 51,64%) són homes i 1445 (el 46,38%) són dones. La distribució de la població per
grups d’edat és la següent:

Gràfic 3. Població per grups d’edat quinquennal. Subirats 2015

Hermes padró continu

15

Segons dades facilitades per la Diputació de Barcelona referents a l’any 2015.
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A l’analitzar l’índex de relació a la feminitat, que és la proporció de dones per cada 100
homes, segons els grups d’edat, s’observa que, per pràcticament per tots els grups
d’edat hi ha un nombre inferior de dones en relació als homes a l’àmbit municipal,
respecte del total de la comarca, de la demarcació de Barcelona o del conjunt de
Catalunya. Cal destacar també que entre els grups d’edat d’entre 55 a 59 anys i d’entre
80 i 84 anys, la proporció de dones és inferior a la proporció d’homes, mentre que
entre la població de 85 anys o més, es capgira la proporció i hi ha 2,5 dones per cada
home.
Gràfic 4. Relació de feminitat per grups d’edat quinquenals. Subirats, Alt
Penedès, demarcació de Barcelona i Catalunya 2015

Elaboració per partir de la Diputació de Barcelona a partir de dades d'Idescat 2015

Pel que fa al creixement de la població, entre l’any 2001 i l’any 2015, la població a
Subirats ha crescut un 16,86%. La població femenina ha crescut un 13,24%, mentre la
població masculina ho ha fet un 20,45% durant aquest període. Cal apuntar que, entre
1960 i 1991, la població decreix un 21,15%; és una davallada bastant important
s’atura i es reverteix a partir de la dècada dels 90 on, des de l’any 91 fins al 2010, la
població creix un 49,5%.
Pel que fa a la població nouvinguda, l’índex d’autoctonia16 és del 36,51%, mentre
que aquest mateix índex per tota la comarca de l’Alt Penedès és de 70,34%, així
doncs, Subirats té menys població (el 64,49%), que no ha nascut al municipi, que
aquesta mateixa proporció a la resta dels municipis de la comarca (de només el
29,66% de la població).

16

Percentatge de població resident nascuda dins de l’àmbit d’estudi
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Tanmateix, les persones residents a Subirats provinents d’un altre país, és a dir, la
proporció de persones estrangeres, és molt baix, només del 5%, la meitat que al
conjunt de la comarca que és lleugerament superior al 10%. Aquestes dades mostren
com Subirats és un municipi que ha crescut al llarg dels últims anys a través de
l’arribada de persones provinents majoritàriament d’altres punts de Catalunya o
Espanya, però no de l’estranger.
A través del gràfic següent s’observa com la majoria de la població estrangera prové
de països d’Àfrica, seguits de la població de la resta de la Unió Europea, i de la resta
d’Europa. Al llarg dels últims 15 anys la població estrangera ha crescut un 58,8%, tot i
que aquest creixement suposa un percentatge molt baix del total de la població.
Gràfic 5. Percentatge de població estrangera, respecte el total de la
població, per sexe i continent de procedència. Subirats 2015

Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat

Respecte el continent de procedència de les persones migrades, hi ha diferències entre
el municipi de Subirats i la comarca de l’Alt Penedès, tot i que no són rellevants.
A partir del gràfic següent s’observa que, malgrat la població estrangera majoritària a
la comarca prové del continent africà, igual que en el cas de Subirats, la proporció és
superior que a nivell comarcal que municipi. La població provinent de la Unió Europea i
de la resta del continent europeu representa una proporció molt similar al conjunt de la
comarca i al municipi. Finalment, la població de d’Amèrica del Sud, és superior a la
comarca que al municipi.
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Gràfic 6. Percentatge de població estrangera, respecte el total de la
població, per sexe i continent de procedència. Alt Penedès 2015

Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat

A l’analitzar les diferències entre sexes de les persones nouvingudes, a partir de les
dades s’observa que la proporció d’homes nouvinguts és superior a la de dones, tant a
nivell local (5,18% d’homes versus 4,78% de dones) com comarcal (10,78% d’homes
versus 9,72% de dones), malgrat la diferència no és especialment pronunciada. Així, a
partir de la informació qualitativa, s’identifica el perfil de l’home d’origen africà que
arriba al municipi per treballar al camp, tot i que també hi ha dones nouvingudes, que
fan tasques de cura per hores o com a internes, majoritàriament provinents de
llatinoamèrica.
L’actuació de l’Ajuntament en matèria de suport a les persones nouvingudes l’any 2016
consisteix en la informació i orientació, suport convivencial i la prevenció i inserció de 8
persones, 4 homes i 4 dones, per part de Serveis Socials.
Pel que fa al creixement natural de la població, cal conèixer l’índex sintètic de
fecunditat, que mostra el nombre fills/es que tindrà una dona al final de las seva vida
fèrtil, que és del 0,86, mentre que pel conjunt de la demarcació de Barcelona és de
1,37.
S’analitza la riquesa del municipi a partir del nivell de renda de la població de Subirats.
Així, la renda bruta familiar disponible per habitant l’any 2015 va ser de 13.115€,
lleugerament inferior a la renda bruta disponible per habitant a la comarca que va ser
de 13.417€. El nivell de renda municipal i comarcal és bastant inferior al nivell de renda
de la població del conjunt de la demarcació de Barcelona que, l’any 2015, va ser de
16.366€ bruts anuals.
42

Un cop apuntades aquestes característiques bàsiques que descriuen alguns elements
de la ciutadania de Subirats, a continuació s’analitzen una sèrie d’ítems que permetran
veure si s’incorpora la perspectiva de gènere en l’aplicació de mecanismes per garantir
els drets i la qualitat de vida de la ciutadania.

3.1 Drets i qualitat de vida en relació a la salut i l’esport
Un bon estat de salut és una condició indispensable per una bona qualitat de vida. Per
tal d’analitzar si s’incorpora la perspectiva de gènere en la salut, cal també analitzar,
els diferents col·lectius o grups de persones amb característiques diferenciades, que,
per aquestes especificitats, l’Ajuntament planifica activitats o serveis concrets per
cadascun d’aquests.
En primer lloc, però, cal destacar que, des de l’Ajuntament no s’ha elaborat cap pla
local de salut, que planifiqui les accions en matèria de salut al municipi, o que exposi
les principals problemàtiques o riscos de la població de Subirats en matèria de salut. En
aquest sentit, les accions en matèria de salut, es concreten en funció dels col·lectius a
les que van dirigides.

•

Gent jove

Pel que fa a la salut de la gent jove, a partir de la informació qualitativa no es detecta
que la gent jove de Subirats pateixi cap malaltia generalitzada o tingui risc de patir-ne
cap d’específica. Cal destacar, però, que des de l’Ajuntament, es porta a terme de
manera continuada una campanya de prevenció de les malalties de transmissió sexual i
dels embarassos no desitjats, a partir de la formació sobre l’ús d’anticonceptius entre
aquest col·lectiu. A més, a les festes del nucli d’Ordal, hi ha un Punt Jove que informa i
ofereix assessorament i formació als i les joves que participen d’aquestes festes, i a
l’equipament juvenil es dispensen preservatius de manera gratuïta.
Aquestes iniciatives representen exemples en positiu de prevenció i formació envers els
bons hàbits de salut d’aquest col·lectiu, però manca incorporar la perspectiva de
gènere de manera directa en aquestes accions per tal d’assegurar que les especificitats
de la salut de les dones joves es té en compte en la mateixa mesura que la dels
homes.
Per altra banda, des de la Regidoria de Joventut, es realitzen xerrades de formació,
assessorament i acompanyament a familiars de joves sobre diverses matèries, i es fa
una derivació a les persones que ho necessitin al Servei d’Assessorament Familiar
d’Alcohol i altres Drogues (SAFAD), que és un servei ofert pel Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, que serveix per orientar o assessorar a les persones, especialment les joves,
o les seves famílies sobre el consum de drogues o alcohol.
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•

Gent gran

Pel que fa al dret a la salut de la gent gran, degut a que Subirats és un municipi on hi
ha una persona menor de 65 anys per 1,13 persones major de 65 anys. Si s’analitza
aquesta proporció segons el sexe, s’observa que hi ha una dona menor de 65 anys per
cada 1,29 dones majors de 65, mentre que en el cas dels homes, la proporció de
majors i menors de 65 anys és pràcticament la mateixa. Aquestes xifres expliquen
doncs, que Subirats és un municipi envellit, i la taxa d’envelliment municipal es
superior a la comarcal, a la de la demarcació de Barcelona i a la del Conjunt de
Catalunya. Aquest envelliment, a més, és superior entre les dones, tal com ja s’ha
apuntat.
Per altra banda, és rellevant apuntar que la situació d’aïllament que pateixen bona part
de les dones grans de Subirats, ja que moltes d’elles són viudes, o viuen amb parella,
amb unes relacions marcades fortament pels rols de gènere, fa que hi hagi una
situació de risc per moltes d’elles de no poder gaudir d’una bona salut psicosocial.
Aquestes especificitats, impliquen doncs, que des de l’Ajuntament s’ofereixin tot un
seguit de serveis i activitats d’acompanyament a aquest col·lectiu de persones, sovint,
activitats relacionades amb la salut d’aquestes persones. Des de la Regidoria de Gent
Gran, es porten a terme diverses activitats, totes enfocades de manera directa o
indirecta a vetllar per la bona salut de les persones grans.
Una de les línies en les que treballa la regidoria són els tallers d’estimulació
cognitiva; són tallers setmanals que es porten a terme a 8 nuclis del municipi.
Aquests tallers contribueixen a la prevenció de demències, o l’endarreriment
d’aquestes i de l’exercici per tal de millorar i estimular l’agilitat mental, el pensament
lògic, la creativitat i la memòria.
Per altra banda, una altra de les activitats fixes de la Regidoria de Gent Gran és la
gimnàstica suau. Aquesta activitat es realitza de manera periòdica, dues classes a la
setmana, en 7 nuclis de Subirats. La gimnàstica suau consisteix en exercicis per
millorar l’estat físic, i en conseqüència també el mental, de les persones que hi
assisteixen. Les sessions també poden contribuir a la prevenció de lesions i caigudes,
que poden ser habituals entre la gent gran.
Segons la informació facilitada per l’Ajuntament, la gran majoria de persones que
acudeixen a aquests tallers i activitats, són dones, aquest fet implica que, a més de
treballar els aspectes detallats anteriorment, de manera indirecta també es treballa
l’autoestima i l’apoderament i es combat la soledat. Una altra conseqüència directa és
que a partir d’aquests espais on es generen noves relacions o s’enforteixen les
existents, es contribueix a l’autodetecció de violència masclista de tipus psicològic per
part de les pròpies dones que la pateixen o la detecció d’aquestes conductes per part
del personal tècnic de gent gran que guia les sessions. Aquest fet és profundament
apoderador per les pròpies dones i proporciona una informació molt valuosa al
personal de l’Ajuntament alhora de conèixer la situació i les principals problemàtiques
de les dones grans del municipi.
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Més enllà d’aquestes activitats dirigides, des de Serveis socials s’ofereixen tot un seguit
de serveis d’atenció i acompanyament a les persones grans. Tal com s’observa al gràfic
següent, aquestes ajudes tenen un impacte superior en dones que en homes.

Gràfic 7. Persones grans que han sol·licitat algun servei a Serveis Socials.
Subirats 2016

Elaboració pròpia a partir de la memòria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Subirats

Finalment, des de l’Ajuntament també s’ofereix el Servei d’Ajuda a Domicili, que al llarg
de l’any 2016 s’ha executat per donar suport a 2 homes i a 4 dones, amb un total de
212 hores de servei.

•

Persones amb diversitat funcional

Les persones amb diversitat funcional són aquelles persones amb algun tipus de
dificultat específica de mobilitat o amb alguna especificitat en les seves capacitats
cognitives o de desenvolupament. Així doncs, són persones amb algun tipus d’afectació
a la seva salut.
Pel que fa als serveis d’atenció i acompanyament que s’ofereixen des de Serveis Socials
per a persones amb discapacitat, a partir del gràfic següent s’observa que
majoritàriament la població de Subirats amb aquesta problemàtica acudeix a Serveis
Socials per tal d’obtenir informació i orientació, tot i així, també hi ha un gruix
important que sol·liciten suport en la prevenció i la inserció. S’observa que la proporció
de dones que accedeixen a Serveis Socials és superior als homes.
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Gràfic 8. Persones amb discapacitat que han sol·licitat algun servei a Serveis
Socials. Subirats 2016

Elaboració pròpia a partir de la memòria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Subirats

Pel que fa les accions que es porten a terme a Subirats en matèria de sensibilització i
acompanyament de les persones amb diversitat funcional, s’observa a través de la
informació de tipus qualitatiu, que s’ha portat a terme, de manera puntual, una
representació de teatre sobre les especificitats de la discapacitat. Per altra banda, cal
apuntar que no hi ha serveis especialitzats per a persones amb diversitat funcional,
però si que, des de la Regidoria de Benestar Social i l’àrea de serveis socials, es poden
sol·licitar ajuts de tipus econòmic per adequar la pròpia llar a les necessitats de les
persones amb mobilitat reduïda.
Més enllà de la salut, en aquest apartat també s’incorpora l’anàlisi respecte l’accés a
l’esport com un àmbit relacionat de manera directa amb la prevenció de la salut, i
sovint un àmbit profundament masculinitzat, o les dones tenen una presència molt
baixa, més enllà de l’esport infantil.
A l’analitzar doncs, l’accés a l’esport al municipi de Subirats, s’observa que, l’esport
majoritari al municipi és el futbol entre els nois, i el basquet entre les noies.
Actualment no hi ha cap pavelló municipal, però si que hi ha diverses pistes per fer
esport; pistes amb cistelles i porteries, piscines, skate-parc, pistes de petanca, etc. A
més, recentment, s’ha inaugurat un camp de futbol al nucli de Sant Pau d’Ordal.
És rellevant destacar però que, mentre nens i nenes juguen junts fins els sis o set
anys, a qualsevol esport que practiquin, a partir d’aquesta edat, el futbol especialment
passa a ser un esport només practicat per homes, i aquest fet suposa que el nou
equipament no respongui a les demandes o necessitats de tota la població. Així mateix,
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el bàsquet, que és l’esport més practicat per les noies, obté menys visibilitat i menys
suports, i només compta amb un equip femení al nucli de Sant Pau d’Ordal.
Aquesta segregació segons sexe dels espais esportius del municipi, provoca que tot
sovint, les dones adultes que volen fer esport, acudeixin a gimnasos o equipaments
d’altres municipis.

3.2 Drets i qualitat de vida en relació a l’habitatge
Tenir accés a l’habitatge és imprescindible per assolir una seguretat i poder
desenvolupar amb normalitat el dia a dia de la vida quotidiana.
La baixada dels salaris a nivell generalitzat a Catalunya i Espanya, sobretot entre la
gent jove i la pujada dels lloguers en els últims 2 anys, dificulta l’accés al dret a
l’habitatge. En el cas del municipi de Subirats, la composició del municipi provoca
dificultats específiques.
Per una banda, el municipi de Subirats comptava amb un nombre elevat
d’habitatges de segona residència que estaven buits al llarg de tot l’any, i els i les
propietàries, residents a Barcelona o a municipis de l’àrea metropolitana, hi
anaven en els períodes de vacances o els caps de setmana. Aquesta realitat, però,
es veu afectada per la crisi ja que, aquestes famílies, formades habitualment per
una parella de mitjana edat i els fills o filles, decideixen anar a viure a la segona
residència a Subirats un cop es jubilen, per tal de deixar la residència a l’àrea
metropolitana als seus fills/es, que sovint tenen dificultats per pagar un habitatge
a prop del seu lloc de treball.
Per altra banda, la major part dels habitatges disponibles de Subirats, són cases
de dimensions considerables, no pisos, i això n’encareix el preu. Així, la major part
dels habitatges disponibles no són accessibles per les persones amb salaris baixos,
com la gent jove o les persones amb dificultats per accedir al mercat laboral.
Tot i que desconeixem les rendes de la població segons la seva edat per al cas
concret de Subirats, el gràfic següent mostra com el jovent té uns ingressos
menors a les persones d’edat adulta, o les persones jubilades. També el gènere és
una variable a tenir en compte ja que les dones cobren menys que els homes per
totes les edats amb l’excepció de les persones de 16 anys o menys.
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Gràfic 9. Renda mitjana neta anual per sexe i edat. Catalunya 2015

Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Condicions de Vida de l’INE

Aquestes dades, mostren com de manera previsible, el jovent de Subirats, es troba
amb serioses dificultats per poder seguir vivint al municipi, un cop emancipats. També
dificulta les dones no aparellades amb homes l’accés a un habitatge de lloguer. Així,
podem assenyalar les dones joves com el col·lectiu amb majors dificultats en aquest
àmbit.
Pel que fa l’actuació de l’Ajuntament en aquesta matèria, no es porta a terme cap
acció concreta per tal de fer accessible l’habitatge a les persones amb ingressos
més baixos, tot i que si que hi ha un habitatge social per donar resposta a diverses
situacions d’emergència, i actualment n’hi ha un altre en construcció. Tot i així, cal
destacar que, des de Serveis Socials s’ofereix informació i assessorament en
aquesta matèria, tal com s’observa al gràfic següent:
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Gràfic 10. Persones sol·licitat algun suport en matèria d’habitatge a Serveis
Socials. Subirats 2016

Elaboració pròpia a partir de la memòria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Subirats

Per altra banda, si que es fa una tasca d’assessorament per al jovent en matèria
d’habitatge des de la Regidoria de Joventut. Aquest acompanyament consta
d’informació i suport concret per tal d’accedir a pisos de protecció oficial o a ajudes per
emancipar-se o accedir a un habitatge. Finalment, des del Servei de Joventut del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, a traves de la plana web www.dinamo.cat s’ofereix
una borsa d’habitatge de lloguer pel jovent de tota la comarca.

3.3 Drets i qualitat de vida en relació a l’exclusió social
A partir de l’anàlisi de la informació obtinguda es detecta que hi ha persones a Subirats
que poden trobar-se en situació de risc de pobresa o d’exclusió social.
Els principals riscos que es troben al municipi són el de la pobresa energètica, el
sensellarisme i la vulnerabilitat econòmica. Es detecta que les persones que es
poden trobar en aquestes circumstàncies són persones poc arrelades al teixit social del
municipi i/o que formen part de famílies poc nombroses o nouvingudes, que alhora
provoca que sigui difícil de detectar.
Aquestes persones, sovint són homes, ja que, per la seva socialització de gènere,
tenen més dificultats per demanar ajuda i poden patir majors situacions d’aïllament.
També poden respondre a un perfil d’homes immigrats, que treballen al camp i no
tenen xarxes de suport al municipi.
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Alhora, la gent gran, especialment les dones grans, són també un col·lectiu de risc ja
que, per la composició del municipi, sovint poden quedar aïllades, sobretot les dones
residents en urbanitzacions, que tenen menys teixit social i on hi ha menys vida al
carrer.
Cal destacar però, que es desprèn de la informació qualitativa, que entre les persones
del municipi es dóna una solidaritat que permet detectar i donar resposta a aquests
casos gràcies al suport veïnal.
Per part de l’Ajuntament, des de la Regidoria de Benestar social, es fa una tasca de
detecció i prevenció de situacions de risc d’exclusió social, i s’ofereix informació,
orientació i assessorament. A més, des d’aquesta àrea es tramiten les prestacions
necessàries per aquelles persones o famílies en situació de resic i es realitzen
derivacions als serveis socials especialitzats. Finalment, cal destacar que l’Ajuntament
disposa d’un Protocol per evitar el tall d’aigua potable, tot i que no es disposa de cap
protocol per evitar el tall d’altres subministres necessaris.
3.4 Drets i qualitat de vida en relació al lleure
El fet de disposar de temps, espais i activitats per gaudir del temps lliure és important
per gaudir d’una vida sana, i és un signe inequívoc de disposar d’una bona qualitat de
vida. Per aquest motiu, en aquest apartat s’analitza el tipus d’oci de la població de
Subirats en funció de determinades característiques, i si aquest lleure incorpora la
perspectiva de gènere.
En primer lloc cal apuntar que la gent jove, sovint es desplaça a municipis més grans
com Sant Sadurní d’Anoia o Vilafranca del Penedès, en cas que disposin de cotxe o
moto. En el cas del jovent menor d’edat, que no disposa de carnet de conduir, sovint
demana a familiars que els traslladin als municipis del voltant per quedar amb les
amistats, anar al cinema o sortir de festa. Cal destacar que durant l’època de festes
majors, els joves es queden al municipi i es desplacen al nucli on es fa la festa. Des del
punt de vista de gènere, a partir de la informació qualitativa es desprèn que les noies
joves són molt més dependents de les seves famílies per desplaçar-se, ja que no
acostumen a disposar de moto, mentre els seus companys, si que n’acostumen a tenir.
Per part de l’Ajuntament, i des de la Regidoria de Joventut, cal destacar l’existència de
l’Equipament juvenil, que és un espai al nucli d’Ordal, obert dues tardes a la setmana,
que es posa a disposició dels i les joves d’entre 12 i 30 anys. Aquest espai compta amb
una sala d’oci i temps lliure equipada amb videojocs, jocs de taula i revistes juvenils, a
més de xarxa wifi i ordinadors. El jovent pot utilitzar aquests serveis i també funciona
com a espai de trobada i un espai on els i les usuàries poden xerrar sense haver de
trobar-se en bars o al carrer. Des de la perspectiva de gènere, però, cal destacar que
els videojocs són un tipus d’oci profundament masculinitzat, fet que pot provocar que
les noies de Subirats no utilitzin aquests recursos més enllà d’utilitzar-l’ho com a espai
de trobada, o aula d’estudi.
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Finalment, també des de la Regidoria de Joventut, s’ofereixen un seguit d’activitats,
pactades conjuntament entre el jovent que participa de l’espai de l’equipament juvenil i
el personal tècnic, que intenten ampliar el concepte d’oci i temps lliure que tenen les
persones joves i oferir un oci alternatiu: cultural, educatiu, esportiu, tecnològic, etc.
Des de la Regidoria de Cultura, s’ofereixen descomptes per activitats d’oci cultural
dirigit a joves.

Pel que fa al tipus de lleure de les persones grans, l’oci entre homes i dones és molt
diferent; per una banda els homes acostumen a passar el seu temps lliure a l’hort o la
vinya, o anar a l’ateneu o casal a jugar a cartes amb els amics. Les dones, en canvi,
acostumen a quedar-se més a casa, amb risc d’aïllament, tal com ja s’ha comentat, per
diversos motius: per dificultats per desplaçar-se i perquè no tenen l’hàbit d’anar als
ateneus i casals, que són espais majoritàriament masculinitzants.
Les experiències que es porten a terme des de la Regidoria de Benestar Social són una
bona manera d’acompanyar les dones grans en el seu temps de lleure, sobretot cal
destacar les xerrades, formacions, sortides i activitats lúdiques i culturals que es
realitzen al llarg de l’any i que suposen un punt de trobada i relació, especialment per
les dones, que són la majoria de qui hi assisteix.
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Taula resum Eix 3. Drets i qualitat de vida

Drets i qualitat
de vida en
relació a la
salut i l’esport

PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

La salut de la
gent jove

Es realitzen activitats de
sensibilització en matèria de
salut sexual i reproductiva

No s’introdueix la perspectiva
de gènere de manera
específica a les activitats de
sensibilització en matèria de
salut sexual i reproductiva

La salut de la
gent gran

Es realitzen activitats de
prevenció i millora de la salut
física i mental amb un impacte
molt positiu sobre les dones

La salut de
les persones
amb
diversitat
funcional

No es porten a terme activitats
de suport o acompanyament
amb perspectiva de gènere per
a persones amb diversitat
funcional

L’accés a
l’esport

Des de l’Ajuntament no es
potencia amb els mateixos
recursos l’esport que
practiquen majoritàriament
homes que el que practiquen
majoritàriament dones

Drets i qualitat de vida en
relació a l’habitatge

Drets i qualitat de vida en
relació a l’exclusió social

Entre les criatures menors de 7
o 8 anys, no es donen
diferències o desigualtats en
l’accés a l’esport

Existència d’un pis d’emergència
social, i un altre en procés de
construcció

Hi ha solidaritat interveïnal que
permet detectar i donar
resposta a casos d’exclusió
social o risc de patir-ne

La mida gran dels habitatges
disponibles encareix el preu
del lloguer dels habitatges de
Subirats. Això produeix una
gran dificultat d’emancipar-se,
especialment, de les dones
joves
Es donen casos de
sensellarisme o pobresa
energètica, sobretot a homes
nouvinguts o sense xarxa
familiar al municipi
Hi ha risc d’aïllament social de
les dones grans
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Les dones joves tenen més
dificultats per accedir al tipus
de lleure que practiquen
habitualment l’accés al vehicle
privat

Drets i qualitat de vida en
relació al lleure

Les activitats d’oci que es
porten a terme des de la
Regidoria de Benestar Social
suposen un espai de relació i
trobada molt important per les
dones grans

L’equipament juvenil no
compta amb una oferta d’oci
diversificada i que superi els
rols de gènere
Hi ha espais d’oci com els
casals o ateneus que no
responen a les necessitats
d’oci de les dones i estan molt
masculinitzats
Les donen tenen menys oci a
l’espai públic que els homes
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Eix 4. Coeducació, creació cultural de les dones i cultura per la igualtat
El concepte de coeducació sorgeix del pedagog Ferrer i Guàrdia, que parlava de
coeducació entre gèneres i classes socials com un projecte de temps o espai comú
entre diverses persones, en llibertat. Als anys 30, l’escola republicana posa en pràctica
la coeducació ajuntant nens i nenes als mateixos espais i estudiant els mateixos
temaris i fent les mateixes activitats. En qualsevol cas, s’entén per coeducació
“l’educació conjunta d'alumnes d'ambdós sexes en una classe o un centre educatiu,
que intenta proporcionar els mitjans i les condicions perquè tots els alumnes tinguin les
mateixes oportunitats reals i procura corregir els models sexistes”17.
En l’actualitat, la major part dels currículums escolars són encara androcèntrics, ja que
no es visibilitzen tantes dones com homes al currículum, i també es coneix l’impacte
del currículum ocult, que fa que les nenes parteixin d’una situació de desavantatge
respecte els nens a ulls del professorat. Alhora, falta formació de gènere per part del
professorat i no es pot oblidar que la socialització de les criatures no recau
exclusivament en el professorat, sinó que hi intervenen altres agents com, per
exemple, la família i els mitjans de comunicació.
En aquest mateix sentit la creació i difusió cultural ha de fer també una funció
coeducativa i promoure una mirada crítica de gènere respecte la societat, així com
promoure valors d’igualtat. La manca de visibilitat de les creadores té relació amb la
manca d’oportunitats reals de les dones per participar plenament en el món de la
cultura professional, malgrat ser majoritàries en les etapes formatives en aquest àmbit.
Així, l’àmbit de la cultura pateix un problema especialment greu de segregació vertical,
i, tot i ser un àmbit molt feminitzat en els nivells d’estudi mitjans i superiors en
disciplines artístiques, la major part dels èxits i reconeixements són per homes.

4.1 Existència de mesures per garantir la coeducació
Subirats actualment compta amb 3 escoles públiques: l’Escola El Montcau al nucli
d’Ordal, l’Escola Sant Jordi al nucli de Sant Pau d’Ordal i l’Escola Subirats al nucli
de Lavern. També compta amb 3 escoles bressol públiques als mateixos nuclis on
hi ha les escoles d’educació infantil i primària: Llar d’Infants Els Pardals, Llar
d’Infants l’Esquirol i la Llar d’Infants Els Cargols.
En cap dels centres esmentats, però, no s’està aplicant cap currículum escolar
coeducatiu, ni hi ha cap planificació formal per incorporar continguts coeducatius
al currículum escolar. En aquest sentit, cal destacar que a les escoles, tampoc es
fa cap tipus de formació, sensibilització o prevenció vers la violència masclista.

17

Definició extreta de la plana web de l’Optimot. Consultes lingüístiques. Generalitat de Catalunya
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Pel que fa al llenguatge, a partir de la informació qualitativa, s’observa que en els
espais de les escoles no es té present, si més no de manera sistemàtica i
estandarditzada, l’ús inclusiu del llenguatge, i per tant, un ús no sexista ni
androcèntric.
Tot i així, cal destacar que es realitzen alguns tallers a les escoles, enfocats a
pares i mares, que tenen l’objectiu de donar suport a la funció educativa i que
estan impulsats per la Diputació de Barcelona.
Pel que fa a l’educació secundària, Subirats no té institut on cursar l’educació
secundària obligatòria o l’educació postobligatòria com pot ser el batxillerat o els
cicles formatius. Cal destacar però, l’existència de l’IES Escola Intermunicipal del
Penedès, que és un institut públic que es troba al municipi de Sant Sadurní
d’Anoia, i que pertany a la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès. Altres
joves de Subirats també estudien a altres instituts públics o privats de la resta de
municipis de la comarca, però en tots els casos, s’han de desplaçar. Cal destacar
que existeix un servei de bus per arribar a l’institut que passa per 3 nuclis del
municipi de Subirats (Ordal, Sant Pau d’Ordal i Can Cartró). En tot cas, però, no es
detecta l’existència d’activitats coeducatives a aquest centre.
Finalment, els esplais també són agents educatius rellevants que fan educació en
el lleure. A Subirats hi ha dos esplais: l’Esplai Sol Naixent i l’Esplai Els Cargols. A
partir de la informació qualitativa es detecta que, malgrat la coeducació no
s’incorpora en totes les seves activitats, si que es tenen presents les desigualtats
de gènere en diversos aspectes; per una banda, aquestes entitats eviten la
comunicació i el llenguatge sexista o androcèntric a través de l’ús del doble
gènere, i per altra banda, de manera puntual es porten a terme activitats de
formació i sensibilització sobre desigualtats de gènere i violència masclista amb
entitats especialitzades, i de manera conjunta totes dos esplais.
També en l’educació en el lleure, les activitats extraescolars que s’ofereixen al
municipi es centren bàsicament en activitats esportives i d’educació musical. Tal
com ja s’ha apuntat a l’eix anterior, l’oferta esportiva és desigual entre nens i
nenes, mentre l’escola de musica forma a una proporció molt similar de nens i
nenes tot i que no s’hi incorpora la coeducació de manera específica.

4.2 Existència de la perspectiva de gènere en l’activitat cultural del municipi
L’oferta cultural dels municipi de Subirats es centra bàsicament en activitats culturals
musicals concentrades al llarg dels mesos d’estiu i vinculades a les festes majors dels
diversos nuclis, o en espais o museus que mostren el patrimoni cultural del municipi o
on es porten a terme exposicions culturals. Per altra banda, també hi ha una petita
cafeteria i un teatre on es fan representacions de tipus familiar.
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Pel que fa als museus i als espais culturals del municipis, cal destacar el Centre
d’Interpretació de l’Última Defensa de Barcelona (CIUDEB) que és una eina per
divulgar i explicar la memòria històrica que es va viure al municipi durant la guerra civil
i els anys posteriors, a partir de diversos testimonis. Per altra banda, també cal
destacar el Castell de Subirats, el Museu d’Esperanto de Subirats (MES) i el Poble
Medieval de Torre Ramona que són importants construccions que ajuden al turisme
cultural al municipi.
Pel que fa a la programació cultural estable, des de l’Ajuntament s’organitza la
celebració institucional de les diades de Sant Jordi i l’Onze de Setembre. També
s’atorguen de manera anual els Premis Castell de Subirats, des de l’any 2014, i al gràfic
següent es detalla el sexe de les persones premiades.

Taula 3. Premis Castell de Subirats segons sexe

A la taula anterior s’observa que la proporció de dones i homes premiades és molt
similar si s’agafa la mitjana de les quatre edicions en que s’ha atorgat aquests premis.
Tot i així, en la segons edició, es premia una dona com a “vídua de”, i per tant, es
premien les aportacions del seu marit, i no les seves pròpies aportacions a la vida
cultural del municipi. Cal destacar que al cartell on es publiciten les persones o entitats
premiades, no s’inclou el nom propi de la dona, sinó que només se l’anomena com a
vídua de.

Pel que fa a la programació de música en directe i concerts, s’ha analitzat la presència
de concertistes homes i dones al Festival Música a les Vinyes, que és un festival que
compta amb un parell de concerts que es fan enmig de les vinyes al llarg del mes de
juliol. Els resultats són els que es mostren a la taula següent:
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Taula 4. Evolució de concertistes al festival de Música a les Vinyes
segons sexe (últims anys disponibles)

S’observa doncs, que la paritat no és un requisit a l’hora de programar, ja que la
presència d’homes en els anys analitzats d’aquest festival és molt elevada; només l’any
2010 s’assoleix la paritat amb un 60% d’homes concertistes versus el 40% de dones.
A partir de la informació qualitativa, es desprèn, que la paritat tampoc o és un requisit
a l’hora de preparar la programació cultural d’altres esdeveniments com la Festa Major
i, en especial, les activitats d’animació infantil estan sempre liderades per homes.
Malgrat que no s’assoleixi la paritat a la programació cultural, però, a partir de la
informació qualitativa, es detecta que algunes entitats que porten a terme activitats
culturals, com la coral o l’associació per la memòria històrica, si que tendeixen a
incorporar la perspectiva de gènere en el plantejament dels seus actes.
Finalment, el servei d’acollida de criatures per activitats culturals per adults no sol ser
un servei habitual, i només es fa en algunes xerrades o tallers enfocats específicament
per pares i mares.
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Taula resum Eix 4. Coeducació, creació cultural de les dones i cultura
per la igualtat
PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES
No hi ha cap planificació formal
per introduir continguts
coeducatius als centres educatius
del municipi

Existència de mesures per
garantir la coeducació

Els esplais introdueixen elements
coeducatius i a favor de la igualtat
de gènere entre les seves activitats
en l’educació en el lleure

No es fa cap tipus de formació,
sensibilització o prevenció vers
la violència masclista als
centres educatius del municipi
No s’incorpora l’ús d’un llenguatge
no sexista ni androcèntric als
centres educatius del municipi

Existència de la perspectiva
de gènere en l’activitat
cultural del municipi

Hi ha paritat entre les persones
premiades als Premis Castell de
Subirats

Hi ha entitats que incorporen la
perspectiva de gènere en el
plantejament dels seus actes
culturals

No hi ha perspectiva de gènere en
l’enfocament de les persones
premiades als Premis Castell de
Subirats

No hi ha paritat a la programació
cultural musical del municipi
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Eix 5. Coresponsabilitat dels treballs i organització social dels temps
Quan es parla de coresponsabilitat s’està fent referència a que totes les persones,
independentment del seu sexe, s’han de fer responsables de tots els tipus de treballs,
també el treball no remunerat, necessari per a que la vida i la societat funcionin.
També fa referència a la responsabilitat de les administracions en assumir part
d’aquestes tasques com a obligacions públiques, i no en mans de les famílies, i per
tant, de les dones. Aquesta coresponsabilitat va lligada a una organització dels temps i
els horaris que facin compatibles tots els temps de treball amb els altres temps de
vida, com pot ser el temps per les relacions personals o per l’oci.
Es parla de treballs en plural ja que es diferencia entre el treball que es porta a terme
al mercat laboral i el treball domèstic i de cures, que es porta a terme a l’àmbit de la
llar. Malgrat tots dos treballs són necessaris, entre ells s’estableix una jerarquia del
primer sobre el segon, on el treball productiu obté el valor social, econòmic, i porta
associats alguns els drets de ciutadania. El segon és invisibilitzat i no atorga cap dret,
sovint tampoc atorga cap salari.
L’actual organització social dels treballs té un forta divisió de gènere. Socialment,
s’entén que l’esfera productiva i el treball que s’hi porta a terme s’associa al rol
masculí, mentre que l’esfera reproductiva i els seus treballs es reserven pels rols
femenins. Així, es construeix en l’imaginari col·lectiu la figura de l’home “guanyador de
pa” i la dona com a “mestressa de casa”, que tot i que no es compleix a la major part
de les llars, sí que orienta sobre allò que és desitjable, i sobretot, implica una doble
jornada per a les dones, al considerar que, independentment de la seva posició en el
mercat, aquestes tenen una responsabilitat prioritària: les feines domèstiques i de
cura.
Aquesta jerarquització dels treballs, i l’assignació prioritària dels homes a l’àmbit
laboral implica desigualtats en el terreny de l’ocupació, on la temporalitat, la parcialitat
i la precarietat en general són fenòmens feminitzats. En aquest sentit, la segregació
horitzontal i vertical són mostres de les desigualtat de gènere al mercat laboral.
Pel que fa als treballs domèstics i de cures, les desigualtats de gènere també hi són
presents en tant que aquestes tasques són assumides majoritàriament per dones. Així,
mentre les dones tenen menys presència que els homes al mercat laboral i pitjors
condicions de treball, també són les que es fan càrrec de les activitats quotidianes
relacionades amb la llar i la família. Tal com es mostra a la següent infografia, la
càrrega total de treball de les dones és més elevada que la dels homes, tot i que els
ingressos d’ells són més elevats.
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Infografia extreta de la plana web www.iqobservatori.org

Pel que fa a l’organització social dels temps, és necessari adaptar els horaris i els
temps al fet que tant homes com dones treballen a casa i a fora. D’una altra manera,
les “dificultats de conciliació” acaben sent identificades com a problemes individuals de
les dones, que viuen amb un major estrés, pitjor salut en general i havent de renunciar
a la participació o al ple desenvolupament professional. Així, a més de tenir en compte
els temps de tots els treballs, cal analitzar si els horaris socials, és a dir, els horaris dels
comerços, dels serveis municipals, de les escoles, etc. responen a les necessitats de
totes les persones i no pressuposen l’existència d’una “mestressa de casa”.

5.1 Organització dels treballs amb perspectiva de gènere
Pel que fa la situació de Subirats en matèria de treball remunerat, cal assenyalar que
les darreres dades disponibles són del cens de població de l’any 2011. És rellevant
apuntar-ho ja que el context de la crisi econòmica pot haver produït algunes
variacions.
La població activa està formada per la població ocupada, aquella que en l’actualitat
està treballant, i la població aturada. A Subirats, la taxa d’ocupació és del 81% de la
població activa. De la població ocupada, el 57% són homes, mentre que les dones
ocupades representen el 43%. A nivell comarcal, aquesta proporció és molt similar, tot
i que amb una diferència entre homes i dones lleugerament inferior, ja que els homes
ocupats representen el 55% i les dones el 45%, mentre que la taxa d’ocupació a nivell
comarcal és del 77% de la població activa.
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Pel que fa a la població aturada, a Subirats representa el 19% de la població activa.
Aquest percentatge s’eleva fins pràcticament al 23% pel conjunt de la comarca. A
Subirats, el 59% de la població aturada són dones, mentre que al conjunt de l’Alt
Penedès aquesta proporció és del 53%. Com que es disposa de dades més actuals pel
que fa a l’atur, aquest aspecte s’analitzarà amb més detall més endavant.

Gràfic 11. Població segons relació amb l’activitat i sexe. Subirats 2011

Elaboració pròpia a partir de Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE

El gràfic anterior mostra clarament les diferències en relació a l’activitat entre homes i
dones a Subirats. Per una banda, els homes actius són el 60% mentre les dones
només representen el 54%. Aquesta diferència es dóna bàsicament per la proporció de
persones ocupades a temps complert, on les dones representen una proporció molt
més baixa de les persones que treballen a jornada complerta. A l’inrevés passa amb les
persones que treballen a temps parcial, on les dones són la majoria. L’altra gran
diferència entre homes i dones és entre les persones que es declaren en una altra
situació, que sovint vol dir que es dediquen a les tasques domèstiques i de cura; en
aquest cas, les dones doblen la proporció d’homes que es declaren en aquesta
circumstància.
Finalment, pel que fa a les persones inactives: jubilats/des o pensionistes, estudiants o
altres situacions, segueixen el mateix patró que les dades de tota la població catalana.
Els homes jubilats, pensionistes, rendistes o amb invalidesa són una proporció menor
que les dones d’aquesta mateixa categoria, i els i les estudiants són pràcticament la
mateixa proporció.
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Gràfic 12. Població segons relació amb l’activitat i sexe. Alt Penedès
2011

Elaboració pròpia a partir de Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE

Pel que fa a les mateixes dades a nivell comarcal, les principals diferències que mostra
el gràfic següent són entre les persones ocupades a temps parcial; ja que, a nivell
comarcal, la diferència entre la parcialitat masculina i la femenina no és tant gran com
en el cas de Subirats. En el cas comarcal es podria apuntar que hi ha menys
desigualtat, però no perquè tant homes com dones tenen una situacio millor, sino tot
el contrari. Una possible explicació podria ser que la parcialitat de les dones a Subirats,
pot ser una condició escollida, i per això la parcialitat masculina a nivell local és tant
baixa, mentre la parcialitat a nivell comarcal pot respondre a l’única oportunitat de
treball de persones amb dificultats per trobar feina des dels canvis produïts per la crisi
econòmica dels últims anys en relació a l’ocupació.
Pel que fa a la taxa d’atur, l’any 2015 a Catalunya era del 18,6%18. A Subirats,
aquesta taxa l’any 2015 –l’últim any amb dades disponibles-, era de l’11,4%, és a dir,
del 8,91% dels homes i del 14,15% de les dones. Així doncs, la taxa d’atur és
lleugerament més baixa a nivell municipal que pel conjunt de Catalunya. El mateix
passa amb la taxa d’atur a nivell comarcal, que es situa al 13,7% pels homes i al
17,32% per les dones, és a dir, al 15,08% pel total de la població. Així, malgrat
18

Segons dades d’Idescat a partir de l’Enquesta de Població Activa de l’INE.
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Subirats es troba en una posició millor respecte la resta de la comarca i el conjunt de
Catalunya, les desigualtats entre homes i dones són evidents en els tres territoris
analitzats, on les dones sempre tenen unes taxes d’atur més elevades.
Al fixar-nos en l’evolució de l’atur, però, tal com s’observa al gràfic següent, a partir del
2007 l’atur creix tant per homes com per dones fins l’any 2011, o es produeix un
retrocés de l’atur masculí, tot i que no passa el mateix amb l’atur femení que no
decreix fins l’any 2015, malgrat encara és lluny de situar-se en nivells precrisi.

Gràfic 13. Evolució de la població aturada per sexe. Subirats 20072015

Elaboració pròpia a partir de Hermes a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació

Pel que fa a l’evolució de l’atur a la comarca s’observa que la crisi econòmica, amb els
seus anys més crus entre 2008 i 2014, té un efecte negatiu entre els homes que entre
les dones. Cal destacar que l’atur femení, històricament ha estat més elevat que el
masculí, i a nivell comarcal, s’observa com la crisi modifica aquesta tendència, degut a
la caiguda de sectors econòmics tradicionalment molt masculinitzats com la indústria o
la construcció. A partir de l’any 2014 però, amb la suposada sortida de la crisi, les
dones tornen a ser majoria entre les persones desocupades de l’Alt Penedès. Caldrà
veure si els pròxims anys, les xifres de persones desocupades, tant homes com dones,
baixen fins a xifres similars a les de l’any 2007.
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Gràfic 14. Evolució de la població aturada per sexe. Alt Penedès 20072015

Elaboració pròpia a partir de Hermes a partir de les dades del Departament d'Empresa i Ocupació

Pel que fa al treball domèstic i de cura, a continuació es presenta la població que
declara encarregar-se de la major part de les tasques domèstiques per sexe. A partir
del gràfic següent, s’observa doncs com, malgrat que les dones estan incorporades –
tot i les pitjors condicions laborals que pateixen- al mercat laboral, a l’inrevés no es
produeix, és a dir, els homes encara no es fan càrrec de les tasques de la llar en la
mateixa proporció que les dones. Aquesta afirmació es fa palesa a partir de les dades
que es mostren al gràfic següent, on s’observa que el 67% de les dones de Subirats i
el 69% de les dones de la demarcació de Barcelona declara fer-se càrrec de la majoria
de les tasques domèstiques de la llar.
Per altra banda, no disposem de dades específiques a Subirats sobre el repartiment
entre homes i dones del treball de cures, però segons dades de l’Enquesta dels Usos
del Temps, el treball de cures és encara un tipus de treball que realitzen molt més les
dones que els homes, sobretot pel que fa a la cura de persones grans, en relació al
treball domèstic que, com s’ha observat, ja està bastant masculinitzat.
Les dades disponibles, però, no ens permeten conèixer fins a quin punt s’externalitzen
aquest tipus de tasques a persones de fora de la llar, sovint dones migrades, o de
classes socials més baixes.
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Gràfic 15. Percentatge de població que declara fer-se càrrec de la
major part de les tasques domèstiques de la llar per sexe. Subirats i
l’Alt Penedès 2011

Elaboració pròpia a partir de dades Idescat del Cens de població i habitatges del INE 2011

En relació al treball de cures, però, cal apuntar que a partir de l’anàlisi de la informació
qualitativa, s’observa que hi ha dones al municipi que no accedeixen al mercat laboral
com una opció de vida escollida i no com una conseqüència de les opcions limitades
que ofereix aquest. Aquestes dones, sovint abandonen el mercat laboral al quedar-se
embarassades i prenen la decisió de no reincorporar-s’hi un cop han tingut la criatura,
ja que prioritzen la cura de les criatures i la dedicació al treball domèstic a la llar.
Aquestes dones trien per aquesta opció, ja que, previsiblement, deuen formar part de
llars amb alguna altra persona adulta present al mercat laboral amb un sou suficient
per cobrir les despeses de tot el nucli.
Mes enllà de les dades generals sobre ocupació, atur o inactivitat, el tipus de treball a
Subirats té diverses especificitats. Per una banda, cal remar la importància de les
vinyes i el negoci del vi com una indústria molt important que ocupa bona part de les
persones treballadores del municipi de Subirats. La feina a les vinyes i als cellers,
ocupa a homes i dones en proporcions similars, tot i que els espais de responsabilitat,
de poder o de visibilitat estan molt masculinitzats. Cal destacar que, aquest negoci, de
la mateixa manera que passa amb la restauració –una altra de les principals iniciatives
empresarials que generen ocupació al municipi–, són empreses familiars, on la
visibilitat és del cap de família. L’altre gran sector és el del préssec, i aquest sector
també està profundament masculinitzat ja que les juntes dels centres agrícoles són
escollides pels socis, que majoritàriament són homes. Tot i així, cal reconèixer la
participació de les dones en aquesta indústria, en la recollida o l’embalatge de la
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fruitat, que sovint queda invisibilitzat. Cal destacar que la feina al camp, sigui en la
industria del vi o del préssec està profundament masculinitzada i són feines que sovint
fan homes immigrats, provinents del continent africà.
Aquests són els sectors d’ocupació tradicionals de Subirats, però a l’actualitat, la gent
jove acostuma a marxar del municipi per treballar en altres sectors, tot i que segueixen
vivint al municipi, o a treballar a la restauració en negocis familiars, tal com ja s’ha
apuntat.
Pel que fa a les polítiques que ha impulsat l’Ajuntament en matèria de reorganització
dels treballs, a través de l’anàlisi qualitativa i quantitativa, es percep que no s’ha portat
a terme cap campanya o cap taller en matèria de sensibilització del repartiment del
treball domèstic i de cures. Malgrat això, cal destacar l’existència de 3 llars d’infants
municipals, que donen cobertura a totes les famílies treballadores amb criatures
menors de tres anys que sol·liciten aquest servei; és a dir, l’oferta d’educació infantil és
suficient per les necessitats del municipi. Pel que fa a les tasques de cura de la gent
gran, Subirats compta amb una residència per a gent gran privada, tot i que disposa
de places públiques. Es detecta però, que la majoria de persones grans amb algun
grau de dependència són cuidades per dones de la família de manera no professional,
o per dones immigrades provinents majoritàriament de països del centre o sud del
continent americà. Així, cal remarcar que en l’àmbit de la cura a les persones grans,
falten recursos i suport per part de l’administració.
Més enllà del treball domèstic i de cures, des de l’Ajuntament hi ha el Servei
d’Informació sobre Ocupació, que ofereix difusió sobre l’oferta laboral de feina en
empreses privades i públiques. Per a la gent jove a més, hi ha l’Espai Feina, on
s’ofereix assessorament i orientació laboral: suport per elaborar el currículum o cartes
de presentació, i recursos i eines per conèixer el mercat laboral de la zona i per cercar
feina. Per altra banda, encarat també a la gent jove, s’ofereix el servei de Garantia
Juvenil, que és una iniciativa que pretén reduir l’atur juvenil, oferint formació,
pràctiques professionals o un lloc de treball a joves d’entre 16 i 30 anys que no tinguin
feina ni estiguin inscrits als serveis d’ocupació.

5.2 Organització dels temps amb perspectiva de gènere
A través de l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu, no s’ha detectat al municipi cap actuació
relacionada amb modificar l’organització social dels temps per tal de fer-los més
racionals i adaptats a les necessitats de totes les persones. Tot i així, cal destacar que
l’Ajuntament obre les seves oficines per registrar instàncies o altres gestions, els
dissabtes al matí per tal de poder respondre a les necessitats de les persones
treballadores, ja que entre setmana, l’ajuntament no està obert a les tardes. Per altra
banda, a través de la plana web de l’ajuntament també es poden realitzar alguns
tràmits online.
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Pel que fa als serveis socials, els horaris d’atenció al públic es veuen afectats per ser
un servei mancomunat entre diversos municipis, fet que redueix i limita l’horari,
produint que només hi hagi atenció al públic tres matins setmanals (de 10.00h a
13.00h).
A nivell de l’organització interna de l’Ajuntament, cal destacar que els plens municipals
es realitzen a les 21.00h amb la disconformitat manifesta de les regidores.
Exemples com la creació d’un banc del temps, o oferir espais de cura o serveis de
cangur en les activitats que s’organitzen al municipi per persones adultes, són
experiències que s’han portat a terme a altres municipis catalans, però encara no s’han
aplicat de manera sistemàtica a Subirats.
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Taula resum Eix 5. Coresponsabilitat del treballs i organització social
dels temps
PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

No s’estan portant a terme
accions o campanyes a favor
del repartiment del treball
domèstic i de cures i de la
coresponsabilitat de tots els
treballs per part de totes les
persones

Organització dels treballs
amb perspectiva de gènere

Poca visibilitat de les dones als
sectors econòmics importants al
municipi

Organització dels temps amb
perspectiva de gènere

L’ajuntament obre el dissabte al
matí per donar resposta a les
necessitats de les persones que
treballen els matins entre
setmana, i es poden tramitar
algunes gestions online

Els horaris de serveis socials
poden genera dificultats per
accedir a aquests serveis

Els horaris dels plens municipals
dificulten la conciliació
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Eix 6. Perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat i el territori
Aquest apartat aborda la manera com es pensen i s’organitzen les ciutats o pobles:
l’urbanisme i la mobilitat, amb la implicació que tenen aquestes àrees sobre les vides
de totes les persones i les relacions que s’estableixen a l’espai públic, o l’accés a
determinats serveis.
Sovint, l’organització territorial respon a les necessitats de l’àmbit productiu i oblida les
necessitats i activitats de l’àmbit reproductiu i les tasques domèstiques i familiars.
Aquest fet té unes implicacions directes en la vida de les dones, ja que són elles,
majoritàriament, les que es dediquen a portar a terme les tasques.
En aquest sentit, cal apuntar que homes i dones no fan el mateix ús de l’espai públic;
les dones porten a terme majors recorreguts per l’interior de l’espai urbà, fan un major
ús dels diferents recursos i serveis del municipi, i fan una mobilitat amb càrregues:
bosses, cotxets dels infants, etc. Els homes, en canvi, fan desplaçaments més llargs
fins al lloc de treball, i fan més ús del vehicle privat.

Infografia extreta de la plana web www.iqobservatori.org

Alhora, cal tenir present també el tema de la seguretat. Homes i dones no es mouen
per l’espai públic amb la mateixa sensació de seguretat. Analitzant els desplaçaments
quotidians d’homes i dones es detecta que les dones, en alguns casos, prefereixen fer
un recorregut més llarg que passar per algun espai que els generi sensació
d’inseguretat. Aquesta sensació d’inseguretat pot venir donada per diversos motius; la
foscor, les agressions masclistes, algunes mirades o comentaris sobre el cos no
desitjats. En tot cas, això implica que les dones es mouen per l’espai públic amb més
limitacions que els homes.
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Així doncs, tenir en compte les necessitats de les dones en el disseny de les ciutats i
els territoris, implica directament tenir present les necessitats de la vida quotidiana del
les persones del municipi, tenir en compte els usos que es fan de l’espai públic i qui els
fa. Sovint, tenir en compte aquests aspectes coincideix amb fer un ús més racional del
vehicle privat i tenir en compte el medi ambient i l’entorn com a sustentador del teixit
social del municipi.

6.1 Especificitats del territori de Subirats
Subirats és un municipi amb un terme municipal de 55,9km2, que limita amb els
municipis de Sant Sadurní d’Anoia, Gelida, Cervelló, Vallirana, Olesa de Bonesvalls,
Avinyonet del Penedès, la Granada, Santa Fe del Penedès, el Pla dels Penedès i
Torrelavit.

Imatge extreta de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

La principal especificitat del municipi de Subirats és que està compost per 1519 nuclis
de població. La major part d’aquests nuclis són molt petits i estan allunyats en el
territori, fet que dificulta poder desplaçar-se d’un nucli a l’altre sense vehicle amb
motor. Al mapa anterior es mostra la distribució territorial d’aquests nuclis marcats en
color taronja i els límits del terme municipal marcats amb una línia de color rosa.

19

Segons dades d’Idescat a data 01/01/2016
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A continuació es mostra la composició de la població segons sexe per cadascun dels
nuclis. Així, també s’observa la mida de cada nucli; el nucli amb més població és Ordal,
seguit per Sant Pau d’Ordal i Lavern. Sant Pau d’Ordal, tot i no ser el nucli amb més
població és on hi ha l’Ajuntament i el consultori de salut.
Pel que fa als nuclis més petits, són Can Bas, on només viuen 50 persones, i Can
Rossell i el Pago on només en viuen 67.

Taula 5. Distribució de la població segons sexe i nuclis de població.
Subirats, 2016
Homes
n
Ca l'Avi
Can Bas
Can Batista
Can Cartró
Can Rossell
Cantallops
Casots, els
Lavern
Ordal
Pago, el
Sant Joan Salerm
Sant Pau d'Ordal
Can Rossell de la Costa
Casablanca
Muntanya Rodona, la

50
25
36
89
35
42
39
213
333
38
33
283
69
221
48

Dones
%
52,6%
50,0%
49,3%
51,4%
52,2%
56,0%
52,0%
48,5%
52,9%
56,7%
45,2%
51,2%
51,9%
54,7%
52,7%

n
45
25
37
84
32
33
36
226
296
29
40
270
64
183
43

Total
%
47,4%
95
50,0%
50
50,7%
73
48,6%
173
47,8%
67
44,0%
75
48,0%
75
51,5%
439
47,1%
629
43,3%
67
54,8%
73
48,8%
553
48,1%
133
45,3%
404
47,3%
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Idescat a 01/01/2016

Pel que fa a la distribució en funció del sexe, no es detecten diferències rellevants
entre la proporció d’homes i dones, ja que com ja s’ha apuntat anteriorment, la
proporció de dones és lleugerament inferior per quasi totes les edats, amb l’excepció
de les persones de més de 85 anys, que és un grup d’edat molt feminitzat.
Cal destacar que, a partir de la informació qualitativa, s’observen diferències
significatives entre les característiques de la població en funció del nucli on viuen; així,
a les urbanitzacions hi tendeixen a viure persones que no són nascudes a Subirats,
sinó que provenen de l’àrea metropolitana de Barcelona, que solen estar menys
arrelades al municipi i no participen de la vida social ni del teixit associatiu amb la
mateixa intensitat que les persones que viuen en nuclis que tenen més característiques
similars a les d’un poble, és a dir, que disposen de serveis com comerços o
restaurants, a més de les residències. Les urbanitzacions doncs, són nuclis dormitori,
on viu gent que habitualment treballa fora del municipi, com és el cas de la Muntanya
Rodona o Casablanca, que a més, estan molt aïllades.
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Un altre fenomen que es dóna entre algunes famílies que viuen a les urbanitzacions és
que són persones que tenien una primera residència a Barcelona, o a l’àrea
metropolitana, i al jubilar-se, han vingut a viure a la casa que servia de segona
residència per tal de deixar la que era la residència principal, als fills o filles, perquè
puguin viure més aprop del seu lloc de treball. Això implica directament que, bona part
de les persones que viuen a les urbanitzacions són persones grans, i les dones, sovint
no tenen cotxe o carnet de conduir, fet que les aïlla i les fa dependents del marit, o
veïns i veïnes amb les que es coordinen per anar a fer encàrrecs.
Per altra banda, els nuclis com Ordal o Sant Pau d’Ordal, són nuclis on hi ha més
moviment al carrer, on la gent que hi viu acostuma a participar més en el teixit
associatiu, i el nucli compta amb més serveis que les urbanitzacions. Això passa perquè
hi ha nuclis, com les urbanitzacions, que no disposen de places o parcs, o espais de
trobada al carrer, ni tampoc hi ha bars o establiments que ho afavoreixin. A l’altre
extrem hi ha el nucli de Sant Pau d’Ordal, que és on hi ha més vida al carrer ja que hi
ha una plaça. Tot i així, es detecta que són majoritàriament homes els que es troben a
l’espai públic i només hi ha majoria de dones als espais públics com els carrers o
places, a les portes de les escoles en horari d’anar a recollir les criatures.
Així, les principals problemàtiques derivades de la composició de Subirats són la
mobilitat i la seguretat.
Pel que fa a la mobilitat, com ja s’ha apuntat, les dones disposen menys de vehicle
privat i acostumen a moure’s més a peu o amb transport públic. Subirats, però, per la
distribució dels nuclis, dificulta el desplaçament a peu o en bicicleta entre els diversos
nuclis ja que les distàncies són llargues i només hi ha carretera habilitada pels vehicles
a motor, però no hi ha voreres per donar espai a les persones. Aquest fet implica que
les dones, majoritàriament les dones grans o les dones joves tinguin dificultats per
desplaçar-se entre nuclis o a altres municipis del voltant per anar a comprar o a fer
altres gestions necessàries pel dia a dia.
La realitat exposada complica, per part de l’Ajuntament, el fet de fer accessibles tots
els serveis a totes les persones, ja que hi ha activitats que s’han de repetir als diversos
nuclis, i això genera un problema de recursos, ja que suposa multiplicar les despeses.
Ple que fa a la seguretat, a través de les entrevistes i els grups de discussió, no es
detecta que, en general, hi hagi sensació d’inseguretat. Tot i així, el fet que hi hagi
cases aïllades, més enllà dels diversos nuclis de població ja esmentats, comporta que
les persones que hi viuen tinguin una determinada sensació d’inseguretat per patir
robatoris, ja que se n’han donat alguns casos al llarg dels últims anys.
Pel que fa a la sensació d’inseguretat a l’espai públic però, no s’ha detectat que les
dones en pateixin especialment, ja que els nuclis són molt petits i el fet que tothom es
conegui genera molta confiança entre totes les persones que hi habiten. La sensació
d’inseguretat es pot donar més entre els diversos nuclis que, com ja s’ha apuntat, són
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carreteres no habituades pels vianants i, per tant, sense trànsit de persones. Sembla
doncs, que dins dels nuclis de població, la ciutadania de Subirats no té sensació de por.

6.2 Existència d’un Pla de Mobilitat amb perspectiva de gènere
Un pla de mobilitat és un eina que utilitzen les administracions locals alhora de
planificar de manera integrada les diferents xarxes que conformen el sistema de
transports d’un municipi. Incloure la perspectiva de gènere a un pla de mobilitat fa
referència a entendre les diferències entre la mobilitat d’homes i dones i tenir-les en
compte alhora de planificar els sistemes de transport. Incloure aquesta perspectiva
doncs, permet tenir en compte les necessitats especifiques de cada col·lectiu i poder
donar-hi resposta de manera més acurada.
En el cas de Subirats, però, no es disposa d’un Pla de Mobilitat que incorpori la
perspectiva de gènere, i aquest no és un criteri que es tingui en compte alhora de
pensar o repensar la mobilitat entre els diversos nuclis. Aquest fet representa una
mancança important ja que es detecta que la major part de les dones majors de 50
anys no disposen de vehicle privat, fet que els hi produeix moltes dificultats per ser
autònomes, o les dones joves, que no acostumen a tenir moto, tal com tenen els seus
companys nois, i tarden més a poder-se desplaçar amb total autonomia.

6.3 Existència de mitjans de transport públic que responguin a les
necessitats de totes les persones
Al conèixer la realitat territorial de Subirats, cal conèixer quines possibilitats es
proposen des de l’administració per tal de donar resposta a les dificultats en la
mobilitat. Així, els transports públics de Subirats són 3: el tren, diverses línies
d’autobús i el taxi.
Pel que fa al tren, al nucli de Lavern hi ha una parada de tren de la línia R4 que
comunica aquest nucli amb la ciutat de Barcelona. Cal destacar però, que al llarg de la
majoria de les hores del dia, només hi ha un tren cada hora, per tant, la freqüència és
molt baixa. Cal destacar també, que el tren encara no és un mitjà de transport que
s’adeqüi a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda o de les persones
grans. Per altra banda, també cal destacar, que, les persones sense vehicle privat han
d’agafar un altre mitjà de transport previ per arribar a l’estació de tren.
Pel que fa al servei d’autobús, hi ha diverses línies que comuniquen els diversos nuclis
entre ells i amb altres municipis de la comarca, tot i així, la freqüència de pas és molt
baixa, i hi ha nuclis que no queden connectats per aquestes línies d’autobús. En aquest
sentit, no hi ha cap autobús interurbà que faci el recorregut per unir tots els nuclis de
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població del municipi, i els nuclis als que no s’arriba són les urbanitzacions, aquelles
que tampoc disposen de serveis. L’únic servei d’autobús que uneix tots els nuclis és
l’autobús escolar que recull i torna a les criatures abans i després de l’hora d’inici de
l’escola, però aquest servei no està autoritzat a deixar pujar població d’altres edats.
Finalment, el taxi és una opció de transport públic malgrat s’usa només en casos
d’emergència, ja que és mes car que l’autobús i no s’utilitza de manera habitual.
Així doncs, malgrat l’esforç per oferir una bona xarxa de transport public al municipi, la
realitat és que la major part de la ciutadania de Subirats es desplaça amb vehicle
privat, o a peu en cas de no haver-se de moure del nucli per portar a terme les
activitats quotidianes. Tal com ja s’ha apuntat, aquelles persones que no disposen de
vehicle privat, es troben amb dificultats serioses per poder portar a terme les seves
activitats del dia a dia sense dependre del suport de familiars o de la solidaritat veïnal.
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Taula resum Eix 6. Perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat i el
territori
PUNTS FORTS

L’aïllament d’algunes zones
dificulten una mobilitat
senzilla per persones sense
vehicle privat

Especificitats del territori de
Subirats
Hi ha sensació de seguretat per
part de les dones a l’espai públic

Els homes tenen mes presència
a l’espai públic que les dones
No existeix un Pla de Mobilitat
que inclogui la perspectiva de
gènere en el disseny i
ordenament de la mobilitat al
municipi

Existència d’un Pla de
Mobilitat amb perspectiva de
gènere

Existència de mitjans de
transport públic que
responguin a les necessitats
de totes les persones

PUNTS FEBLES

El servei d’autobús escolar arriba
a tots els nuclis de població i dóna
resposta a totes les criatures que
necessiten aquest servei

El servei de tren no és accessible
per les persones grans o amb
mobilitat reduïda, i la freqüència
de pas és molt baixa

El servei d’autobús és insuficient
a nivell de freqüència de pas i
connectivitat dels diversos nuclis
de població
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Eix 7. Participació social i política de les dones
En aquest eix s’analitzarà quin paper juguen les dones en els espais de visibilitat i
responsabilitat al municipi i la seva participació social i política.
Pel que fa a la participació social, en el nostre context les dones acostumen a
involucrar-se més en les iniciatives col·laboratives, a crear xarxes socials i de
proximitat en major mesura que els homes. Acostumen a ser més presents en la vida
comunitària que no pas ells, tot i que en nivells més formalitzats associatius, els homes
són majoria de persones registrades. Aquest desequilibri de gènere s’agreuja quan
tenim en compte els càrrecs de responsabilitat i visibilitat d’aquestes entitats, que
acostumen a estar ocupats en major mesura encara per homes. Aquest fenomen es
reprodueix en els diferents àmbits socials i polítics, i encara a dia d’avui, les dones són
menys presents que els homes en els espais o càrrecs de responsabilitat o que
atorguen un determinat valor o posició social. Exemples d’això són la baixa presència
de les dones als espais d’opinió dels mitjans de comunicació o als càrrecs de
responsabilitat de les institucions. En aquest darrer cas, malgrat haver-hi una obligació
legal per afavorir la presència equilibrada per sexes, les resistències a fer una veritable
transformació es tradueixen en el fet que la permanència dins les institucions, amb el
poder real que aquesta permanència implica, és superior entre els homes que entre les
dones.

Infografia extreta de la plana web www.iqobservatori.org

És important que els càrrecs de visibilitat i responsabilitat estiguin ocupats en
proporcions similars per homes i dones. Aquesta presència equilibrada entre sexes
assegura una major diversitat i riquesa d’experiències i implica una millor representació
democràtica. Alhora, el fet que hi hagi dones ocupant aquests espais genera referents
femenins que trenquen amb els rols de gènere i aplanen el camí a les dones de les
properes generacions. En síntesi, la presència equilibrada de dones i homes de
76

diversos perfils i edats en la participació social i política implica una major qualitat
democràtica.

7.1 El teixit associatiu del municipi
Subirats compta amb un teixit associatiu ric i dinàmic format per més de 60 entitats
que treballen àmbits molt diversos com la cultura, l’educació, el teatre, la música, la
memòria històrica, de veïns i veïnes, de gent gran o excursionistes. A continuació
s’exposa el llistat d’aquestes entitats:

Taula 6. Llistat d’entitats segons tipologia i nucli. Subirats 2017

Núm.
Tipologia
Registre

Nucli

Nom de l'entitat

01

CULTURA

CA L'AVI

ASSOCIACIÓ CENTRE CULTURAL I
RECREATIU DE CA L'AVI

02

CULTURA

CAN BATISTA

CASAL CAN BATISTA

03

CULTURA

CAN CARTRÓ

ASSOCIACIÓ CENTRE CULTURAL I
RECREATIU DE CAN CARTRÓ (SUBIRATS)

04

CULTURA

CAN ROSSELL

CENTRE RECREATIU DE CAN ROSSELL DE
SUBIRATS

05

CULTURA

CAN ROSSELL

GRUP DE TEATRE "LA COMPANYIA ES GRATA"

06

CULTURA

ELS CASOTS

PATRONAT FAMILIAR DE SUBIRATS

07

CULTURA

LAVERN

ASSOCIACIÓ JUVENIL COLLA DE REDIMONIS
DE LAVERN

08

CULTURA

LAVERN

ATENEU AGRÍCOLA DE LAVERN

09

CULTURA

LAVERN

COLLA GEGANTERA DE LAVERN

10

CULTURA

LAVERN

COMPANYIA TEATRAL EN OBRES

11

CULTURA

LAVERN

DRAC DE LAVERN EL MASELLOT

12

CULTURA

LAVERN

GITANES DE LAVERN

13

CULTURA

LAVERN

NADAL A LAVERN
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14

CULTURA

ORDAL

AGRUPACIÓ FOLKLÒRICA D'ORDAL

15

CULTURA

ORDAL

ASSOCIACIÓ CRIATURES, COMPANYIA DE
TEATRE

16

CULTURA

ORDAL

ATENEU ORDALENC

17

CULTURA

ORDAL

COMISSIÓ DE REIS D'ORDAL

18

CULTURA

ORDAL

L'ESCURCEROT I DIABLES D'ORDAL

19

CULTURA

SANT PAU D'ORDAL

ASSOCIACIÓ DIABLES DE SANT PAU

20

CULTURA

SANT PAU D'ORDAL

CENTRE AGRÍCOLA DE SANT PAU D'ORDAL

21

CULTURA

SANT PAU D'ORDAL

COMISSIÓ DE REIS DE SANT PAU D'ORDAL

22

CULTURA

SANT PAU D'ORDAL

CORAL LLEBEIG

23

CULTURA

SANT PAU D'ORDAL

GRUP DE TEATRE "K-TRE-9"

24

CULTURA

SUBIRATS

ASSOCIACIÓ CASTELL DE SUBIRATS

25

CULTURA

SUBIRATS

ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL MUSEU
D’ESPERANTO DE SUBIRATS (AAMES)

26

CULTURA

SUBIRATS

ASSOCIACIÓ ONA SUBIRATS

27

CULTURA

SUBIRATS

ASSOCIACIÓ PENYA BLAUGRANA CAN
CARTRÓ I SUBIRATS

28

CULTURA

SUBIRATS

ASSOCIACIÓ RIMAIRES

29

CULTURA

SUBIRATS

COMISSIÓ DE REIS DE CAN BATISTA I CAN
CARTRÓ

30

CULTURA

URB.CAN ROSSELL

ASSOCIACIÓ CULTURAL CAN ROSSELL

31

EDUCACIÓ

LAVERN

AMPA ESCOLA SUBIRATS

32

EDUCACIÓ

ORDAL

AMPA ESCOLA EL MONTCAU

33

EDUCACIÓ

ORDAL

ASSOCIACIÓ JUVENIL ESPLAI SOL NAIXENT

34

EDUCACIÓ

SANT PAU D'ORDAL

AMPA ESCOLA SANT JORDI

35

EDUCACIÓ

SANT PAU D'ORDAL

CENTRE D'ESPLAI ELS CARGOLS
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36

ESPORT

CAN CARTRÓ

CLUB FUTBOL CAN CARTRÓ

37

ESPORT

LAVERN

UNIÓ ESPORTIVA LAVERN

38

ESPORT

ORDAL

ASSOCIACIÓ GRUP DE MUNTANYA
CRESTABOCS

39

ESPORT

ORDAL

CLUB POLISPORTIU ORDAL

40

ESPORT

SANT PAU D'ORDAL

ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA GECASP

41

ESPORT

SANT PAU D'ORDAL

UNIÓ ESPORTIVA SANT PAU D'ORDAL

42

ESPORT

SUBIRATS

ASSOCIACIÓ CURSA DE LES CAVES

43

ESPORT

SUBIRATS

CLUB CICLISTA ROCALLONS

44

ESPORT

SUBIRATS

SOCIETAT DE CAÇADORS DE SUBIRATS

45

ESPORT

SUBIRATS

UNIÓ ESPORTIVA SUBIRATS

46

ESTUDIS I
RECERCA

SUBIRATS

ASSOCIACIÓ CENTRE D'ESTUDIS DE
SUBIRATS (CESUB)

47

ESTUDIS I
RECERCA

SUBIRATS

ASSOCIACIÓ CENTRE D'ESTUDIS DEL
PAISATGE VITIVINÍCOLA

48

GENT GRAN

SUBIRATS

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES
DE SUBIRATS, SUBIGRAN

49

IGUALTAT /
DRETS

SUBIRATS

AGRUPACIÓ ACTIVA DE SUBIRATS

50

JOVENTUT /
LLEURE

LAVERN

CORAL INFANTIL EL SERRAL DE LAVERN /
GRUP DE JOVES DE LAVERN

51

JOVENTUT /
LLEURE

ORDAL

ORDALENCAMENT ASSOCIACIÓ JUVENIL

52

JOVENTUT /
LLEURE

SUBIRATS

ASSEMBLEA DE JOVES DE SUBIRATS

53

MEDI
AMBIENT

SUBIRATS

AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE
SUBIRATS

54

MEDI
AMBIENT

SUBIRATS

ASSOCIACIÓ GRUP INTERVENCIÓ FORESTAL
SUBIRATS

55

MEDI
AMBIENT

SUBIRATS

GRUP DE MEDI AMBIENT DE SUBIRATS
ESTUDI I DEFENSA

SUBIRATS

FUNDACIÓ MOSSÈN JOSEP RAVENTÓS

SUBIRATS

FUNDACIÓ PRIVADA PRO MINUSVÀLIDS
CASTELL DE SUBIRATS

56
57

SANITAT I
SERVEIS
SOCIALS
SANITAT I
SERVEIS
SOCIALS
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58

SOCIETAT

SUBIRATS

ANC - SUBIRATS PER LA INDEPENDÈNCIA

59

ACTIVITAT
ECONÒMICA

SUBIRATS

ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS DE PRÉSSEC
D'ORDAL

60

ACTIVITAT
ECONÒMICA

SUBIRATS

CONFRARIA DEL CAVA SANT SADURNÍ

61

ASSOCIACIÓ
DE VEÏNS

SANT PAU D'ORDAL

VEÏNS I VEÏNES DELS CARRERS DE PONENT

62

ASSOCIACIÓ
DE VEÏNS

TORRE-RAMONA I
EL REBATO

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE TORRE RAMONA I
EL REBATO DE SUBIRATS

63

ASSOCIACIÓ
DE VEÏNS

URB.CASABLANCA

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE SANT
JOAN DE SUBIRATS

64

ASSOCIACIÓ
DE VEÏNS

URB.MUNTANYA
RODONA

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MUNTANYA RODONA
DE SUBIRATS

Cal destacar especialment l’existència d’un col·lectiu feminista i d’una associació de
dones. El col·lectiu feminista ha sorgit recentment i encara no estan constituïdes com a
entitat, tot i així, porten a terme accions i activitats adreçades a la ciutadania i alhora
realitzen un treball d’apoderament i formació i debat intern. Pel que fa a l’associació de
dones, aquesta entitat ha portat a terme múltiples activitats de sensibilització i
visibilització de les dones a través de xerrades o dinars populars amb el suport de
l’Ajuntament. Aquesta entitat compta amb un lideratge individual molt potent, fet que
ha comportat que aquesta entitat tingués una gran activitat durant alguns anys, però
baixés la intensitat al llarg dels últims temps, degut a l’esgotament de les persones
implicades i la dificultat de mantenir articulada i en funcionament l’entitat. Tot i així, cal
destacar la gran rellevància que ha tingut aquesta associació de dones a la vida social i
associativa del municipi, i com ha liderat de manera clara les activitats en favor de la
igualtat entre homes i dones.
Més enllà de les entitats de dones i feministes, cal destacar que a cada nucli de
població, amb excepció de les urbanitzacions, hi ha un ateneu o un casal que és on es
donen bona part de les relacions socials en l’àmbit del lleure o l’associacionisme.
Aquests espais però, estan molt masculinitzats, ja que la major part de les persones
que hi assisteixen, sobretot a les tardes i vespres, són homes grans que hi van a fer
jocs de taula o a mirar els partits de futbol per la televisió. Destaca que Can Batista és
l’únic ateneu o casal on majoritàriament hi assisteixen dones. A partir de l’anàlisi
qualitatiu es desprèn que aquest és un espai que les dones troben més acollidor, ja
que sembla un menjador, i això fa que les dones hi assisteixin més i es sentin més a
gust a l’espai.
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7.2 Presència equilibrada de dones i homes als espais de visibilitat o
responsabilitat en les entitats i associacions del municipi
Tal com ja s’ha anotat a l’apartat anterior, es detecta segregació per raó de sexe a les
entitats i associacions del municipi. Així, les dones tenen una presència més elevada a
les entitats com la coral, els balls de gitanes, el club de lectura, el teatre o l’associació
del castell, mentre que els homes són majoria entre les persones que participen a
l’associació de caça, el club de futbol, i els casals i ateneus.
Pel que fa a les entitats amb una presència equilibrada de dones i homes, com és el
cas dels diables o les entitats vinculades a la promoció de la cultura popular, es detecta
que les tasques que porten a terme les dones són menys visibles i compten amb
menys reconeixement social. Així, les presidències de les entitats, sovint estan
ocupades per homes. Cal destacar com a excepció en positiu però, que, malgrat siguin
espais masculinitzats, en 4 dels 8 centres culturals amb els que l’Ajuntament té signats
convenis, és a dir, els casals i ateneus comentats al paràgraf anterior, la presidència
d’aquesta entitat és en mans d’una dona. Això implica que, tenint en compte la
importància que tenen aquests espais als diversos nuclis, la presència de dones i
homes en espais de visibilitat i responsabilitat és paritària.
Finalment, és rellevant destacar que, a les entitats on no hi ha homes, o on els homes
no volen ocupar els espais de visibilitat i lideratge, les dones ocupen aquests espais.
Aquesta informació contradiu aquella idea present en l’imaginari col·lectiu segons la
qual es justifica que les dones no tinguin presència en espais de responsabilitat i
visibilitat perquè no en volen tenir, enlloc de percebre les dificultats de les dones per
ocupar l’espai públic degut a com, històricament, aquest estai ha estat monopolitzat
per homes.
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7.3 Presència equilibrada de dones i homes als càrrecs electes
Durant el mandat 2015-2019, l’Ajuntament de Subirats compta amb les següents
regidories que estan ocupades per 4 homes i 2 dones. A continuació es detallen les
àrees de lideratge dels càrrecs electes del govern en funció del seu sexe:

Taula 7. Atribucions dels càrrecs electes per sexe. Subirats 2017
Alcaldia i Regidories de Planificació del territori, Obres, Governació, Home
Promoció econòmica i Joventut
Regidories de Serveis Comunitaris, Medi Ambient i Sanitat

Home

Regidories de Turisme, Benestar Social i Participació Ciutadana

Dona

Regidories de Gent Gran, Cultura, Recursos Humans i Igualtat i Ciutadania

Dona

Regidories d’Ensenyament, Agricultura i ADF

Home

Regidories d’Hisenda i Esports

Home

A partir de la relació anterior s’observa com els homes són majoria en l’assumpció de
responsabilitats polítiques. A més, aquelles àrees catalogades com a “dures”, com
poden ser, Obres, Governació o Hisenda, també estan encapçalades per homes,
mentre les dones lideren aquelles àrees relacionades amb la cura de les persones.
Per altra banda, els i les regidores de l’oposició són 5; 1 home i 4 dones, de les quals
dues van ser les caps de llista del seu grup municipal en les ultimes eleccions. Així, de
les 6 forces polítiques que van presentar candidatura a les eleccions municipals de
maig de 2015, 4 estaven liderades per homes.
A l’analitzar l’evolució del Consistori segons el sexe dels seus membres, s’observa que,
la presència paritària d’homes i dones entre els càrrecs electes no s’assoleix fins la
legislatura 9, entre els anys 2011 i 2015, malgrat l’aprovació l’any 2007, de la Llei
3/2007, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que estableix la
obligatorietat de la composició equilibrada entre homes i dones de les llistes electorals.
Així, la legislatura actual és la primera des de la restauració de la democràcia on hi ha
una presència més elevada de dones que d’homes entre els i les càrrecs electes, una
diferència petita, ja que la diferència és només de 6 regidores a 5 regidors.
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Gràfic 16. Evolució del percentatge de dones i homes als càrrecs electes.
Subirats 1977-2017

Elaboració pròpia a partir del Banc de Dades de l’ICPS

Pel que fa a la figura de l’alcaldia, des de la restauració de la democràcia no hi ha
hagut mai cap alcaldessa al municipi. Subirats ha tingut 4 alcaldes diferents, però en
cap moment ha estat una dona la que ha ocupat aquest càrrec.
És rellevant analitzar, també, les legislatures en què una persona es manté com a
càrrec electe. Les dones no només tenen més dificultats que els homes a accedir als
càrrecs de poder, responsabilitat i lideratge, sinó que també, estadísticament, es
mantenen menys temps al càrrec un cop hi ha accedit. El gràfic següent mostra
el nombre d’homes i dones que han ocupat el càrrecs de regidor o regidora, ja sigui al
govern o a l’oposició, durant un, dos, tres, quatre o cinc períodes legislatius. Amb
aquesta dada s’observa com, tot i que a l’actualitat el consistori compti amb una
presència elevada de dones, des de l’inici de la democràcia, els homes s’han mantingut
al poder d’una manera més estable, al llarg d’aquests anys.

83

Gràfic 17. Permanència dels càrrecs electes per sexe. Subirats 19772017

Elaboració pròpia a partir del Banc de Dades de l’ICPS
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Taula resum Eix 7. Participació social i política de les dones

El teixit associatiu del
municipi

Presència equilibrada de
dones i homes als espais de
visibilitat o responsabilitat en
les entitats i associacions del
municipi

PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

Existència d’una associació de
dones i d’un col·lectiu feminista

Els casals i ateneus, que són
espais de trobada molt importants
pel teixit social de Subirats, estan
molt masculinitzats

No es detecta segregació vertical,
ja que hi ha paritat a les
presidències dels casals i ateneus

Es detecta segregació
horitzontal, ja que hi ha una
distribució desigual d’homes i
dones a les entitats i
associacions del municipi

No hi ha paritat entre els
membres del govern municipal

Presència equilibrada de
dones i homes als càrrecs
electes

En els dos últims períodes
legislatius, hi ha paritat entre els
membres del ple municipal

Les regidories associades a rols
tradicionalment femenins, com
la cura de les persones estan
liderades per dones, i les
regidories associades a rols
tradicionalment masculins,
com la gestió de l’espai públic,
o la gestió dels recursos estan
liderats per homes

Un cop les dones accedeixen als
càrrecs de govern, s’hi mantenen
menys temps que els homes
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6. OBJECTIUS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES

Aquest apartat mostra la dimensió estratègica del Pla Local d’Igualtat. A continuació
s’exposa la dimensió operativa on ja es detallen les mesures i les seves especificitats.
En aquest apartat, doncs, es plantegen una sèrie d’objectius i línies estratègiques que
responen a les necessitats detectades a la diagnosi, a les prioritats polítiques i a les
capacitats i possibilitats a nivell tècnic. Aquests objectius i línies estratègiques
s’organitzen en funció dels mateixos eixos temàtics en els que s’ha organitzat la
diagnosi.
A continuació es detallen les línies estratègiques que resulten de cadascun dels eixos
de treball establerts a la diagnosi. Les línies estratègiques són els objectius de caràcter
més general que marquen la línia a seguir en aquell àmbit d’actuació. També s’exposen
els objectius específics que es desprenen de cadascuna de les línies estratègiques:

•

Eix 1. Compromís municipal amb la igualtat de gènere
o Línia estratègica 1.1. Assolir el compromís de l’Ajuntament amb la
igualtat de gènere amb la ciutadania
Objectiu específic 1.1.1. Dotar la igualtat de gènere de la
rellevància i els recursos que necessita
o Línia estratègica 1.2. Incorporar la igualtat de gènere en el si de
l’Ajuntament com a organització
▪

▪

•

Objectiu específic 1.2.1. Establir mecanismes per garantir la
igualtat de gènere en el si de l’Ajuntament com a organització

Eix 2. Lluita activa contra la violència masclista
o

Línia estratègica 2.1. Augmentar la identificació i el rebuig de la violència
masclista per part de la ciutadania
▪

o

Objectiu específic 2.1.1. Facilitar la identificació de la violència masclista
per part de la ciutadania jove i adulta

Línia estratègica 2.2. Augmentar la prevenció, la detecció, atenció i
recuperació a les víctimes de violència masclista
▪

Objectiu específic 2.2.1. Establir mecanismes de prevenció de la
violència masclista
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•

Objectiu específic 2.2.2. Establir mecanismes de detecció de casos de
violència masclista

▪

Objectiu
específic
2.2.3.
Assegurar
els
serveis
d'atenció,
acompanyament i recuperació per a les dones que han patit violència
masclista

Eix 3. Drets i qualitat de vida
o

•

▪

Línia estratègica 3.1. Disminuir les desigualtats de gènere en l’accés als
drets per garantir la qualitat de vida
▪

Objectiu específic 3.1.1. Introduir elements a favor de la igualtat de
gènere en la salut

▪

Objectiu específic 3.1.2. Introduir la perspectiva de gènere en els
esports

▪

Objectiu específic 3.1.3. Reduir les desigualtats de gènere en l’accés a
l’habitatge

▪

Objectiu específic 3.1.4. Introduir elements a favor de la igualtat de
gènere en les polítiques d’inclusió social

▪

Objectiu específic 3.1.5. Reduir les desigualtats de gènere en l’accés al
lleure

Eix 4. Coeducació, creació cultural de les dones i cultura per la igualtat
o

o

Línia estratègica 4.1. Introduir elements coeducatius en l’educació formal
▪

Objectiu específic 4.1.1. Sensibilitzar el personal educatiu del municipi
en matèria d’igualtat de gènere

▪

Objectiu específic 4.1.2. Dotar de recursos coeducatius el municipi

Línia estratègica 4.2. Introduir la perspectiva de gènere en l’activitat cultural
▪

Objectiu específic 4.2.1. Avançar cap a la paritat en l’autoria de l’oferta
cultural

▪

Objectiu específic 4.2.2. Augmentar l’oferta cultural que incorpori
contingut a favor de la igualtat de gènere
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•

Eix 5. Coresponsabilitat dels treballs i organització social del temps
o

o

Línia estratègica 5.1. Reduir les desigualtats de gènere en el repartiment del
treball
▪

Objectiu específic 5.1.1. Sensibilitzar la ciutadania a favor el repartiment
equitatiu de les tasques domèstiques i de cura entre sexes

▪

Objectiu específic 5.1.2. Visibilitzar el treball de les dones als sectors
econòmics clau de Subirats

Línia estratègica 5.2. Reduir les desigualtats de gènere en el repartiment del
temps
▪

•

Eix 6. Perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat i el territori
o

•

Objectiu específic 5.2.1. Facilitar la conciliació de la ciutadania

Línia estratègica 6.1. Incorporar la perspectiva de gènere en la planificació,
disseny i ordenació de la seguretat, la mobilitat i l’urbanisme
▪

Objectiu específic 6.1.1.
independenment del sexe

Assegurar

l’accés

a

l’espai

públic

▪

Objectiu específic 6.1.2. Assegurar el dret a la mobilitat per a totes les
persones

Eix 7. Participació social i política de les dones
o

o

Línia estratègica 7.1. Reduir les desigualtats de gènere en el teixit social
▪

Objectiu específic 7.1.1. Assegurar l’accés i la participació als casals i
ateneus independentment del sexe

▪

Objectiu específic 7.1.2. Eliminar la segregació horitzontal en les entitats
i associacions

Línia estratègica 7.2. Reduir les desigualtats de gènere en la política
institucional municipal
▪

Objectiu específic 7.2.1. Avançar cap a la paritat entre els membres del
govern municipal

▪

Objectiu específic 7.2.2. Reduir els rols de gènere en la distribució de
l’assumpció de les regidories
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7. PLA D'ACCIÓ

L’objectiu principal del present Pla d’Igualtat és el de llistar, organitzar i transversalitzar
totes les accions que es duguin a terme al municipi de Subirats en matèria d’igualtat de
gènere. L’organització d’aquestes accions respon a la voluntat de tenir una visió global
i coordinada per evitar accions aïllades que no tinguin l’efecte d’acostar la realitat del
municipi a la igualtat efectiva.
A continuació es detallen les accions per cadascun dels objectius específics, línies
estratègiques i eixos del pla detallats a l’apartat anterior. Per tal d’ordenar de manera
clara el llistat de mesures, el Pla d’accion es presenta a partir de dues parts: un primer
apartat on es presentarà la dimensió operativa de les mesures, és a dir, els aspectes
pràctics per la seva aplicació. I, un segon apartat on s’exposa un llistat de les 11
mesures destacades com a prioritàries per tal de permetre una visualització clara de les
accions més importants per reduir les desigualtats de gènere al municipi de Subirats.
En aquesta ocasió s’ha primat la voluntat de proposar un seguit de mesures que es
centraran en la incorporació de la igualtat de gènere en el si de l’Ajuntament com a
organització i en assolir el compromís municipal amb la igualtat, per tal de fixar les
condicions per establir mesures més àmplies més endavant, ja que aquest és el primer
Pla d’Igualtat que es porta a terme al municipi de Subirats. Aquestes mesures són les
que es detallen a l’apartat 7.2. on es presenten per separat només aquelles mesures
prioritàries.

7.1 Pla de mesures: Dimensió operativa
Als quadres següents es detallen les mesures del Pla en funció de la prioritat i el
termini en què s’ha d’aplicar cada mesura. En aquest sentit, també s’especifica si
l’acció ha de ser puntual o continuada i la duració d’aquesta. Finalment s’ofereix una
relació de les regidories responsables de portar a terme cada mesura, o fer el
seguiment de la seva execució, i el pressupost necessari per portar-la a terme.
Per tal de poder relacionar les mesures amb les línies estratègiques i els objectius
específics detallats anteriorment, s’utilitza el mateix codi numèric utilitzat a l’apartat
anterior.
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Eix

Línies
estratègiques

1.1.

Objectiu
Específic

1.1.1.

Accions

Prioritat

Termini

Tipus d'acció

Augmentar el pressupost de la
Regidoria d’Igualtat

Alta

Curt
termini

Acció puntual
repetida
anualment

Crear una comissió político-tècnica
interdepartamental per impulsar i
fer el seguiment del pla d’Igualtat

Alta

Curt
termini

Acció
continuada

Responsables

Cost

Regidoria
d'Igualtat

Alt

Tot el
mandat

Regidoria
d'Igualtat

Baix

Baixa

Llarg
termini

Acció puntual

Segona part
del mandat

Regidoria
d'Igualtat i Àrea
de Comunicació

Baix

Incloure la desagregació per sexe
en tots els registres d’usuaris/es de
serveis oferts per l’Ajuntament

Alta

Curt
termini

Acció
continuada

Tot el
mandat

Regidoria
d'Igualtat

Baix

Generalitzar la inclusió de clàusules
d’igualtat a les licitacions de
l’Ajuntament

Alta

Curt
termini

Acció puntual

Tot el
mandat

Regidoria
d'Igualtat

Baix

Elaborar i aplicar un Pla d'igualtat
intern a l'Ajuntament

Alta

Curt
termini

Acció
continuada

Tot el
mandat

Regidoria
d'Igualtat

Alt

Portar a terme formació per la
sensibilització en favor de la igualtat
de gènere per al personal
treballador de l'Ajuntament

Mitja

Mig termini

Acció
continuada

Segona part
del mandat

Regidoria
d'Igualtat

Mig

Establir un llibre d’estil per
assegurar una comunicació no
sexista ni androcèntrica
1

1.2.

1.2.1.

Error! No és un enllaç vàlid.

Duració

Eix

Línies
estratègiques

2.1.

Objectius
específics

2.1.1.

2.2.1.
2

2.2.

2.2.2.

2.2.3.

Accions
Augmentar la periodicitat dels tallers
contra la violència masclista entre la
gent jove a l'Institut
Portar a terme xerrades de
sensibilització vers la violència
masclista adreçades a la ciutadania
adulta als diversos nuclis
Crear una campanya contra les
agressions sexistes a les festes
majors de diversos nuclis
Establir una comissió tècnica
interdepartemental de l'àrea de
poble a partir de reunions
periòdiques
Portar a terme formació en
sensibilització i detecció de violència
masclista al personal treballador de
l'Ajuntament que fa atenció directa
de l'Àrea de Poble
Elaborar un protocol d’atenció,
acompanyament i recuperació a les
dones que han patit violència
masclista

Prioritat

Termini

Tipus
d’acció

Duració

Responsables

Cost

Baixa

Mig termini

Acció
continuada

Tot el
mandat

Regidoria
d'Igualtat

Mig

Baixa

Mig termini

Acció
continuada

Tot el
mandat

Regidoria
d'Igualtat

Mig

Mitja

Mig termini

Acció
puntual

Segona part
del mandat

Regidoria
d'Igualtat

Mig

Alta

Curt
termini

Acció
continuada

Tot el
mandat

Totes les
regidories
integrades a
l'Àrea de Poble

Baix

Alta

Curt
termini

Acció
continuada

Tot el
mandat

Regidoria
d'Igualtat

Mig

Mitja

Curt
termini

Acció
puntual

Primera
part del
mandat

Regidoria
d'Igualtati
Regidoria de
Benestar Social

Alt
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Línies
estratègiques

Eix

3

3.1.

Objectius
específics

Accions

3.1.1.

Incloure les especificitats de la salut
de les dones en el contingut de les
activitats de sensibilització sobre
salut sexual i reproductiva

Prioritat

Termini

Tipus
d’acció

Duració

Mitja

Mig termini

Acció
continuada

Segona part
del mandat

3.1.2.

Augmentar l'oferta esportiva
femenina o d'esports practicats
majoritàriament per dones

Baixa

Llarg
termini

Acció
puntual

Segona part
del mandat

3.1.3.

Oferir ajudes econòmiques per fer
accessibles els pisos de lloguer a les
persones amb rendes més baixes

Baixa

Llarg
termini

Acció
continuada

3.1.4.

Iniciar un programa per combatre
l'aïllament social de les dones grans
a través d'organitzar trobades a tots
els nuclis

Mitja

Mig termini

Acció
continuada

3.1.5.

Ampliar l'oferta de lleure de
l'equipament juvenil amb activitats
que superin els rols de gènere

Mitja

Mig termini

Acció
continuada

Responsables

Cost

Regidoria
d'Igualtat i
Regidoria de Salut

Baix

Regidoria
d'Igualtat i
Regidoria
d'Esports
Regidoria
Segona part
d'Igualtat i
del mandat
Regidoria
d'Habitatge
Regidoria
Segona part
d'Igualtat i
del mandat Regidoria de Gent
Gran
Regidoria
Segona part
d'Igualtat i
del mandat
Regidoria de
Joventut

Mig

Alt

Mig

Baix
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Eix

Línies
estratègiques

Objectius
específics

Prioritat

Termini

Tipus
d’acció

4.1.1.

Implementar una formació sobre
coeducació pels i les mestres de les
escoles i l'institut

Mitja

Curt
termini

Acció
puntual

Primera part
del mandat

4.1.2.

Elaborar una diagnosi sobre
l'existència d'elements coeducatius al
municipi

Alta

Mig termini

Acció
continuada

Segona part
del mandat

4.2.1.

Establir un compromís polític a favor
d’una programació cultural paritària

Mitja

Curt
termini

Acció
puntual

Primera part
del mandat

Regidoria
d'Igualtat

Baix

4.2.2.

Establir un compromís polític a favor
d'una programació cultural que
incorpori la perspectiva de gènere

Mitja

Curt
termini

Acció
puntual

Primera part
del mandat

Regidoria
d'Igualtat

Baix

Objectius
específics

Accions

Tipus
d’acció

Duració

Responsables

Acció puntual

Segona part
del mandat

Accions

Duració

4.1.
4

4.2.

Línies
estratègiques

Eix

5.2.

Termini

Baixa

Llarg termini

5.1.1.

Impulsar la creació d'un Banc del
temps

5.1.2.

Celebrar les diades relacionades
amb els sectors econòmics arrelats
al municipi, per visibilitzar i
apoderar les dones d'aquests
sectors

Mitja

Mig termini

Acció puntual

Segona part
del mandat

5.2.1.

Ampliar els horaris d’alguns serveis
municipals per facilitar-ne l'accés

Mitja

Mig termini

Acció
continuada

Segona part
del mandat

5.1.
5

Prioritat

Responsables
Regidoria
d'Igualtat i
Regidoria
d'Educació
Regidoria
d'Igualtat i
Regidoria
d'Educació

Cost

Mig

Alt

Cost

Regidoria
d'Igualtat

Mig

Regidoria
d'Igualtat i
Regidoria de
promoció
econòmica i
ocupació
Regidoria
d'Igualtat

Mig

Mig
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Eix

Línies
estratègiques

Objectius
específics

6.1.1.

6

6.1.
6.1.2.

Accions
Portar a terme una campanya de
comunicació a favor de l'ús de
l'espai públic per part de totes les
persones
Posar en marxa una xarxa de
mobilitat via whatsapp
especialment dirigida a la gent
gran(*)
Posar en marxa una xarxa de
mobilitat via whatsapp
especialment dirigida a la gent
jove(**)

Prioritat

Termini

Tipus d’acció

Duració

Baixa

Llarg
termini

Acció
continuada

Segona part
del mandat

Alta

Mig termini

Acció
puntual

Segona part
del mandat

Alta

Mig termini

Acció
puntual

Segona part
del mandat

Responsables

Cost

Regidoria
d'Igualtat i
Regidoria de
Participació
Ciutadana
Regidoria
d'Igualtat i
Regidoria de Gent
Gran
Regidoria
d'Igualtat i
Regidoria de
Joventut

Baix

Alt

Mig

(*) Aquesta mesura implica dues accions prèvies, que s’han de portar a terme des de la Regidoria de Gent Gran, que augmenten el cost de
l’acció en sí:
-Portar a terme una campanya de formació i sensibilització sobre noves tecnologies i xarxes socials, especialment l’aplicació whatsapp,
per a persones grans.
-Ampliar la tasca de reforç de l’autoestima de les persones grans per assegurar la participació d’aquestes a la xarxa de mobilitat
(**) Aquesta mesura implica una acció prèvia de sensibilització de les persones joves entorn la necessitat i la millora de condicions de vida per
tota la comunitat que implica establir una xarxa de mobilitat compartida. Aquesta tasca s’ha de portar a terme des de la Regidoria de Joventut i
des de l’Equipament Jove.
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Eix

Línies
estratègiques

Objectius
específics

7.1.1.
7.1.
7.1.2.
7
7.2.1.
7.2.
7.2.2.

Accions

Prioritat

Establir criteris de puntuació a les
subvencions que fomentin la presència
Alta
paritària en tots els àmbits i nivells de
decisió a les entitats del municipi
Implementar una formació dirigida a
membres de les entitats i associacions
per la sensibilització entorn les
Mitja
desigualtats de gènere i els rols de
gènere
Establir un compromís polític a favor
de la paritat entre els membres del
Alta
govern
Elaborar un diagnòstic amb propostes
de millora per a detectar les
Baixa
dinàmiques de gènere als espais de
decisió de l’Ajuntament

Termini

Tipus d’acció

Duració

Responsables
Regidoria
d'Igualtat i
Regidoria de
Participació
Ciutadana
Regidoria
d'Igualtat i
Regidoria de
Participació
Ciutadana

Cost

Curt
termini

Acció puntual

Primera part
del mandat

Mig
termini

Acció
continuada

Segona part
del mandat

Curt
termini

Acció puntual

Primera part
del mandat

Regidoria
d'Igualtat

Baix

Llarg
termini

Acció puntual
repetida cada
lesgislatura

Segona part
del mandat

Regidoria
d'Igualtat

Baix

Baix

Mig

95

7.2 Pla d’accions: 12 accions claus per la igualtat de gènere a Subirats

Per tal de mostrar de manera clara quines són les accions prioritàries del pla, a
continuació, es relacionen les 12 accions detectades com a imprescindibles per establir
les bases per treballar a favor de la igualtat a Subirats, i que es portaran a terme a curt
o mig termini.
Per tal de prioritzar i ordenar el conjunt de les mesures proposades, s’ha tingut en
compte la sessió de treball on van sorgir una série de propostes i les prioritats
polítiques i tècniques del personal de Subirats. Així, tal com va quedar palès en
aquesta sessió es prioritzen les accions relacionades amb l’Eix 2. Lluita activa contra la
violència masclista, l’eix 4. Coeducació, creació cultural de les dones i cultura per la
igualtat, l’Eix 6. Perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat i el territori, i finalment
l’Eix 7. Participació social i política de les dones.
També es prioritza i es dóna especial importància a l’Eix 1. Compromís municipal amb
la igualtat de gènere, ja que aquest és el primer Pla d’Igualtat que s’aplica al municipi,
i les mesures relacionades amb l’eix 1 són les que doten al municipi d’estructures i
mecanismes de funcionament que permeten establir mesures a favor de la igualtat per
la resta d’eixos temàtics.
Així doncs, les mesures imprescindibles per avançar cap a la igualtat de gènere són les
12 mesures que es llisten a continuació:

EIX

ACCIÓ

1

Augmentar el pressupost de la Regidoria d’Igualtat

1

Crear una comissió político-tècnica interdepartamental per impulsar i fer el seguiment
del pla d’Igualtat

1

Incloure la desagregació per sexe en tots els registres d’usuaris/es de serveis oferts
per l’Ajuntament

1

Generalitzar la inclusió de clàusules d’igualtat a les licitacions de l’Ajuntament

1

Elaborar i aplicar un Pla d'igualtat intern a l'Ajuntament

2

Establir una comissió tècnica interdepartemental de l'àrea de poble a partir de
reunions periòdiques

2

Portar a terme formació en sensibilització i detecció de violència masclista al personal
treballador de l'Ajuntament que fa atenció directa de l'Àrea de Poble

4

Elaborar una diagnosi sobre l'existència d'elements coeducatius al municipi

6

Posar en marxa una xarxa de mobilitat via whatsapp especialment dirigida a la gent
gran

6

Posar en marxa una xarxa de mobilitat via whatsapp especialment dirigida a la gent
jove

7

Establir criteris de puntuació a les subvencions que fomentin la presència paritària en
tots els àmbits i nivells de decisió a les entitats del municipi

7

Establir un compromís polític a favor de la paritat entre els membres del govern
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8. AVALUACIÓ

L’avaluació és una revisió per conèixer el grau en el que la intervenció ha assolit els
seus objectius.
A continuació es presenten una sèrie d’ìtems que serveixen de guia per a l’avaluació de
les mesures. Per tal que l’avaluació sigui completa es proposen ítems per avaluar el
seguiment: per saber si la mesura s’ha portat a terme de manera completa o no, i
ítems per avaluar l’impacte: per poder saber si la mesura en qüestió ha tingut el
resultat desitjat.
Aquesta proposta d’ítems per l’avaluació constitueixen l’estructura del document que
ha de ser l’avaluació, i que també servirà de marc per l’elaboració de la diagnosi del
pròxim Pla d’Igualtat de Subirats.

Eix

L. E.

1.1.

1
1.2.

O. E.

Accions

Guia per l'avaluació de seguiment

Guia per l'avaluació de resultat

Augmentar el pressupost de la
Regidoria d’Igualtat

Creixement del pressupost de la Regidoria
d’Igualtat respecte l’any 2017

Una major capacitat d’acció de la Regidoria
d’Igualtat

Existència de reunions de la comissió políticotècnica interdepartamental

Execució correcta de les mesures establertes al
Pla d'Igualtat

Existència del llibre d’estil per una comunicació
no sexista ni androcèntrica

Una comunicació inclusiva i que no reprodueixi
els rols de gènere

Existència dels mecanismes necessàris per
l'obtenció de dades de registre dels serveis
oferts per l’Ajuntament desagregades per sexe

Major informació sobre la realitat de dones i
homes a Subirats, per la planificació dels
serveis públics

Existència de clàusules d’igualtat com a
requisits en totes les licitacions

Major proporció d'empreses proveidores de
serveis de l'Ajuntament amb mesures d'igualtat

Existència d'un Pla d'Igualtat intern a
l'Ajuntament

Major igualtat de gènere entre el personal
treballador de l'Ajuntament

Existència d'una sessió de formació per la
sensibilització de la igualtat de gènere per al
personal treballador de l'Ajuntament

Major sensibilització sobre igualtat degènere
per part del personal treballador de
l'Ajuntament

1.1.1. Crear una comissió político-tècnica
interdepartamental per impulsar i fer el
seguiment del pla d’Igualtat
Establir un llibre d’estil per assegurar
una comunicació no sexista ni
androcèntrica
Incloure la desagregació per sexe en
tots els registres d’usuaris/es de serveis
oferts per l’Ajuntament
Generalitzar la inclusió de clàusules
1.2.1. d’igualtat a les licitacions de
l’Ajuntament
Elaborar i aplicar un Pla d'igualtat intern
a l'Ajuntament
Portar a terme formació per la
sensibilització en favor de la igualtat de
gènere per al personal treballador de
l'Ajuntament

Eix

L. E.

2.1.

2

2.2.

O. E.

Accions

Augmentar la periodicitat dels tallers
contra la violència masclista entre la
gent jove a l'Institut
2.1.1. Portar a terme xerrades de
sensibilització vers la violència masclista
adreçades a la ciutadania adulta als
diversos nuclis
Crear una campanya contra les
2.2.1. agressions sexistes a les festes majors
de diversos nuclis
Establir una comissió tècnica
interdepartemental de l'àrea de poble a
partir de reunions periòdiques
2.2.2. Portar a terme formació en
sensibilització i detecció de violència
masclista al personal treballador de
l'Ajuntament que fa atenció directa de
l'Àrea de Poble
2.2.3.

Elaborar un protocol d’atenció,
acompanyament i recuperació a les
dones que han patit violència masclista

Guia per l'avaluació de seguiment

Guia per l'avaluació de resultat

Major periodicitat dels tallers conta la violència
masclista a l'Institut

Major coneixement i sensibilització sobre la
violència masclista per part de la gent jove

Existència de xerrades de senisbilització vers la
violència masclista a diversos nuclis del municipi

Major coneixement i sensibilització sobre la
violència masclista per part de la gent gran

Existència d'una campanya de denúncia de les
agressions masclistes a les festes majors de
diversos nuclis

Major sensibilització per part de la població de
Subirats sobre les agressions sexistes a l'espai
públic

Major capacitat de detecció de casos de
Existència de reunions periòdiques de la comissió
violència masclista per part del personal
tècnica interdepartemental
treballador de l'Ajuntament
Existència d'una sessió de formació per la
Major sensibilització i coneixament per part
sensibilització sobre violència masclista per al
del personal que fa atenció directa de l'Àrea
personal que fa atenció directa de l'Àrea de Poble de Poble sobre la violència masclista
Existència d'un protocol d'atenció,
acompanyament i recuperació a les dones que
han patit violència

Millora de les eines de les que disposa
l'Ajuntament per l'atenció, l'acompanayament
i la recuperació de les dones que han patit
violència masclista
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Eix

L. E.

O. E.

3.1.1.

3.1.2.

3

3.1.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

Accions
Incloure les especificitats de la salut de
les dones en el contingut de les
activitats de sensibilització sobre salut
sexual i reproductiva
Augmentar l'oferta esportiva femenina
o d'esports practicats majoritàriament
per dones
Oferir ajudes econòmiques per fer
accessibles els pisos de lloguer a les
persones amb rendes més baixes
Iniciar un programa per combatre
l'aïllament social de les dones grans a
través d'organitzar trobades a tots els
nuclis
Ampliar l'oferta de lleure de
l'equipament juvenil amb activitats que
superin els rols de gènere

Guia per l'avaluació de seguiment

Guia per l'avaluació de resultat

Existència de perspectiva de gènere a les
activitats de sensibilització sobre salut sexual i
reproductiva

Major coneixement per part de la població de
Subirats sobre les especificitats de la salut de
les dones

Existència d'un major nombre d'activitats
esportives dirigides a les dones

Major oferta d'activitats esportives dirigides a
les dones

Existència d'ajudes econòmiques al lloguer per a
persones amb rendes baixes

Major facilitat, per part de les persones amb
rendes baixes, de fer front a les despeses del
lloguer de l'habitatge principal

Existència de trobades dirigides a dones grans a
tots els nuclis del municipi

Menor aïllament social per part de les dones
grans

Existència d'un major nombre d'activitats de
lleure juvenil que superin els rols de gènere

Major oferta de lleure juvenil que incorpori la
perspectiva de gènere
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Eix

L. E.

O. E.

Accions

Guia per l'avaluació de seguiment

Guia per l'avaluació de resultat

4.1.1.

Implementar una formació sobre
coeducació pels i les mestres de les
escoles i l'institut

Existència d'una sessió de formació sobre
coeducació pels i les mestres de les escoles i
l'Institut

Major sensibilització entorn la igualtat de
gènere i la coeducació per part dels i les
mestres de les escoles i l'Institut

4.1.2.

Elaborar una diagnosi sobre l'existència
d'elements coeducatius al municipi

Existència de la diagnosi sobre l'existència
d'elements coeducatius al municipi

Major coneixement per part de l'Ajuntament
sobre l'existència d'elements coeducatius al
municipi

4.2.1.

Establir un compromís polític a favor
d’una programació cultural paritària

Existència d'un compromís polític per escrit a
favor de la programació cultural paritària

Major comporomís per par de l'Ajuntament a
favor de la igualtat de gènere

4.2.2.

Establir un compromís polític a favor
d'una programació cultural que
incorpori la perspectiva de gènere

Existència d'un compromís polític per escrit a
favor de la programació cultural que incorpori la
perspectiva de gènere

Major comporomís per par de l'Ajuntament a
favor de la igualtat de gènere

O. E.

Accions

Guia per l'avaluació de seguiment

Guia per l'avaluació de resultat

5.1.1.

Impulsar la creació d'un Banc del temps Existència d'un Banc del Temps

Major sensibilització per part de la ciutadania
de Subirats respecte el repartiment de les
tasques domèstiques i de cura

5.1.2.

Celebrar les diades relacionades amb
els sectors econòmics arrelats al
municipi, per visibilitzar i apoderar les
dones d'aquests sectors

Existència d'actes de visibilització i apoderament
de les dones de sectors econòmics clau a
Subirats

Major visibilitat i apoderament de les dones a
Subirats

5.2.1.

Ampliar els horaris d’alguns serveis
municipals per facilitar-ne l'accés

Existència d'horaris més amplis en alguns serveis
municipals

Major facilitat en l'accés als serveis municipals

4.1.
4

4.2.

Eix

L. E.

5.1.
5

5.2.
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Eix

L. E.

O. E.

Portar a terme una campanya de
comunicació a favor de l'ús de l'espai
públic per part de totes les persones
Posar en marxa una xarxa de mobilitat
via whatsapp especialment dirigida a la
gent gran
6.1.2.
Posar en marxa una xarxa de mobilitat
via whatsapp especialment dirigida a la
gent jove

6.1.1.
6

6.1.

Accions

Guia per l'avaluació de seguiment

Guia per l'avaluació de resultat

Existència d'una campanya de comunicació a
Major presència a l'espai públic per part de tota
favor de l'ús de l'espai públic per part de totes les
la ciutadania
persones
Existència de la xarxa de mobilitat a través d'un
grup de whatsapp amb gent gran

Major facilitat en la mobilitat de les persones
grans

Existència de la xarxa de mobilitat a través d'un
grup de whatsapp amb gent jove

Major facilitat en la mobilitat de les persones
joves
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Eix

L. E.

7.1.

7

7.2.

O. E.

Accions

Establir criteris de puntuació a les
subvencions que fomentin la presència
paritària en tots els àmbits i nivells de
decisió a les entitats del municipi
7.1.1. Implementar una formació dirigida a
membres de les entitats i associacions
per la sensibilització entorn les
desigualtats de gènere i els rols de
gènere
Establir un compromís polític a favor de
la paritat entre els membres del govern
7.2.1. Elaborar un diagnòstic amb propostes
de millora per a detectar les dinàmiques
de gènere als espais de decisió de
l’Ajuntament

Guia per l'avaluació de seguiment

Guia per l'avaluació de resultat

Existència de critèris de puntuació a les
subvencions que fomentin la presència paritària
en tots els àmbits i nivells de decisió a les
entitats del municipi

Major sensibilització per part de les entitats
respecte la paritat i la igualtat de gènere

Existència d'una sessió de formació dirigida a
membre de les entitats i associacions per la
sensibilització entorn les desigualtats de gènere i
els rols de gènere

Major sensibilització per part dels membres de
les entitats i associacions sobre les desigualtats
de gènere i els rols de gènere

Existència d'un compromís polític per escrit a
favor de la paritat entre els membres del govern

Major sensibilització i compromís per part del
personal polític sobre la igualtat de gènere

Existència d'un document de diagnosi sobre les
dinàmiques de gènere als espais de presa de
decisió de l'Ajuntament

Major coneixement per part del personal polític
sobre les dinàmiques de gènere als espais de
presa de decisió
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10. Annex
Relació de persones entrevistades
Neus Arnan

Tècnica de la Regidoria de Gent Gran

Esther Grasses

Tècnica de l’Àrea de Poble

Rosa Vendrell

Agent de la Ciutadania, impulsora de diverses activitats a
favor de la igualtat a Subirats

Participants a la sessió de treball per l’elaboració de la diagnosi
Lluïsa Sueiro

Regidora d’Igualtat i Ciutadania

Anna Rosinés

Regidora a l’oposició

Neus Arnan

Tècnica de la Regidoria de Gent Gran

Gemma Ferrer

Tècnica de la Regidoria de Benestar Social

Judit Monsalve

Tècnica de la Regidoria de Joventut

Rosa Vendrell

Agent de la Ciutadania, impulsora de diverses activitats a
favor de la igualtat a Subirats

Mònica Casas

Agent de la ciutadania, de l’Assemblea Feminista de Subirats

Participants a la sessió de treball per l’elaboració del pla d’accions
Lluïsa Sueiro

Regidora d’Igualtat i Ciutadania

Àngels Pinyol

Regidora de Benestar Social

Anna Rosinés

Regidora a l’oposició

Neus Arnan

Tècnica de la Regidoria de Gent Gran

Rosa Vendrell

Agent de la Ciutadania, impulsora de diverses activitats a
favor de la igualtat a Subirats

Mònica Casas

Agent de la ciutadania, de l’Assemblea Feminista de Subirats
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