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2. Marc conceptual de les polítiques d'igualtat 

La igualtat de dones i homes és un principi jurídic universal reconegut a diversos 

textos internacionals i europeus, així com a la Constitució Espanyola de 1978. 

Aquest principi constitueix un pilar bàsic de les societats democràtiques modernes i 

vertebra el reconeixement de drets i llibertats de les dones en diferents àmbits de la 

vida.  

Aquest reconeixement formal ha permès un progrés en el cos legislatiu i també en el 

context institucional, amb el desenvolupament de polítiques públiques d’igualtat i 

d’estructures i organitzacions específiques.  

Tot i haver estat un pas decisiu, a l’actualitat continuen presents diverses formes de 

desigualtats i discriminacions vers les dones com per exemple la violència 

masclista, un major índex d'atur, la segregació laboral, la menor representació en 

càrrecs de responsabilitat política, social, cultural i/o econòmica o els problemes de 

conciliació de la vida personal, familiar i laboral que són, entre molts d’altres, 

indicadors que la igualtat plena i efectiva és encara una fita a assolir.  

2.1 E voluc ió his tòric a: de les  reivindic ac ions  feminis tes  a  l’agenda 
polític a  

Les polítiques públiques d’igualtat de gènere sorgeixen per donar resposta a les 

demandes i necessitats de les dones i tenen com a finalitat eradicar les desigualtats 

existents entre dones i homes en els diferents àmbits de la vida social, política, 

econòmica i cultural. La seva incorporació a l’agenda pública, gràcies a les 

reivindicacions feministes i als moviments de dones que han tingut lloc al llarg de la 

nostra història, ha estat fonamental pel progrés dels drets de les dones i pel 

desenvolupament de la igualtat i la justícia en les nostres societats contemporànies.  

Tot i que es té coneixement de reivindicacions expressades per dones que es 

remunten a l’Edat Mitjana, la majoria de pensadores feministes coincideixen en dir 

que el feminisme, com a moviment social i cos teòric, apareix vinculat a la 

Il·lustració. Durant els segles XVIII i XIX, les demandes se centraven principalment 

en els drets civils, l’accés a l’educació, al treball remunerat, al sufragi femení i, en 

definitiva, en la defensa i el reconeixement de la plena ciutadania de les dones. Els 
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anys 60 i 70 representen una època d’intensa agitació política per al feminisme que 

busca noves formes d’organització per produir transformacions culturals i socials 

més profundes. Denuncien l’exclusió de les dones de l’esfera pública i reclamen la 

igualtat de tracte. 

La presència del feminisme en la política formal es dóna en els anys posteriors, en 

els quals comença l’etapa de reconeixement normatiu, es creen els primers 

organismes específics i s’impulsen les primeres estratègies polítiques formals de 

cara a augmentar la participació i visibilització de les dones a l’esfera pública, 

establint mecanismes d’acció positiva.  

Sens dubte, la intervenció de la comunitat internacional ha estat decisiva en el 

recorregut de les polítiques d’igualtat de gènere i, en concret, el reconeixement de la 

necessitat d’introduir l’estratègia del gender mainstreaming o transversalitat de 

gènere que, tal i com defineix el Consell d’Europa, resulta una eina clau per 

l’organització (reorganització), la millora, el desenvolupament, i l’avaluació dels 

processos polítics, de manera que la perspectiva d’igualtat de gènere s’incorpori a 

totes les polítiques, a tots els nivells i en totes les etapes, pels agents normalment 

involucrats en l’adopció de mesures polítiques.  

A partir d’aquí, les polítiques d’igualtat de gènere s’articulen en base a l’anomenada  

estratègia dual que combina aquesta perspectiva transversal amb les accions 

positives que continuen, en molts casos, essent necessàries per equilibrar 

determinades condicions de desigualtat que persisteixen a la nostra societat. 

2.2 E l paper dels  governs  loc als  

 

L’administració pública local, per les seves pròpies característiques que la 

configuren com un govern proper a la ciutadania i a la realitat social, se situa en una 

posició idònia per assumir un paper actiu en el desenvolupament de les polítiques 

d’igualtat, dins del marc de les seves competències. Així ho reconeix la pròpia Carta 

Europea d’Autonomia Local quan estableix que "l’exercici de les responsabilitats 

públiques, de manera general, ha de correspondre preferentment a les autoritats 

més properes a la ciutadania".1

 

 

                                                 
1

 
  Article 4.3 de la Carta Europea d’Autonomia Local, de 15 d'octubre de 1985, ratificada per 
instrument de 20 de gener de 1988, a Diputació de Barcelona (2007): Marc legislatiu i competencial 
de les polítiques d'igualtat de gènere en l'àmbit local i propostes de futur. 
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En aquest sentit, les iniciatives de la Comunitat Internacional influenciaren, des d’un 

bon inici, les administracions locals, que començaren a impulsar les primeres 

accions i a crear el primers serveis d’atenció a les dones, dirigides principalment a 

atendre les situacions de violència de gènere.  

De la mà del progrés normatiu i institucional, i amb la presència cada cop més 

evident del moviment associatiu de dones, els governs locals inicien una etapa de 

forta implicació política amb la igualtat, més enllà d’una postura assistencial, 

adoptant mesures de sensibilització i de transformació social.  

 

A patir de la dècada dels 90, els governs locals adquireixen un paper protagonista en 

el desenvolupament d’aquestes polítiques, creant estructures tècniques 

específiques com les Regidories de Dones o d’Igualtat, impulsant serveis per a les 

dones, creant programes estables, destinant recursos econòmics i humans, com les 

agents d’igualtat,  i incorporant la transversalitat de gènere com a estratègia per 

introduir el principi d’igualtat en totes les polítiques públiques locals.  

 

2.3 E ls  P lans  d' Igualtat 

 

Entre els principals instruments de planificació i implementació de les polítiques 

públiques de gènere cal destacar els Plans d’Igualtat. Els plans constitueixen un 

conjunt ordenat d’objectius i mesures que permeten desenvolupar una estratègia 

integral orientada a millorar i equilibrar la situació de dones i homes en un territori 

i/o organització, a partir d’una anàlisi de diagnosi prèvia d’aquesta situació.  

El seu impuls sorgeix del reconeixement de les desigualtats i discriminacions 

existents per raó de gènere i de la voluntat per transformar aquesta realitat. Les 

actuacions s’encaminen a afavorir la igualtat de dones i homes en tots els àmbits de 

la societat, i a propiciar un model de ciutadania més igualitari, basat en el respecte i 

l’equitat.  

Amb aquest objectiu, els governs locals de la demarcació de Barcelona, en el marc 

de les seves competències, dissenyen i implementen els Plans Locals d’Igualtat. 

Concebuts com una eina de treball transversal, els plans incorporen totes o diverses 

àrees del Consistori per tal d’introduir el principi d’igualtat en totes les actuacions 

municipals.  Aquest necessari plantejament transversal requereix de l’adquisició de 

compromisos polítics i també de la sensibilitat, la voluntat i la implicació de tot el 

personal municipal. 

El Pla d’Igualtat és, doncs, un document clau que, a més de servir per a la 

planificació i la posada en marxa d’actuacions concretes, ha de preveure el 
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seguiment i l’avaluació posterior del camí recorregut en aquesta matèria i ha de 

poder mesurar l’impacte o els efectes del mateix en les condicions de vida de la 

ciutadania a la què s’adreça i, especialment, en la millora de la situació de les dones. 

 

 

3. MARC NORMATIU 

Tal com hem vist, l’evolució de les polítiques d’igualtat, així com les estratègies per 

la seva implementació, han estat fortament determinades per un important 

desplegament normatiu que s’ha donat en l’àmbit comunitari, estatal, autonòmic i 

local, com a resultat, en gran part, dels instruments jurídics, polítics i tècnics 

impulsats des de Nacions Unides. Així doncs, avui disposem d’un marc legal en els 

diferents nivells institucionals que propugna el respecte al principi d’igualtat entre 

homes i dones i fonamenta la implementació de les polítiques d’igualtat en tots els 

àmbits socials. 

3.1 Àmbit internac ional  
 

En l'àmbit internacional, el paper de les Nacions Unides ha estat fonamental en el 

desenvolupament de les polítiques de gènere. A partir de l’aprovació de la 

Declaració Universal dels Drets Humans, l’any 1948, per part de l’Assemblea General 

de les Nacions Unides, la comunitat internacional adquireix una nova consciència en 

relació a la situació mundial de les dones i adopta el compromís de portar a terme 

conferències mundials periòdiques per elaborar estratègies i plans d’acció. 
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Aquestes conferències han contribuït enormement a situar la igualtat de gènere en 

el centre de l’agenda política mundial. 

Així, l’any 1975 se celebra a Mèxic la I Conferència Mundial de la Dona i, quatre anys 

després, s’aprova la Convenció sobre l’Eliminació de totes les Formes de 

Discriminació contra la Dona (CEDAW). Ratificada per Espanya l’any 1984, és 

considerada la carta internacional dels drets humans de les dones, amb 30 articles 

que recullen aquests drets en diversos àmbits socials i estableixen les mesures a 

adoptar pels governs. La II i III Conferència Mundial de la Dona (Copenhaguen, 1980 i 

Nairobi, 1985) van permetre adoptar importants plans d’acció amb mesures en 

l’àmbit laboral i educatiu i promoure la creació d’oficines de la dona de caràcter 

estatal.  

Però, sens dubte, serà la IV Conferència de Beijing de 1995 la que marcarà un punt 

d’inflexió en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat, amb l’aprovació per 

unanimitat de la Plataforma d’Acció i la incorporació del mainstreaming de gènere o 

transversalitat de gènere com a mecanisme d’actuació.  

Així, s’obre una etapa en la qual es busca analitzar els fonaments, les causes i les 

estructures que es troben a la base de les desigualtats existents. Per tant, a banda 

de les accions encaminades a garantir la condició jurídica i social de les dones, 

també es planteja la necessitat de reorganitzar les institucions i d’adquirir 

compromisos polítics i econòmics que puguin transformar la societat en el seu 

conjunt.  

Posteriorment, i per tal de realitzar un seguiment del compliment dels compromisos 

adquirits a Beijing, s’han realitzat tres conferències més, però ja no han suposat un 

avenç tan significatiu com va representar Beijing, tot i que han permès reafirmar els 

compromisos contrets l'any 1995. 

3.2. Àmbit c omunitari 

A nivell europeu, les primeres directrius i disposicions jurídiques a favor de la igualtat 

de tracte entre les dones i els homes queden recollides al Tractat de Roma, de 1975, 

que imposa l'obligació als Estat Membres de garantir l’aplicació del principi 

d’igualtat salarial per un mateix treball o un treball d’igual valor. Des d’aleshores, la 

igualtat de gènere s’ha anat consolidant en el dret comunitari fins a convertir-se en 

un dels principis fonamentals. 
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Així es constata amb l’aprovació al 1997 del Tractat d’Amsterdam, el qual articula la 

igualtat entre homes i dones, l’antidiscriminació i les mesures d’acció positiva. El 

text normatiu comunitari situa la igualtat de gènere com a principal objectiu de la 

Unió Europea i com a element estructural de la seva política social. El tractat 

d’Amsterdam reforça també la idea d’incorporar la perspectiva de gènere a totes les 

polítiques públiques, és a dir, d’aplicar el mainstreaming o transversalitat de gènere. 

Aquest principi adquireix una rellevància definitiva amb el IV Programa d’Acció 

Comunitari 1996-2000 i amb l’aprovació l’any 2000 de la Carta dels drets fonamentals 

de la Unió Europea i es consagra amb el Tractat de Lisboa del 2007. 

Pel que fa a la participació equilibrada de dones i homes en els processos de presa 

de decisions, el punt de partida fou la Declaració d’Atenes, el 1992, en què, per 

primera vegada, es parla de la infrarepresentació de les dones en els càrrecs de 

decisió com a problema polític i de la “democràcia paritària”. El Consell recomana 

als Estats membres adoptar una estratègia global per a promoure la participació 

equilibrada.  

 

La legislació europea compta amb diverses directives principalment referides a 

l’àmbit del treball, igualtat salarial, permisos laborals i qüestions relatives a la 

seguretat social. És important destacar l’efecte que ha tingut aquest marc legal 

europeu a l’estat espanyol, donant lloc a la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres (2007). 

 

 

3.3 Àmbit es tatal, autonòmic  i loc al  

 

A l’Estat espanyol, el tractament legislatiu que fa referència a la igualtat no arriba fins 

la Constitució Espanyola del 1978, que en el seu article 14 proclama que tots els 

espanyols som iguals davant la llei sense que pugui prevaldre discriminació per raó 

de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància 

personal o social. Igualment, a través de l’art 9.2, compromet als poders públics a 

que garanteixin la igualtat i la llibertat de tot els individus. 

 

Pel que fa al tractament de la violència vers les dones, la Llei Orgànica 1/2004 de 

mesures de protecció integral contra la violència de gènere, suposa una fita sense 

precedents en el nostre ordenament jurídic. Implica el reconeixement legal de la 
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violència de gènere com un problema social de gran rellevància i fa palès el 

compromís dels poders públics a intervenir de forma coordinada per la salvaguarda 

dels drets de les dones víctimes de violència. La llei preveu el dret de les dones 

víctimes de violència de gènere a rebre informació, assessorament i atenció integral 

adequada a la seva situació personal, incloent-hi també l’atenció als i a les menors 

que es troben sota la pàtria potestat o la guarda i custòdia de la dona agredida.  

 

En relació al tractament dels diferents àmbits de discriminació i amb l’objectiu de 

construir una societat més justa i igualitària, s’aprova la Ley Orgánica 3/2007 para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres (LO3/2007).  

 

Aquesta llei suposa un reconeixement explícit de les desigualtats existents a la 

nostra societat i, per tant, la necessitat d’implicar tots els poders públics per 

combatre-les i promoure la igualtat real. La llei posa l’accent en la importància de 

les accions preventives i en la consideració de la dimensió transversal de la igualtat 

com a principi fonamental del text normatiu, tot i que reconeix també la necessitat 

d’adoptar accions positives per part dels poders públics a l’empara de la licitud 

constitucional.  

 

Tot i que el text normatiu abasta tots els àmbits socials i té en compte els diferents 

aspectes de la desigualtat, podríem dir que és en l’àmbit de les relacions laborals en 

què s'introdueixen les novetats més substancials. Al quadre de la pàgina següent, es 

presenten, de manera resumida, les principals mesures i àmbits d’actuació previstes 

en la llei estatal. 

 
 
 
Pel que fa a l’àmbit competencial de les Administracions Públiques, la LO3/2007, de 

22 de març, estableix com a criteris d’actuació : 

•  Garantir la igualtat efectiva en l’accés a l’ocupació pública i en el desenvolupament 

de la carrera professional. 

•  Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sense que afecti a la 

promoció professional. 

•  Fomentar la formació en igualtat. 

•  Presència equilibrada en els òrgans de selecció i valoració. 

 • Mesures efectives de protecció davant l’assetjament sexual i l’assetjament 

per raó de sexe. 



Ajuntament de La Palma de Cervelló  I Pla Municipal d'Igualtat de Gènere 2015-2019 
 

 
 

•  Eliminar qualsevol discriminació retributiva directa o indirecta. 

Principals mesures i àmbits d'actuació de la Llei 3/2007 
 
Pautes generals 
d’actuació dels poders 
públics 

 

 Principi de transversalitat. 
 Principi de presència equilibrada a les llistes electorals i en els 

nomenaments. 
 Elaboració de Pla estratègic Igualtat d’oportunitats per part de 

l’administració General de l’Estat que inclogui un informe d’impacte de 
gènere.   

 Les entitats locals integraran el dret d’igualtat en l’exercici de les seves 
competències. 

 

Foment de la igualtat en 
el principals àmbits 
socials 

 Incorporació de la perspectiva de gènere en: 
- Educació, cultura, salut, societat de la informació, esports, 

desenvolupament rural, polítiques d’ordenació del territori i habitatge, 
cooperació per al desenvolupament. 

 Mesures de foment de la igualtat en els mitjans de comunicació i 
instruments de control per la publicitat no sexista. 

 

Garantia del dret al 
treball en igualtat 
d'oportunitats 

 Mesures d'acció positiva a través de la negociació col·lectiva. 
 Discriminació directa/ indirecta i mesures de tutela judicial efectiva. 
 Accés a l’ocupació: dones com a grup prioritari en les polítiques actives 

d’ocupació. 
 Formació i promoció professional. 
 Protecció davant l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe. 
 Obligació per les empreses de més de 250 treballadors/es d’aprovar 

Plans d’igualtat.  
 Conciliació de la vida personal, familiar i laboral:  

- Ampliació del permís de maternitat (a fer ús qualsevol dels progenitors) 
en cas de fill/a amb discapacitat. 

- Permís de paternitat de 13 setmanes 
- Reconeixement de treballadors/es autònoms/es i altres règims de la 

seguretat social. 
- Reducció de jornada: s’amplia l’edat del menor a 8 anys i es redueix a 

1/8 de la jornada el límit mínim de reducció. 
- Excedència voluntària: es redueix 4 mesos durada mínima. 
- Excedència per cura de familiars: s’amplia 2 anys durada màxima i es 

reconeix el gaudiment de forma fraccionada. 
 Modificacions de la Seguretat Social: 

- Flexibilització cotització prèvia per accedir prestació maternitat. 
- Nou subsidi pel cas de que no es compleixin els requisits mínims. 
- Prestació econòmica paternitat. 

 Ocupació pública: Presència equilibrada d’homes i dones en òrgans de 
selecció i valoració,  eliminar la discriminació retributiva directa o 
indirecta per raó de sexe i altres mesures en sentit anàleg amb el 
sector privat. 

 

Creació d’organismes 
específics 

 Creació d'una Comissió Interministerial d'Igualtat entre dones i homes i 
Unitats d'Igualtat en cada Ministeri.  

 Constitució d’un Consell de participació de les dones, com a òrgan 
col·legiat que ha de servir de via per a la participació institucional en 
aquestes matèries. 

 
A Catalunya, el reconeixement legal de la igualtat el trobem a la  Llei Orgànica 

6/2006, de 19 de juliol, de Reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que 

reconeix a la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les competències conferides per 

la Constitució Espanyola, competència exclusiva en matèria de polítiques de gènere 

(art.153). 

L’àmbit competencial preveu: 
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a) La planificació, el disseny, l'execució, l'avaluació i el control de les normes, plans i 

directrius generals en matèria de polítiques de dones, així com establir accions 

positives. 

b) La promoció de l'associacionisme de dones. 

c) La regulació de les mesures i els instruments per a la sensibilització, detecció i 

prevenció de la violència masclista així com els serveis i recursos destinats a una 

protecció integral. 

El nou Estatut regula els drets civils i socials de les dones i reconeix el respecte a la 

vida, la dignitat, la seguretat i la seva autonomia, així com el dret a participar en 

condicions d’igualtat d’oportunitats amb els homes en tots els àmbits públics i 

privats (art. 19). 

Pel que fa als principis d’actuació dels poder públics, l’article 41 de l’Estatut, 

estableix que aquests hauran de respectar el principi d’igualtat i hauran de: 

•  Garantir el compliment en l’accés a l'ocupació, la formació, la promoció professional, 

les condicions del treball, incloent-hi la retribució, i en totes les altres situacions, així 

com garantir que les dones no siguin discriminades per raó d’embaràs o maternitat. 

•  Garantir la incorporació per part dels poder públics de la transversalitat en totes les 

polítiques públiques per tal d’aconseguir la igualtat i la paritat de gènere. 

• Afrontar de manera integral totes les formes de violència contra les dones i els actes 

de caràcter sexista i discriminatori. 

• Fomentar el reconeixement del paper de les dones en tots el àmbits i promoure la 

participació dels grups i les associacions de dones en l’elaboració i avaluació 

d'aquestes polítiques. 

• Reconèixer el valor econòmic del treball de cura i atenció dins l’àmbit domèstic i 

familiar en el marc de les polítiques econòmiques i socials 

• Vetllar perquè la lliure decisió de la dona sigui determinant en tots els casos que 

puguin afectar la seva dignitat, integritat i benestar físic i mental, particularment 

respecte del propi cos i de la seva salut reproductiva i sexual.  

 

L’Estatut també incorpora la paritat en la composició i règim electoral del Parlament 

(article 56).  

 

La Generalitat de Catalunya aprova la Llei 17/2015, de 18 de juliol, d'igualtat efectiva de 

dones i homes. Es tracta d’una regulació feta d’acord amb les competències de 

l’autogovern de Catalunya, i s’emmarca dins la categoria de norma específica 
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complementària de la Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva 

de dones i homes. Aquesta norma incorpora modificacions legislatives substancials 

per avançar cap a aquesta igualtat efectiva i estableix mesures transversals en 

diferents ordres de la vida. 

En l'article 6 d'aquest text normatiu s'especifica quines són funcions dels ens locals de 

Catalunya en matèria de polítiques d'igualtat de gènere: 

 

a) Estudiar i detectar les mancances i les necessitats de les dones comptant amb la 

col·laboració de les associacions de dones. 

b) Sensibilitzar la població sobre les causes de la violència masclista, impulsar 

actuacions i campanyes de prevenció i posar a disposició els serveis d’atenció 

necessaris per a les persones que pateixen les diverses manifestacions de la 

violència masclista. 

c) Atendre, informar i orientar les dones sobre programes i recursos per a facilitar l’exercici 

efectiu des seus drets, i sensibilitzar homes i dones en termes d’igualtat de drets i 

deures. 

d) Crear i adequar els mecanismes necessaris per a integrar la transversalitat de la 

perspectiva de gènere en llurs actuacions polítiques. 

e) Formar i capacitar el personal per garantir que compleixin les seves funcions en relació 

al què estableix aquesta llei. 

f) Elaborar, aprovar, executar i avaluar els plans d’igualtat del sector públic (article 15).  

g) Dissenyar, aprovar, executar i avaluar els plans d’igualtat  de ciutadania (article 

14.4). 

h) Fomentar l’autonomia personal i econòmica de les dones i impulsar l’ocupació femenina. 

i) Fomentar la presència de dones en els òrgans de participació i en els espais de presa 

de decisions. 

j) Donar suport als grups feministes i a les entitats de defensa dels drets de les dones, i 

impulsar-ne la participació en el disseny, l'elaboració, el desenvolupament i l'avaluació 

de les polítiques d’igualtat i de transversalització de gènere. 

k) Adequar i mantenir estadístiques actualitzades que permetin un coneixement de la 

situació diferencial de dones i homes en els diferents àmbits d’intervenció local. 

l) Dissenyar i aplicar polítiques destinades a eradicar les desigualtats i les explotacions de 

les dones en tots els àmbits locals d’intervenció. 
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Resum de les principals mesures i àmbits d'actuació de la Llei 17/2015: 
Àmbits Mesures 
 

 

Clàusules socials en les 
bases de la  
contractació del sector 
públic 

(Art. 10 i disposició 
addicional segona) 

 Incloure condicions d'igualtat en l'execució dels treballs objecte del 
contracte per part de l'empresa adjudicatària. 

 Introduir barems de puntuació addicionals per a les empreses que disposin 
de: 

- plans d'igualtat, en cas que no estiguin obligades per llei, i 

- distintiu català d'excel·lència empresarial en matèria d'igualtat. 

 Es crearà un Registre Públic dels Plans d'Igualtat i un Distintiu 
d'Excel·lència empresarial en matèria d'Igualtat 

 El Govern ha d'elaborar i aprovar, en col·laboració amb l'Institut Català de 
les Dones, una norma sobre la inclusió de clàusules relacionades amb la 
igualtat de dones i homes en contractes i subvencions de l'àmbit d'actuació 
de la Generalitat de Catalunya (termini: 6 mesos des de l'entrada en vigor 
de la Llei) 

 

Ajuts públics 

(Art. 11) 

 Les bases reguladores de subvencions, beques i altre tipus d'ajut públic 
han de tendir a incloure la perspectiva de gènere. 

 Denegar atorgament de subvencions, beques i altre tipus d'ajut públics a 
empreses i entitats sol·licitants sancionades o condemnades perquè han 
exercit o tolerat pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o 
gènere. 

 

Plans d'igualtat de 
dones i homes del 
sector públic 

(Art. 15) 

 Les institucions de la Generalitat, i els organismes públics vinculats, i les 
entitats públiques i privades que gestionen serveis públics han d'aprovar un 
pla d'igualtat destinat al personal propi que s'ha de definir en el conveni 
col·lectiu o en l'acord de condicions de treball (termini: dos anys des de 
l'entrada en vigor de la Llei) 

 Els ens locals que tenen òrgans de representació de personal al seu servei 
han d'aprovar un pla d'igualtat, que s'ha de definir en el conveni col·lectiu o 
en el pacte o acord de condicions de treball. 

 

Ocupació pública 

(Art. 16) 

 Les administracions públiques han d'impulsar la representació paritària de 
dones i homes en la composició dels tribunals o òrgans tècnics de 
selecció. 

 Els temaris han d'incloure continguts relatius a la normativa sobre igualtat i 
sobre violència masclista. 

 Formació bàsica, progressiva i permanent en matèria d'igualtat adreçada a 
tot el personal. 

 Anàlisi de llocs de treball, periòdica, per a valorar el grau de compliment del 
principi d'igualtat de retribució de dones i homes, i prendre les mesures 
correctores per a eradicar les diferències salarials. 

Pressupostos 

(Art. 17) 

 Els departaments de la Generalitat, els òrgans autònoms, les societats i els 
organismes públics vinculats o que en depenen han de fer visibles l'impacte 
diferenciat dels pressupostos sobre els homes i les dones. 

Polítiques i actuacions 
dels poders públics 

(Art. 18) 

 Les administracions públiques de Catalunya han de procurar atenir-se al 
principi de representació equilibrada de dones i homes en el nomenament 
dels i de les titulars dels òrgans de direcció. 

 

Participació política de 
les dones 

(Art. 19) 

 Els poders públics han de procurar atenir-se al principi de presència 
paritària de dones i homes en el repartiment del poder polític. 

 Les candidatures que representin els partits polítics, les federacions, les 
coalicions i les agrupacions d'electors i electores han de respectar el criteri 
de paritat entre homes i dones per l'elaboració de les llistes electorals (Art. 
56.3 Estatut Autonomia). 

Participació social de 
les dones 

(Art. 20) 

 

 

 

 Els poders públics han d'adoptar accions positives específiques temporals, 
raonables i proporcionades que promoguin la igualtat efectiva de dones i 
homes. 

 Els col·legis i agrupacions professionals i empresarials, les organitzacions 
sindicals, culturals i socials i els partits polítics han d'establir els 
mecanismes per assolir la representació paritària en els òrgans directius. 

Coeducació  El Govern ha d'aprovar i presentar al Parlament en el termini màxim de dos 
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(Art. 21, 22 i 28 i 
disposició addicional 
sisena) 

anys de l'entrada en vigor de la Llei un Pla per a la Igualtat de gènere en el 
sistema educatiu per mitjà del qual haurà d'introduir la coeducació en tots 
els nivells i modalitats del sistema educatiu i l'ha d'introduir en la 
programació educativa i els currículums a tots els nivells. 

 Els poders públics han de garantir l'adequada formació en coeducació en 
l'àmbit de l'educació en lleure infantil i juvenil. 

 En l'àmbit universitari s'ha d'incloure necessàriament una formació en 
coeducació de les persones que duen a terme tasques docents. 

Valor econòmic del 
treball domèstic i de 
cura de persones 

(Art. 31) 

 La Generalitat ha de fer, periòdicament, estimacions de valor econòmic del 
treball domèstic i de cura d'infants i de persones grans o dependents de 
Catalunya, i ha d'informar a la societat catalana sobre els resultats. 

 

 

Promoció de la igualtat 
de tracte i 
d'oportunitats en 
l'àmbit laboral 

(Art. 32 i 45) 

 Els poders públics han de: 

- elaborar plans d'ocupació biennals per incrementar l'ocupació estable i de 
qualitat de les dones; 

- incorporar la perspectiva de gènere en els programes actives d'ocupació 
(PAO); 

- incorporar la igualtat d'oportunitats en els processos de selecció, 
classificació professional, valoració de llocs de feina, retribucions i 
promoció professional; 

- incrementar el percentatge de dones en sectors, ocupacions i professions 
en què són poc freqüents; 

- fomentar accions de l'economia social i el treball autònom, i les iniciatives 
d'emprenedoria engegades per dones; 

- promoure l'accés de dones a llocs directius i de comandament; 

- garantir el compliment del principi d'igualtat retributiva; 

- eliminar la segregació horitzontal; i 

- aplicar el principi de la càrrega de la prova en casos de denúncies per 
assetjament sexual i assetjament per raó de sexe. 

 Les administracions públiques de Catalunya han de: 

- crear programes de microcrèdits o altres instruments de finançament 
per a projectes de dones emprenedores. 

Prevenció de 
l'assetjament sexual i 
per raó de sexe 

(Art. 18 i 33) 

 Sector públic: les institucions de la Generalitat, l'Administració de la 
Generalitat i els organismes públics vinculats o que en depenen han 
d'aprovar un protocol de prevenció de l'assetjament sexual i de 
l'assetjament per raó de sexe. 

 Sector privat: les empreses han d'adoptar mesures específiques, 
negociades amb la representació sindical, per prevenir l'assetjament sexual 
i per raó de sexe. 

 

 

 

 

 

 

Plans d'igualtat a les 
empreses 

(Art. 36) 

 Les mesures dels plans d'igualtat s'han de negociar i acordar amb la 
representació legal del personal treballador. 

 Han d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat les empreses de: 

- més de 250 persones treballadores (Llei Orgànic 3/2007 per a la igualtat 
efectiva de dones i homes); 

- les empreses amb convenis col·lectius de les quals així ho estableixi; 

- les empreses que estiguin obligades perquè l'autoritat laboral així ho 
hagi acordat en un procés sancionador. 

 Els poders públics de Catalunya han d'afavorir l'elaboració i la implantació 
de plans d'igualtat a les empreses que no estan obligades per llei. 

 Tots els plans d'igualtat, tant els de les empreses que estan obligades per 
llei com els voluntaris, s'han de registrar en el Registre Públic de Plans 
d'Igualtat. 

Responsable sindical 
d'igualtat 

(Art. 39) 

 Els sindicats amb presència als centres de treball, per mitjà dels òrgans de 
representació corresponents, han d'adjudicar a un/a delegat/da sindical la 
funció de vetllar específicament per la igualtat de tracte i d'oportunitats en 
el marc de la negociació col·lectiva. 
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 El/la responsable sindical d'igualtat té l'obligació de formar-se en matèria 
d'igualtat d'oportunitats per a dones i homes. 

 Les organitzacions sindicals han de designar un/a responsable sindical 
d'igualtat que tingui la titulació específica en matèria d'igualtat i gènere. 

 L'Administració pública ha de facilitar programes de suport a la formació 
sindical per a la negociació col·lectiva amb perspectiva de gènere. 

 

Negociació col·lectiva 

(Art. 40) 

 Les organitzacions empresarials i sindicals, i els òrgans de representació 
del personal a l'empresa, han de promoure una representació paritària dels 
dos sexes en la negociació col·lectiva mitjançant mesures d'acció positiva. 

 

 

Prevenció de riscos 
laborals a l'empresa 

(Art. 44) 

 

 Les empreses estan obligades a tenir en compte la diferent exposició als 
factors de risc de dones i homes, i a prestar una atenció especial als 
factors de risc per a la fertilitat i per a l'embaràs i la lactància, en la 
valoració dels riscos laborals i en l'adopció de mesures preventives. 

 Les empreses han de formar el personal sobre la diferent exposició als 
factors de risc segons el sexe i sobre els riscos per a la fertilitat, l'embaràs i 
la lactància. 

 

Estadístiques i estudis 

(Art. 56) 

 Les administracions públiques de Catalunya han de: 

- Incloure sistemàticament la variable sexe en totes les estadístiques, 
enquestes i recollida de dades que duguin a terme; 

- Establir nous indicadors estadístics; 

- Revisar i, si escau, adequar les definicions estadístiques existents per a 
contribuir al reconeixement i la valoració del treball de es dones i evitar 
l'estereotipació negativa de determinats col·lectius. 

 
Cal tenir present que aquesta norma incorpora la perspectiva de gènere en altres 

àmbits com són, per exemple,  el joc i les joguines (Art. 23), les manifestacions 

culturals (Art. 24), els mitjans de comunicació i tecnologies de la informació i la 

comunicació (Art. 25), les universitats i la recerca (Art. 28), l’associacionisme i 

col•legis professionals (Art. 29), els esports (Art. 30), els usos del temps (Art. 46), 

benestar social i família (Art. 47), la salut (Art. 48), el tràfic, l’explotació sexual i la 

prostitució (art. 52), el medi ambient, l’urbanisme, l’habitatge i la mobilitat (Art. 53), la 

justícia (Art. 54) i la seguretat ciutadana (Art. 55). Per tal de garantir la seva 

incidència en tots aquestes aspectes, la Llei preveu que l'Institut Català de les Dones 

resti adscrit al Departament de Presidència (disposició final primera), la creació d'un 

Observatori de la Igualtat de gènere (art.58) i d'un òrgan responsable d'aplicació de la 

transversalitat (disposició addicional quarta). Així mateix, la Llei contempla un règim 

sancionador (art.59-64) i proposa un conveni de col·laboració entre l’autoritat judicial, 

la Fiscalia i el Síndic de Greuges per actuar en casos de discriminació, explotació i 

violència envers les dones.  

 

Pel que fa al tractament de la violència masclista, el Govern de Catalunya aprova la 

Llei 5/2008 del dret de les dones per a l’eradicació de la violència masclista, la qual 
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introdueix importants novetats conceptuals i situa la lluita contra aquesta xacra 

social en l’agenda política prioritària.  

La Llei defineix la violència com aquella que s’exerceix contra les dones com a 

manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un 

sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones. A més, fa visibles gran 

part de les formes en què s’exerceix aquesta violència (física, psicològica, sexual i 

econòmica) i tots el àmbits en què es pot produir (en la parella, context familiar, laboral, 

social o comunitari).  

Els principals objectius de la Llei són: 

• Eradicar la violència masclista i remoure les estructures socials i els estereotips 

culturals que la perpetuen. 

• Establir mesures integrals de prevenció, detecció i sensibilització amb la finalitat 

d’eradicar-la de la societat. 

• Reconèixer els drets de les dones que la pateixen a l’atenció, l’assistència, la 

protecció, la recuperació i la reparació integral. 

La Llei també defineix i ordena la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral, formada per 

tots els agents socials i serveis directament implicats, i reconeix als municipis una 

sèrie de competències, que es concreten en: 

a) Programar, prestar i gestionar els serveis d’informació i atenció a les dones i efectuar la 

derivació als diferents serveis en els termes especificats per aquesta llei.  

b) Prestar o gestionar altres serveis de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral, d’acord 

amb el que s’estableixi per mitjà d’un conveni amb l’administració de la Generalitat 

de Catalunya. 

c) Col·laborar en la gestió de les prestacions econòmiques i les subvencions que 

aquesta llei estableix.  

d) Complir totes les altres funcions establertes per aquesta llei que, en raó de les 

competències respectives, els correspongui assumir amb relació a les dones que 

pateixen o han patit violència masclista. 

Els municipis amb una població inferior a 20.000 habitants poden delegar llurs 

competències a una mancomunitat de municipis o a altres ens locals. 

Com ja hem dit, l’administració pública local es troba en una posició idònia per 

desenvolupar un paper actiu en el marc de les polítiques d’igualtat. Així ho reconeix 

la Carta Europea d’Autonomia Local i també la Carta Europea per la igualtat de dones i 

homes en la vida local.  
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Pel que fa a l’ocupació pública que implica a treballadors/es de les Administracions 

Locals, la Llei 7/2007 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix que les 

administracions públiques estan obligades a respectar la igualtat de tracte i 

d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d'adoptar mesures 

dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes.  

 

Finalment, pel que fa a l'àmbit LGTBI destaca la recent aprovació de la Llei 11/2014, 

de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 

intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i transfòbia del Parlament de 

Catalunya. L’objectiu de la llei és desenvolupar i garantir els drets LGTBI i evitar 

situacions de discriminació i assegurar la diversitat sexual i afectiva en plena 

llibertat tant en l’àmbit públic com privat, sobre els quals la Generalitat de Catalunya i 

els ens locals tenen competències.  

Les mesures que s’estableixen afecten totes les àrees de la vida social, totes les 

etapes de la vida i totes les contingències en el decurs de la vida, com ara qualsevol 

canvi en l’estat civil, la formació d’una família, la malaltia, la incapacitació, la 

privació de llibertat o la mort.  

Pel que fa a les polítiques públiques per a promoure la igualtat efectiva de les 

persones LGTBI incorpora els següents àmbits: professionals que actuen en àmbits 

sensibles de l'Administració Pública (capítol I), Coeducació; Universitats; Cultura, 

Lleure i Esport; Mitjans de Comunicació; Salut; Acció Social; Ordre Públic i Privació 

de Llibertat; Participació i Solidaritat (capítol II), Mercat de Treball (capítol III) i 

Famílies (capítol IV).  

 

Es crea el Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals, 

com un òrgan de participació ciutadana i consultiu permanent i es fa esment a la 

necessitat de disposar d’un òrgan que coordini l’execució de les polítiques LGTBI 

dels diversos departaments de la Generalitat (article 8). De manera paral·lela oferirà 

un Servei d’atenció integral per atendre les persones que pateixin, hagin patit o 

estiguin en risc de patir discriminació o violència per raó de l’orientació sexual, la 

identitat de gènere o l’expressió de gènere, per tal de donar respostes adequades, 

àgils, properes i coordinades a les seves necessitats (article 9).  

 

A banda d’aspectes preventius i proactius la llei també regula des de una vessant 

reactiva, és a dir, proveeix d’un règim d’infraccions i sancions i recull la inversió de 

la càrrega de la prova.  
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Per acabar, destacar que la llei fa especial menció a les persones transgènere i 

intersexuals (article 23) explicitant que s’han de poder acollir al que estableix 

aquesta llei sense que calgui cap diagnòstic de disfòria de gènere ni cap tractament 

mèdic.  
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4. PROCÉS D'ELABORACIÓ DEL PLA 

4.1 Fas es  de la  metodologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 4 
REDACCIÓ, VALIDACIÓ 

FINAL I PRESENTACIÓ DEL 
PLA 

Un cop recollides les propostes d’actuació, d’acord 

amb les línies estratègiques establertes, es plasmen 

en un pla d’acció, que ha de recollir també els 

indicadors per a ser avaluat, la temporització i els 

recursos necessaris per poder-lo dur a terme. El pla 

d’acció és validat per la Comissió d’Igualtat, que 

serà també responsable d’assegurar la seva 

implementació  seguiment i avaluació   
 

 
FASE 3  

PLA D'ACCIÓ 

Tenint en compte els resultats de la diagnosi, es 

posa en marxa un procés participatiu -amb personal 

tècnic i polític de l’ajuntament, i també amb la 

ciutadania- amb l’objectiu d’establir, de forma 

consensuada, les mesures que es considerin 

necessàries per tal de corregir les desigualtats de 

gènere identificades i d’impulsar totes aquelles 

actuacions que contribueixin a reforçar els aspectes 

        
 

En aquesta fase es procedeix a la recollida i 

tractament de la informació, tant quantitativa com 

qualitativa. Amb la diagnosi, es busca obtenir un 

mapa de les característiques del territori i de les 

necessitats de la població –especialment, de les 

dones-, alhora que s’analitza de forma introspectiva 

l’acció municipal i els recursos disponibles. 
 

Moment de definició i planificació de tot el procés. 

Es crea la Comissió del Pla d’igualtat que liderarà el 

projecte, es concreten les persones referents, la 

temporització de les sessions de treball i es delimita 

la informació i la documentació necessàries.  
 

 
FASE 1 
INICI 

 
FASE 2 

DIAGNOSI 
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4.2 E ines  metodològiques   

 
- Recollida de documentació municipal 

 Memòries d'activitat dels diferents serveis de l’Ajuntament, principalment de 

les regidories de Polítiques d'Igualtat, Joventut i Serveis Socials. 

 Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament de la Palma de Cervelló, 2013-2016. 

 Pla Local de Joventut de la Palma de Cervelló (2015-2018). 

 Butlletí municipal "La Veu de la Palma de Cervelló" 

 Pàgina web de l'Ajuntament 

 

- Recollida de dades estadístiques municipals. 

 Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT).  

 Programa HERMES (Sistema d'Informació Socioeconòmica social)  de la 

Diputació de Barcelona. 

- Entrevistes a persones clau: 

 Judith Rubió, Regidora de Polítiques d'Igualtat. 

 Ruth Veja, Referent tècnica d'Igualtat i educadora social. 

 Ester Ximénez, Tècnica de Cultura. 

 Roger Soler, Tècnic d'Esports, Educació, Promoció Econòmica i Gent 

Gran. 

 Mònica Abarca, Treballadora social de l'àmbit dona. 

 Mònica Mas, Tècnica de Joventut  

 

- En la fase d'elaboració de propostes pel Pla: 

 Qüestionari on-line adreçat a tot el personal tècnic a través de correu 

electrònic. Van contestar el qüestionari un total de  20 persones (17 dones 

i 3 homes) 

 Qüestionari on-line adreçat a la ciutadania enviat a través de correu 

electrònic a totes les entitats. També s'ha passat en paper a la ciutadania 

aprofitant la Trobada de Puntaires i la Festa de Sant Isidre i als usuaris/es 

del Club de Lectura. Van contestar 55 persones (36 dones i 19 homes). 

 Taller adreçat al personal tècnic: Es va realitzar el 10 de juliol de 2015 i hi 

van participar  11 tècnic/ques: 

 Ruth Veja, Referent tècnica d'Igualtat i educadora social. 

 Joaquim Martín, Director de l'escola “El Solell”   

 Mª Antonia Porqueras, Directora de la llar d'infants municipal  
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 Mónica Abarca, treballadora social 

 Eva González, Treballadora social 

 Anna Canals, Atenció al ciutadà  

 Gemma Canals, Cap àrea d’Atenció a les persones i Serveis Territorials  

 Anna Batlle, Cap RRHH  

 Xavier Carrascal, Arquitecte  

 Jordi Anducas, Cap de la policia  

 Esther Ximénez, Tècnica de cultura 

  

  Taller adreçat a la ciutadania. Es va realitzar el dia 8 de juliol del 2015 i hi van 

participar 14 persones de les entitats següents2

- 3 Associació de Joves de la Palma . 

: 

- 3 Esplai Peti Ki Peti.  

- 3 Banc del Temps.  

- 1 La Gralla.  

- 2 Casal Gent Gran.  

- 2 Associació de pessebristes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2  El resum dels qüestionaris i dels tallers realitzats en la fase d’elaboració del Pla es poden 
consultar a l’annex. 
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5. OBJECTIUS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

El present pla d’igualtat respon al compromís institucional davant la ciutadania de 

treballar per la igualtat de dones i homes i d’incidir i transformar les diferents 

dimensions de la desigualtat que persisteixen a la nostra societat. Per això, les 

diferents àrees i regidories municipals assumeixen la responsabilitat de treballar de 

forma transversal, propiciant la participació de la societat civil i desenvolupant les 

accions oportunes per a la consecució dels objectius del Pla. Com a antecedent del 

Pla d’Igualtat realitzarem una diagnosi a través d’una sèrie de variables i indicadors 

que emmarquin la realitat municipal i identifiquin les diferents necessitats de les 

dones i els homes. Aquesta diagnosi permetrà identificar aquelles mancances que 

poden ser corregides i transformades a través de l’aplicació d'un Pla d'Igualtat.   

5.1 Objec tius  

El Pla d’Igualtat es proposa els següents objectius generals: 

•  Mantenir el compromís polític per incorporar el principi d’igualtat en totes les 

polítiques municipals, per tal d’afavorir la transformació de les relacions entre 

homes i dones i el progrés de la ciutadania. 

•  Promoure una gestió transversal i integral de les polítiques i els recursos 

municipals desenvolupar. 

• Determinar les estratègies a adoptar i treballar per a la implementació de les 

accions.  

• Potenciar la participació de la ciutadania i, especialment, de les dones, per tal 

d’incorporar les seves necessitats, interessos i expectatives.  

•  Facilitar la formació professional amb perspectiva de gènere del personal de 

l’Ajuntament, i contribuir a la sensibilització de les entitats, associacions, i de tota 

la ciutadania en general. 

• Reforçar i donar visibilitat a la Regidoria d’Igualtat, com a impulsora de les 

mesures específiques i facilitadora del treball transversal amb la resta de 

regidories i departaments de la corporació municipal. 
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5.2 L ínies  es tratègiques  

 

El Pla d’Igualtat inclou diverses línies estratègiques, relacionades amb diferents 

dimensions de la desigualtat de gènere i que afecten diversos àmbits de treball, 

sempre amb una vocació de transversalitat que implica les diferents regidories 

municipals, i amb l’objectiu d’incorporar el principi d’igualtat en totes les polítiques 

públiques locals. 

Les 6 línies estratègiques que inclou el present pla d’igualtat són:  

 

 

 Línia 1: Compromís amb la igualtat 

 Línia 2: Acció contra la violència masclista 

 Línia 3: Drets i qualitat de vida 

 Línia 4:  Coeducació: transmissió de valors igualitaris 

 Línia 5: Reformulació dels treballs i temps 

 Línia 6: Reconeixement del lideratge i la participació de dones 
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6. DIAGNOSI 

C ontext territorial i demogràfic  

El municipi de la Palma de Cervelló forma part de la comarca del Baix Llobregat i 

pertany al partit judicial administratiu de Sant Feliu de Llobregat. Situat a l'esquerra 

de la riera de Rafamans, eix vertebrador del municipi, i amb una extensió de 5,47 

Km², el poble es formà al llarg de la carretera que duu a Corbera de Llobregat i dista 

17 km de Barcelona. Avui La Palma de Cervelló constitueix una vila independent del 

nucli originari de Cervelló que agrupava el dos nuclis urbans de Cervelló i La Palma. 

La Palma es va escindir com a municipi independent de Cervelló l’any 1998, tot i que 

ja ho havia estat entre els anys 1937 i 1939. El terme limita doncs amb el de Cervelló 

(S i E), amb Pallejà (N) i amb Corbera de Llobregat (nord-oest i oest), tal i com 

observem en els mapes següents: 
Situació de La Palma de Cervelló  

  

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Corbera_de_Llobregat�
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Font: Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya  

La Palma té 3.002 habitants, repartits pel nucli urbà i les urbanitzacions de Ca 

n'Iglésies i de Can Vidal. Abans d’arribar al poble trobem una zona industrial que 
comprèn el polígon de Can Mascaró al costat sud-est, i algunes instal·lacions 

aïllades, a l’oest, on treballa part de la població de la Palma. La densitat de la població és 

de 550 persones per Km², molt per sota de la mitjana de la demarcació de Barcelona 

que se situa en 715 hab./Km². Pel que fa al nivell econòmic de la població, l'any 2014, 

la renda bruta per habitant fou de 16.418€3

La principal activitat econòmica ha esdevingut el sector de serveis, atès el caràcter 
residencial que ha anat adquirint en els darrers anys, i la indústria. Si bé l’ús agrícola 

havia estat dominant fins a principis de segle, s’ha anat abandonant i les vessants on es 

conreava la vinya avui són sòl urbà i espais forestals. Val a dir que el bosc i el matollar 

predominen a gran part del territori municipal. És per això que la Palma de Cervelló 

constitueix una taca verda dins del Baix Llobregat gràcies a la voluntat ciutadana d'aturar 

l'especulació immobiliària. Un dels principis vertebradors del POUM (Pla d'Ordenació 
urbanística municipal) és la preservació del medi natural i garantir un horitzó de 
creixement moderat i sostenible. 

, 17 punts per sobre de la mitjana de la 

comarca del Baix Llobregat. 

Característiques de la població: 

A nivell global, la distribució per sexes és molt equilibrada 1.499 dones (49,93%) i 

1.503 homes (50,06%) (font: Hermes, 2014), però observem diferències per trams 

d'edat. Així doncs, si bé l’índex de feminitat4

                                                 
3  Font: Hermes, 2014 

 global és de 99,7%, aquesta tendència 

s'inverteix a partir dels 65 anys i sobretot a partir dels 75 anys. 

4  L'índex de feminitat és el nombre de dones per cada 100 homes.  
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 Pel que fa a la població major de 85 anys, observem un augment vertiginós 

d’aquest índex que se situa al 269,23 %. És a dir, les dones de més de 85 anys 

de La Palma representen més del doble d'homes de la mateixa franja d’edat 

(Hermes, 2014). Aquesta feminització de la vellesa és una tendència corrent a 

nivell mundial a causa d'una major esperança de vida de les dones.  

 

 S'aprecia també una major concentració de dones en la franja d'edat dels 35 a 

39 anys i de 55 a 59 anys, tal i com veiem a la taula següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Taula 1. Índex de feminitat per franges d'edat. Any 2014 

Franges  d'edat Índex de feminitat 
0 a 4 anys  79,01 
5 a 9 anys  94,17 
10 a 14 anys  107,24 
15 a 19 anys  84, 94 
20 a 24 anys  85,71 
25 a 29 anys  80,61 
30 a 34 anys  95,95 
35 a 39 anys  112,82 
40 a 44 anys  107,31 
45 a 49 anys  87,21 
50 a 54 anys  107,33 
55 a 59 anys  116,23 
60 a 64 anys  83,51 
65 a 69 anys  103,33 
70 a 74 anys  109,75 
75 a 79 anys  144 
80 a 84 anys  121,21 
85 anys  i més   269,23 

    Font: E laborac ió pròpia a partir de les  dades  del P rograma Hermes , Diputac ió de B arc elona.  
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Per altra banda, és important destacar, en canvi, que hi ha una major proporció de 

població jove masculina, específicament en edats compreses entre els 15 i els 29 

anys. És a dir, per cada 100 nois en aquesta franja d'edat hi ha només 83 noies. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G ràfic  1.  E s truc tura de la poblac ió per s exe i edat. L a P alma de C ervelló, 2014 

 

 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d' Idescat  

 

La mitjana d'edat de la població d'aquest municipi és de 40 anys (41,2 anys per les 

dones i 38,9 pels homes) i està lleugerament per sota a la mitjana corresponent a la 

demarcació de Barcelona (41,9 anys). 
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G ràfic  2. P erc entatge de la  poblac ió jove, adulta i gran a L a P alma de 
C ervelló i a  la demarc ac ió de B arc elona. Any 2014 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Programa Hermes, Diputació de Barcelona 

 

 

 

Tal i com veiem en el gràfic, el percentatge de gent jove menor de 16 anys  a La 

Palma és del 17,52% (un punt per sobre a la mitjana de la demarcació de Barcelona), 

mentre que el de gent gran és del 12,99%, gairebé 5 punts per sota de la mitjana de 

demarcació de Barcelona. 

 

 

 Una característica significativa de La Palma és doncs el fet que la proporció 

de gent gran és menor que el conjunt de la població infantil i jove.  

  

 La proporció de població adulta  és força alta a La Palma, tant per homes 

com per dones, si les comparem amb les dades de la província i de la 

comarca, i representa, per tant, un potencial econòmic i social. 
 
 
E voluc ió de la  poblac ió 
 

Del 1999 al 2014 la població s’ha mantingut força estable i ha anat augmentant a un 

ritme lent fins l’any 2009 on es registra un pic màxim de 3.057 habitants. A partir 

d’aquesta data disminueix lleugerament, tal i com veiem en el gràfic: 
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G ràfic  3. E voluc ió de la poblac ió. L a P alma de C ervelló.  P eríode 1999-2014 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Programa Hermes, Diputació de Barcelona 
 
Durant aquests darrers 15 anys, es registra un augment del 19% de la població. 
Aquesta variació percentual és una mica més baixa que la mitjana registrada a la comarca 

que se situa en el 21,03%. En nombres absoluts, des de l’any 2000, la població a La 
Palma ha crescut amb 395 persones. Tal i com mostra el gràfic, no hi ha diferències 

substancials entre dones i homes: 

Gràfic 4. Evolució de la població a La Palma de Cervelló per sexe. Període 1999-2014 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d'Idescat, 2014 

 
L'índex d'autoctonia a La Palma és només del 11,49% (Hermes 2014). Aquest és molt 

més baix que la mitjana de la demarcació de Barcelona (61,45%). 

Això vol dir que hi ha un gruix molt ampli de població (88,5%) que no ha nascut en el 
municipi. Aquesta és una característica freqüent d'aquells municipis d'àmbit metropolità 
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que creixen en les darreres dècades a partir del  transvasament de població d’altres 
ciutats properes de la ciutat de Barcelona i dels municipis circumdants. 

 

En el cas de La Palma, la població provinent de municipis de la demarcació de 
Barcelona representa un 64,23% del total.  

P oblac ió es trangera:  
 
La taxa d'estrangeria global5

 

 de La Palma de Cervelló és només del 5,70% (Hermes 

2014). No és una xifra destacable si tenim en compte que la mitjana de la demarcació de 

Barcelona és més del doble, un 13,98% i la del Baix Llobregat 10,06%. En nombres 

absoluts, sumen un total de 171 persones (95 dones i 76 homes). Hi ha doncs una major 

presència de dones que d'homes (56% dones i 44% homes). La mitjana d'edat de la 

població estrangera és de 34,7 anys. 

 
 
 
 
 
Gràfic 5. Piràmide composta de l'estructura de la població total i estrangera per sexe 
i edat Palma de Cervelló, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT. 

 

L'evolució de la població estrangera presenta, a grans trets, una corba ascendent de 

                                                 
5   Proporció resident amb nacionalitat estrangera sobre el total de la població. 
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l'any 2000 fins l'any 2009. A partir d'aquesta data, coincidint amb la crisi econòmica, 

disminueix any rere any. La variació de la població estrangera en els últims quatre 

anys és d'un           -28,75%. La presència de dones i homes ha estat sempre força 

equilibrada, tot i que en aquests dos últims anys  s'aprecia una major disminució de 

la població masculina,  tal i com veiem al gràfic següent:   

Gràfic 6. Evolució del creixement de la població estrangera per sexes.  
Període: 2000-2014 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT, 2014. 

Si comparem la tipologia d'immigracions, les internes (persones provinents d'altres 

municipis de Catalunya o de l'estat) són molt superior a les externes (persones provinents 

de l'estranger), tal i com observem en el gràfic següent: 

Gràfic 7. Comparativa entre les immigracions internes i externes a La Palma 
de Cervelló. Anys 2009-2013 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d'Hermes, 2014. 
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El saldo migratori6

 

 a La Palma de Cervelló és especialment baix. Durant l'any 2012 i 

2013, el saldo és fins i tot negatiu. Això vol dir que l'emigració ha superat la 

immigració en aquest últim període. 

Per complementar les característiques de la població de La Palma, cal tenir en 

compte que un 78% de les persones són nascudes a Catalunya, un 14% a la resta 

d'Espanya i un 8% a l'estranger, tal i com observem a partir del gràfic següent: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic 8. Població per lloc de naixement . Any 2014 

 
 Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT 

 
 
 
 
 

                                                 
6  Diferència entre la immigració (altes en el padró municipal d'habitants) i  l'emigració registrada 
(baixes en el padró municipal d'habitants) en un període definit. El saldo migratori és positiu si la 
immigració supera la emigració i negatiu si l'emigració és més elevada que la immigració. 
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6.1 C ompromís  amb la igualtat 

 

En aquest apartat analitzarem el nivell d’incorporació de la perspectiva de gènere en 

la política local, així com el nivell de sensibilitat del consistori envers la igualtat. 

S ituac ió ins tituc ional de les  polítiques  d’igualtat.  

A partir de les últimes eleccions locals del maig de 2015, l’Ajuntament de la Palma 

s’organitza amb les 27 regidories7

 

 que s'emmarquen dins de quatre eixos: Justícia 

Social, Gestió Responsable,  Espai Comú i Cohesió Social. Dins d'aquest últim 

s'ubica la Regidoria de Polítiques d'Igualtat. 

                                                 
7 Medi Ambient, Ordenació Territorial, Patrimoni, Política Econòmica, Cultura i Teixit 
Associatiu, Joventut, Acció Social, Nova Ciutadania, Promoció Econòmica, Ocupació, Habitatge, Noves 
Tecnologies, Convivència i Seguretat, Gestió municipal i atenció ciutadania, Participació ciutadana, 
Transparència, Mobilitat i transport, Urbanisme i espai públic, Salut i qualitat de vida, Esport, Polítiques 
d’igualtat, Gent gran, Cooperació, desenvolupament i solidaritat, Educació, Festes, Infància i Recursos 
humans. 
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 La Regidoria de Polítiques d'Igualtat neix l'any 2012 arran de la necessitat 

creada durant el procés d'elaboració del Pla d'Igualtat Intern.  

 

 A partir d'aquesta mateixa data es nomena una figura tècnica referent 

d'Igualtat a l'Ajuntament. Aquesta tècnica, de dinamització i educadora 

social, té una dedicació aproximada del 10% de la seva jornada al 

desenvolupament de les polítiques d'igualtat. Aquesta dedicació és variada 

segons l'època de l'any i es concentra específicament durant el mes de març 

i novembre, coincidint amb les commemoracions del Dia Internacional de les 

Dones i el Dia Internacional per l'eliminació de la violència envers les dones.  

 
 El 30% del cost d'aquesta treballadora va a càrrec del Consell Comarcal del 

Baix Llobregat. 
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 Des de l'any 2009, l'Ajuntament té diferenciat en el pressupost anual una 

partida específica dedicada a  la igualtat8

 

.  

Gràfic 9. Evolució de la partida pressupostària d'Igualtat de l'Ajuntament de la Palma 
de Cervelló  2009-2015 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per  

l’Ajuntament de la Palma de Cervelló 
 

Tal i com veiem en el gràfic, el pressupost dedicat a la Regidoria de Polítiques 

Igualtat va augmentar el doble de 2009 a 2010. L'any 2011 va experimentar una nova 

pujada i es va situar en 2.500€. Aquesta xifra es va mantenir fins l'any 2013. A partir 

de l'any 2014, la partida destinada a Igualtat disminueix un 40% i se situa en 1.500€. 

Aquesta quantitat representa un 0,043% del pressupost total de l'Ajuntament.  

 

Pel que fa a la transversalitat, s'aprecia, a través de les entrevistes qualitatives,  

l'existència d'un equip tècnic dins de l'Àrea de Serveis a les Persones força 

sensibilitzat en matèria d'igualtat i amb ganes de treballar aquesta qüestió.  Aquest 

equip tècnic té, a més, un ampli coneixement del municipi i fa anys que treballa a 

l'Ajuntament, fet que considerem un punt fort per a poder desenvolupar 

adequadament el treball interdepartamental que un pla d'igualtat requereix.  

                                                 
8  L'any 2011 s'utilitza per primera vegada el terme de "Promoció de la Igualtat de gènere", però 
durant els anys següents es torna a emprar el concepte "Promoció de la Dona", exceptuant aquest 2015 
que el pressupost fa referència a "Igualtat. Promoció de la Dona". Seria necessari fer un treball intern per 
clarificar la terminologia i canviar aquesta conceptualització tan caduca de "promoció de la dona" per la 
"d'igualtat de gènere". 
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Així doncs, un 60% dels treballadors/es que han contestat el qüestionari, afirma 

treballar transversalment enfront un 27% que diu no fer-ho, tal i com veiem en el 

gràfic:  

Gràfic 10. Treballeu de forma transversal amb la regidoria d'Igualtat? 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari que s'ha passat a la plantilla municipal de 
l'Ajuntament per l'elaboració del Pla d'Igualtat 

 

Cal destacar que, al llarg d'aquest anys,  no s'ha realitzat cap formació específica en 

relació a temes d'igualtat adreçada al personal municipal. Constatem doncs la 

necessitat de reforçar la sensibilització de la plantilla en matèria de gènere i una 

major implicació en el treball transversal per part dels Serveis interns de 

l'Ajuntament. 

 

 

 Un 67% de les persones que han respost el qüestionari adreçat al 

personal municipal afirmen no treballar amb dades desagregades per 

sexes i només un 27% tenen en compte l'impacte diferenciat de gènere a 

l'hora de planificar les accions dins del seu departament. 
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Gràfic 11. Des del teu departament es treballa amb dades desagregades per sexes? 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari per a l'elaboració del Pla d'Igualtat 
adreçat a la plantilla municipal de l'Ajuntament 

Gràfic 12. Quan es planifica una acció des del teu departament, es té en compte quin 
impacte diferent pot tenir sobre les dones i els homes? 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari per a l'elaboració del Pla d'Igualtat 
adreçat a la plantilla municipal de l'Ajuntament  

 
 

 Pel que fa a la comunicació, l'Ajuntament no té en compte l'ús sistemàtic 

d'un  llenguatge no sexista. Gairebé la meitat dels  treballadors/es que 

donen resposta al qüestionari d'elaboració del Pla d'Igualtat (vegi's annex) 

afirma que des del seu departament es té poca o gens de cura de trametre 

un llenguatge inclusiu i una imatge lliure d'estereotips sexistes. De totes 

maneres, s'aprecia un cert consens en la necessitat d'adoptar un criteri 
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comú. 

 Aquest any la tècnica d'igualtat ha establert un primer contacte amb la 

tècnica del Consorci de Normalització Lingüística per començar a treballar 

aquesta qüestió.  

 

 

 

 
 Dins de la secció dedicada a la Regidoria de Polítiques d'Igualtat de la 

pàgina web municipal, no hi ha penjat cap contingut, excepte el document 

del Pla d'Igualtat Intern.  

 L'Ajuntament disposa d'una Intranet en la què tampoc es vehiculen 

continguts d'igualtat. La intranet, tanmateix, no s'utilitza com un medi de 

difusió d'informació interna de la plantilla, sinó que té més aviat una funció 

de caràcter administratiu.  
 

Ac tuac ions  des envolupades  per impuls ar les  polítiques  d' igualtat a la 

P alma de C ervelló 

 Cal destacar que des de l'any 2003 els serveis específics d'atenció a les dones es 

presten, en primera instància, des de la Regidoria de Serveis Socials ja que La 

Palma de Cervelló no disposa de cap SIAD, Servei d'atenció i informació a les 

dones. 

 El gener de l'any 2014 es va aprovar pel Ple un Pla d'Igualtat intern de 

l'Ajuntament. Aquest ha estat un procés que ha contribuït a que l'Ajuntament 

incorpori els principis d'igualtat dins dels valors corporatius i manifesti 

explícitament el seu compromís en relació a aquesta temàtica. De tota manera, 

caldria desenvolupar un Pla de treball per a la seva implementació i seguiment i 

realitzar una jornada de presentació adreçada al personal de l'Ajuntament. La 

única difusió del Pla d'Igualtat Intern ha estat penjar-lo al web municipal.  

 

 A finals de l'any 2014, també amb el suport de l'Oficina d'Igualtat i Drets Civils de 

la Diputació de Barcelona, s'ha elaborat el Protocol per a la prevenció i 

abordatge d’assetjament sexual, per raó de sexe i orientació sexual. Aquesta era 

una actuació contemplada dins del Pla d'Igualtat Intern (A14.1). Manca també 

fer-ne difusió  entre la plantilla municipal ja que no s'ha desenvolupat cap acció 

per donar-lo a conèixer.   
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 Des de fa més de 10 anys, es commemoren les diades internacionals del 8 de 

març i 25 de novembre. Aquestes són jornades consolidades que s'organitzen 

conjuntament amb les regidories de Cultura, Joventut i Serveis Socials. Aquest 

any també ha participat activament la regidoria d'Esports. I en alguna ocasió, 

també s'ha comptat amb la col·laboració de la Regidoria de Gent Gran.  

 

Des de l’any 2010, al voltant del Dia Internacional de les Dones, es duu a terme la 

Setmana per la Igualtat en la què es programen accions de sensibilització adreçades 

a diferents tipus de col·lectius.  A tall d’exemple, el 8 de març del 2015 es van realitzar 

les activitats següents amb una participació total de 435 persones:  
 
Activitats organitzades durant la Setmana de la Igualtat, 2015 
Activitats  Assistència 
El joc de la Igualtat al Punt Jove. 5 infants 

Taller de risoteràpia per a dones. 20 dones 

Taller “Sóc com sóc”, per a nois i noies 
per reflexionar sobre les desigualtats de 
gènere i la diferència al Punt Jove:  

5 infants de 10 o 11 anys 

Contes per la Igualtat per a nens i nenes 
a la Biblioteca 

30 infants 

Xocolatada popular i lectura del manifest 
a càrrec d’una jove esportista del Club de 
futbol femení. 

75 

I Cursa de la dona. 300 

 
La cursa de la dona és una activitat nova d’aquest any. En l’organització va col·laborar 

l’associació del Banc del Temps  i l’activitat va comptar amb la participació de molta 

gent  jove ja que la cursa contemplava diferents categories: 

- P3, P4 i P5 (250 metres). 

- Cicle Inicial i Mitjà (500 m). 

- Cicle Superior i ESO (1Km). 

- Majors de 16 anys (5 Km). 

Anàlis i de l'es truc tura polític a  
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Si analitzem el Ple Municipal i l'Equip de Govern de l'Ajuntament de La Palma, 

observem una major presència d'homes tant en el Ple Municipal (64%) com dins de 

l'equip de govern (60%), tot i que es compleix amb el criteri de paritat.  Val a dir 

també que l’alcalde és un home i les tinences d’alcaldia estan en mans de dos 

homes. La Palma de Cervelló no ha tingut mai cap alcaldessa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic 13. Composició per sexes del Ple Municipal i de l'equip de govern. 
juliol 2015 

 

Font: Ajuntament L a P alma de C ervelló 

E n tots  els  partits  polític s  el primer c andidat a  la  llis ta  de les  darreres  elec c ions  

munic ipals  (maig 2015) ha es tat un home. A la  res ta de partits  polític s  el s egon i 

terc er c andidats  també s ón homes , a  exc epc ió del P P  que s 'ha pres entat una 

dona en s egona pos ic ió. 

G ràfic  14. C andidats /es  a  les  llis tes  munic ipals  del maig 2015 
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Font: B utlletí Ofic ial de la  P rovínc ia de B arc elona, 22 abril 2015 

R es pec te a les  anteriors  elec c ions  munic ipals ,  L a P alma de C ervelló, juntament 

amb S ant Vic enç  dels  Horts  i S ant E s teve S es rovires  s ón els  munic ipis  on més  

ha dis minuït la  pres ènc ia de les  dones  en les  llis tes  elec torals  del B aix L lobregat. 

A la  P alma de C ervelló el perc entatge de dones  a  les  llis tes  ha pas s at del 47, 7%  

al 45,5% 9

 

 

Resum de les oportunitats i necessitats detectades:  

1. COMPROMÍS AMB LA IGUALTAT 
 

Cultura i política d'Igualtat de gènere 
 

 
OPORTUNITATS 

 
NECESSITATS 

 
 Existència d'un equip tècnic força 

sensibilitzat en temes d'igualtat dins 
de l'Àrea de Serveis a les Persones. 

 
 El pla d'igualtat intern (aprovat pel 

Ple el gener de 2014) ha contribuït a 
explicitar el compromís de 
l'Ajuntament vers les polítiques 
d'igualtat. 
 

 Hi ha un ampli ventall de mitjans de 
comunicació locals (La Veu, Agenda 

 
 Formació en matèria d'igualtat de 

gènere (personal tècnic, 
administratiu, polític) 

 
 Donar un nou impuls a la 

implementació del Pla d'Igualtat 
Intern.  
 
 

 Intensificar les eines de difusió del 
Pla d'Igualtat Intern/ciutadania entre 
la plantilla i la ciutadania.  

                                                 
9  Informe sobre l’accés de les dones a la vida política: 
http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Info1donespolitica2015.pdf 
 

http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Info1donespolitica2015.pdf�
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trimestral d'activitats, TV La Palma, 
Facebook i Twitter de l'Ajuntament, 
Facebook Punt jove, Intranet etc.). 

 
 
 La commemoració del 8 de març i 25 

de novembre són diades  
consolidades on la secció tècnica 
treballa de manera transversal 
(Cultura, Joventut, Serveis Socials) 
des de fa anys. 

 
 Els i les tècniques de l'Àrea de 

Serveis a les persones (serveis 
externs) tenen un fort coneixement 
del municipi i fa anys que treballen a 
l'Ajuntament. 

 
 Hi ha una tècnica referent d'Igualtat 

des del 2014. 
 

 
 Hi ha un pressupost específic 

destinat a promoure la igualtat, 
Aquesta partida és elàstica, i per 
tant, es podria ampliar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Fer visible la Regidoria de Polítiques 

d'Igualtat en els mitjans de 
comunicació local 

 
 Crear espais de coordinació tècnica 

per introduir la perspectiva de gènere 
més enllà de les commemoracions 
del 8 de març i 25 de novembre.  

 
 Desagregar les dades municipals per 

sexes i interpretar en clau de gènere 
aquelles que ja es recullen.  

 
 

 Dotar la Regidoria d'Igualtat dels 
recursos necessaris per 
desenvolupar eficaçment el Pla 
d'Igualtat.  

 
- La tècnica d'Igualtat no té 

dedicació exclusiva. 
- El pressupost destinat a igualtat és 

excessivament baix. 
 
 
 Promoure una major participació de 

les dones a nivell polític i treballar 
per equilibrar la seva presència i 
corregir la segregació vertical i 
horitzontal existent10

 
. 

 Fomentar un major lideratge dels 
polítics/ques en relació a l'equip 
tècnic. 

 
 

Selecció, contractació i retribució 
 

OPORTUNITATS NECESSITATS 

                                                 
10  Per exemple, les regidories de Salut i qualitat de vida, educació, infància, gent gran, 
Polítiques d'igualtat estan al càrrec de dones, mentre que les d'Urbanisme, mobilitat i transport, 
noves tecnologies, Promoció Econòmica i Convivència i seguretat estan a càrrec d'un home 
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 No es detecten prejudicis per raó de 

sexe en la contractació ni en la 
selecció del personal. 

 Els salaris estan força equilibrats per 
categories professionals. 

 

 
 Corregir la segregació laboral de la 

plantilla municipal, tant a nivell 
horitzontal com vertical.11

 Introduir un llenguatge neutre i no 
sexista en les eines utilitzades pels 
processos de selecció. 

  

 Establir tribunals paritaris en els 
processos de selecció. 

 Disminuir la bretxa salarial  
Hi ha col·lectius -policia local- 
masculinitzats i més afavorits que 
la resta de col·lectius pel que fa a 
complements salarials. 

 Millorar els sistemes d’avaluació per 
determinar de manera objectiva els 
complements salarials. 

 Incorporar qüestions d'igualtat en els 
temaris dels processos de selecció. 

Formació i desenvolupament professional 
 

OPORTUNITATS NECESSITATS 
 

 Hi ha un gran ventall d’oferta 
formativa i aquesta es fa dins l’horari 
de treball. 

 Hi ha facilitat per acordar la formació 
entre el personal tècnic i polític i els 
circuits per sol·licitar-la són àgils. 

 

 
 Millorar la difusió de les ofertes 

formatives ja que aquesta és 
desigual en funció de les diferents 
àrees de l’Ajuntament. 

 Formar la plantilla municipal en 
temes d'igualtat, específicament el 
personal tècnic implicat en la 
implementació del Pla. 

 
 
 
 
 

Comunicació, imatge i ús del llenguatge no sexista 
 

OPORTUNITATS NECESSITATS 
 

 El personal tècnic té en compte la 
importància de transmetre una 
comunicació igualitària 

 Existència d'un Servei de 
Normalització Lingüística a la Palma 
amb sensibilitat de gènere. 

 
 Utilitzar una comunicació igualitària 

en els mitjans de comunicació i 
documentació municipals (unificar el 
criteri).  

 Promoure una formació específica 
del personal de l'Ajuntament. 

 Revisar els noms dels equipaments i 
serveis des del punt de vista del 
llenguatge no sexista (p.e: "Atenció 
al ciutadà) 

                                                 
11  “Considero que a l'Ajuntament encara hi ha diferències de valoració de les tasques 
segons si són dutes a terme majoritàriament per dones o homes. La feina feta en general per 
homes es valora i retribueix millor.”(Font: comentari anònim extret del qüestionari adreçat al 
personal tècnic per l’elaboració del Pla) 
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 Revisar la retolació dels equipaments 
i despatxos. 

 
Condicions físiques de l'entorn de treball, salut laboral i prevenció de 
l'assetjament sexual i/o per raó de sexe 

OPORTUNITATS NECESSITATS 
 No es té coneixement de cap cas 

d’assetjament sexual i/o per raó de 
sexe12

 En general, no es detecten 
desigualtats en l’espai físic de treball 
entre dones i homes. 

 

 

 Incorporar la perspectiva de gènere 
al protocol sobre riscos laborals. 

 Segregar les dades per sexes sobre 
salut laboral. 

 Realitzar una formació sobre la 
prevenció i abordatge de 
l’assetjament i difondre el protocol 
existent.  

 Adaptar els vestuaris de la brigada i 
de la policia a les necessitats de 
dones i homes.  

Usos del temps i conciliació de la vida personal, familiar i professional 

OPORTUNITATS NECESSITATS 
 L’horari és relativament favorable a 

la conciliació, ja que ningú treballa 
els caps de setmana ni en horaris no 
estàndards. 

 L’opinió de la plantilla és positiva 
quant a les possibilitats de 
conciliació que disposen. 

 L'absentisme és molt baix 
 La plantilla ha d’invertir poc temps 

en desplaçament al lloc de treball. 
 

 Donar a conèixer les mesures de 
conciliació existents a la plantilla i 
elaborar un document on quedin 
recollides.  

 Mantenir i treballar per millorar  els 
drets de conciliació existents. 
 

 

 
 
 
 
6.2 Acció contra la violència masclista 

Recursos específics per l'atenció de dones en situació de violència 
masclista 
 
 Davant d’un cas de violència masclista, les dones són ateses per Serveis Socials i són 

derivades al Servei d'Intervenció especialitzada (SIE) del Baix Llobregat a Sant 

Feliu de Llobregat. Aquest servei compta amb un equip professional 

multidisciplinari integrat per persones titulades en psicologia, treball social, 

                                                 
12  Tanmateix a la diagnosi del Pla d’Igualtat Intern es va detectar l’existència d’alguns 
comentaris sexistes entre el personal. 
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educació social, dret i inserció laboral i ofereix informació, atenció i recuperació 

a les dones que han estat o estan en processos de violència masclista, així com 

els seus fills/es. En cas que no s’evidenciïn qüestions de violència explícitament, 

les dones que sol·licitin atenció psicològica o/i jurídica són derivades al SIAD 

comarcal. 
 

 Tot i que a nivell informal existeixen canals de comunicació entre la Policia i 

Serveis Socials, a les entrevistes realitzades, tant la treballadora com l'educadora 

social de la Palma, van manifestar la necessitat d'elaborar un circuit d'actuació per 

millorar la prevenció, la detecció, l'atenció i la recuperació de les dones en 

situació de violència, així com la recollida de dades. Malgrat que l'any passat hi va 
haver voluntat política i tècnica d'establir unes reunions periòdiques entre Serveis 

Socials, Igualtat i la Policia, aquestes no es van arribar a materialitzar. Per tot això, al 

llarg del 2015, l'Ajuntament de la Palma ha començat a treballar, amb suport de la 

Diputació de Barcelona, l'elaboració d'un protocol per l'abordatge de la violència 

masclista a través d'un treball integral i en xarxa que implicarà diferents serveis i 

agents, principalment: 

 Regidoria de Polítiques d'Igualtat (Tècnica d'Igualtat) 
 Regidoria  de Serveis Socials (Treballadora social) 
 Policia Local 
 Àrea bàsica de Salut (treballadora social de l'ambulatori, pediatra, metgessa) 
 Grup d'atenció a la víctima dels Mossos d’Esquadra 
 Fiscalia 
 Servei d'Intervenció especialitzada del Baix Llobregat (SIE) 
 CEIP El Solell 

 

 Actualment dins del pressupost de Serveis Socials, no hi ha cap partida específica 

dedicada a l'atenció a dones en situació de violència i als seus fills/es. 

Anteriorment hi havia hagut un conveni amb la Llar Betània que funcionava com 

allotjament d'urgència per a dones en situació de violència. Aquest conveni va 
deixar d'estar vigent a partir de desembre de 2012. Per aquest any 2015 s'ha establert 

un conveni amb Creu Roja per l'allotjament en situacions d'urgència social. Tot i 
que no és un conveni específic per atendre les dones en situació de violència, es 

contemplen aquestes situacions.  

 L’Ajuntament també un conveni amb la Creu Roja pel que fa al servei ATENPRO 

(Atenció i Protecció) de teleassistència mòbil per a dones en situació de violència de 
gènere. Les usuàries d’aquest servei compten amb un aparell mòbil, connectat les 24 

hores els 365 dies de l'any a una central d’atenció. Així, en cas que pateixin una 

agressió o temin que es pugui produir, poden fer ús d’aquest dispositiu per posar-se en 

contacte amb una central d’atenció, que pot localitzar-les immediatament per GPS i 

activar, si cal, els equips de resposta adequats (cossos policials, sanitaris, etc.). La 
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Creu Roja també truca periòdicament les usuàries del servei per fer un seguiment de la 

seva situació. 

 De l’any 2005-2007, gràcies a una subvenció del Departament de Treball de la 

Generalitat de Catalunya, es va contractar una psicòloga a Serveis Socials que va 

desenvolupar un grup d’ajuda mútua adreçat a 8 dones en situació de 

monomarentalitat i processos de separació. Algunes d'aquestes dones patien o havien 
patit violència de gènere. Aquest grup es reunia un cop al mes durant dues hores. Des 

de llavors no s’ha desenvolupat cap altre projecte en aquest sentit, tot i que va ser un 

projecte valorat molt positivament per les dones participants. 

 La Regidoria de Serveis Socials disposa de dos despatxos on es presta l'atenció 

situats dins de l'edifici de l'Ajuntament que no garanteixen la confidencialitat de les 

persones usuàries ja que no estan pròpiament insonoritzats.   
 

Formació 
 
Durant l’any 2014, el personal de l'Ajuntament ha assistit a diverses formacions i grups de 
treball per tal de millorar les seves competències: 

 Curs de prevenció de la violència masclista en l'àmbit del col·lectiu jove (20 h) 

al Consell Comarcal del Baix Llobregat. A aquest curs han assistit la tècnica 

d'igualtat i la de joventut.  A partir d'aquesta formació s'han creat un grup de treball 

en el qual participa la tècnica de joventut com a referent. 

 Grup de treball sobre circuits i protocols de violència masclista (15h) 
organitzat per l'Oficina de Polítiques d'Igualtat i Drets Civils. Van assistir la tècnica 

d'igualtat i la treballadora social. 
  

Properament, la Diputació oferirà una formació especialitzada en la matèria "Eines per a 

l'abordatge de la violència des de l'àmbit local" als i a les agents implicats/des del 

municipi, prèvia al procés  d'elaboració del protocol. 

 
 

Afectació de la violència de gènere  
 
Des de l'any 2012, la Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament  ha atès a 16 dones en 

situació de violència de gènere de les quals 10 s'han derivat al SIAD comarcal i 6 al 

SIE de Sant Feliu. Durant aquest període, s’han activat dos serveis de teleprotecció 

mòbil.  

Nombre de dones ateses en situació de violència per Serveis Socials i nombre de 
derivacions realitzades 2012-2014. 
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Nº dones ateses per Serveis 
Socials en situació de 
violència de gènere 

Derivacions al 
SIAD 

Derivacions al  
SIE 

Teleproteccions 
activades 

16 dones 10 dones 6 dones 2 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per Serveis Socials de l’Ajuntament 

 

La Policia Local no disposa d'informació registrada en relació a les intervencions 

realitzades amb dones en situació de violència masclista.  

 Per tot això, s'evidencia la necessitat de crear un sistema comú per la recollida 

de dades dels diferents serveis implicats per tal de poder conèixer l'afectació i 
les  característiques d'aquesta problemàtica a la Palma i adequar el disseny de les  

accions de sensibilització, prevenció i abordatge a la realitat detectada. 

A manca de dades municipals en relació a aquesta qüestió, completarem aquesta secció 

a partir de dades comarcals extretes de l’Informe de violència contra les dones de 

l’Observatori del Baix Llobregat13

 404 denúncies, el 86,8% de les quals van ser rebudes per atestat policial amb 
denúncia de la víctima de violència masclista i el 33,4% per informe de lesions  

 a partir de la informació proporcionada del Consell 
General del Partit Judicial. Així doncs, durant el primer trimestre de 2015 els partits 

judicials del Baix Llobregat van registrar: 

 El nombre d’homes condemnats fou de 29 i  el d’absolts 17.  

 Es van registrar 39 faltes i 633 delictes als partits judicials del Baix Llobregat. Les 

lesions i maltractaments han estat els delictes més registrats (el 83,4% del 
total de delictes). 

 Es van iniciar 69 ordres de protecció, 65 incoades a instància de la víctima de 

violència masclista. Gran part de les ordres de protecció van ser denegades 
(58%). 

 Es van iniciar 105 ordres de protecció, 102 incoades a instància de la víctima 

de violència masclista. Gran part de les ordres de protecció van ser 
denegades (52,4%).  

 La majoria dels homes denunciats (74,3%) són de nacionalitat espanyola. El 
72,3% de les víctimes de violència masclista a les que se’ls va activar una ordre 
de protecció eren majors d’edat i de nacionalitat espanyola. 

 El 53,3% dels agressors als que s’ha aplicat una ordre de protecció havien 

                                                 
13 http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infoviolencia1T2015.pdf 
   

http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Infoviolencia1T2015.pdf�
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trencat una relació afectiva amb la víctima: 42% són ex-relació afectiva i el 
11,4% ex-cònjuge. 

 
Altres dades rellevants obtingudes a partir de l'Enquesta de violència masclista 
a Catalunya (2010)14

  
: 

 1 de cada 4 dones ha patit una agressió masclista d’especial gravetat al llarg 
de la seva vida. 
 

 En l’espai públic, un 12,2% han patit algun tipus d’agressió sexista al carrer 
l’any anterior, de les quals el 3,2% assenyala que els fets li van produir un impacte 
psicològic intens 

 
 

 Més d'un 80% de les dones que han patit fets que consideren delictius, la 
majoria a mans d’un home del seu entorn, no ho denuncien. 
 

 En l'àmbit laboral, un 4% de les dones que han treballat per compte d'altri 
s'han vist obligades algun cop al llarg de la seva vida, a deixar la feina a 
causa d'un assetjament sexual i un 5,2% han estat objecte d'acomiadaments 
sexistes. 
 
 

 

 

A través de les entrevistes realitzades a persones clau de La Palma, es detecta que: 

 Persisteix un patró molt estereotipat basat en l'amor romàntic que ja està present 

en noies i nois de 1r d'ESO. Aquest fet s’evidencia a partir dels comentaris que es 

publiquen en el facebook del Punt d'Informació Jove i de la Biblioteca.  

 

 Es detecten microviolències  vers les noies ja en edats primerenques (cicle 

superior de primària).  

 

 
 
Actuacions per a la sensibilització i prevenció de la violència masclista 
 
Des de fa aproximadament una dècada, l'Ajuntament organitza anualment un programa 

d’actes per commemorar el 25 de novembre. Aquesta jornada es fa coincidir amb el Dia 

Internacional dels Drets dels Infants (20 de novembre). Si bé per una banda això pot ajudar 
a mobilitzar la comunitat educativa, representa tanmateix un problema ja que el contingut 

de la jornada del 25 de novembre es dispersa i perd consistència.  
 

                                                 
14  Departament d’Interior, Relacions institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya. 
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Tal i com passa amb el programa d’actes del 8 de març, totes aquestes activitats 

s'organitzen transversalment amb les Regidories de Cultura, Joventut i Serveis 

Socials. Un punt a favor és que el personal tècnic de l'Àrea del Serveis a les Persones 

té un ampli coneixement del municipi i fa anys que treballa conjuntament. Com a 

aspecte negatiu, destacar que no hi ha cap associació específica de dones al municipi que 

s’impliqui en l’organització d’aquesta jornada.  

 

A tall d'exemple, fem referència a algunes activitats de sensibilització i prevenció 

que s'han organitzat pel 25 de novembre en els darrers dos anys:  

 Concurs de de fotografies “Estimar no fa mal” al Punt Jove. 

 Lectura del manifest i encesa d’espelmes en record de les víctimes. 

 Caminada popular de la Gent Gran. 

 Cinefòrum amb la projecció “Quiero ser como Beckham”. 

 Exposició “Nenes, bruixes i princeses”. 

 Contes per a nenes i nens a la Biblioteca. 
 

 Mural digital “Expressa’t contra la violència de gènere”. 
 
La participació a les jornades sol ser d’unes 100 persones aproximadament. 

 

Els dies 18 i 26 de maig d’aquest any es van realitzar per primera vegada 4 tallers per 

la prevenció de la violència masclista adreçats a  56 alumnes (23 nenes i 33 nens) 

dels cursos de 5è i 6è de primària. 
 
 
 
 
 
 
Tallers adreçats a l’alumnat de l’Escola El Solell en els què s’ha treballat la 
prevenció de la violència masclista 2013-2015 

Any Tipologia de taller Nº alumnes 
2015 4 tallers per a la prevenció 

de la violència masclista 

56 alumnes dels cursos 5è 

i 6è de primària (23 nenes i 

33 nens) 

 
Percepció de la violència masclista entre el personal de l’Ajuntament i la 
ciutadania:  
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El 100% del personal tècnic que dóna resposta al qüestionari considera la violència 

masclista un problema molt greu, però només la meitat de la plantilla (54%) sap 
què fer davant d'un cas de violència, tal i com veiem en el gràfic:  
 

 

 Aquestes dades ens confirmen novament la necessitat de donar a conèixer els 

recursos i serveis que disposa l’Ajuntament i la comarca per fer front a la violència i 

dissenyar un circuit d’actuació clar i fer-ne difusió entre els treballadors/es. 

 

 

Pel que fa a les respostes obtingudes per part de la ciutadania, un 57% considera la 
violència un problema intolerable, mentre que només un 35% la considera  greu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 15. A on acudiries si visquessis una situació de violència de gènere? 
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Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari per a l'elaboració del Pla d'Igualtat 
adreçat les entitats i a la ciutadania 

 

 La majoria de persones trucarien a telèfons d’atenció a la víctima (33%), mentre 

que el 30% acudirien a la Policia Local o Mossos d’Esquadra. Només un 16% 

acudiria específicament a Serveis Socials. Cap de les persones anomena el 

SIAD ni tampoc el SIE de Sant Feliu. 

 Aquests resultats evidencien la necessitat d’ampliar les campanyes de 

sensibilització contra la violència de gènere i de millorar els mecanismes de 

difusió dels serveis i recursos en matèria violència de gènere. 

Les entrevistes qualitatives realitzades al personal tècnic destaquen també: 

 Casos de violència de fills adolescents cap a les seves mares.  

 

 

 

 

 

Resum de les oportunitats i necessitats detectades:  
2. Acció contra la violència masclista 
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OPORTUNITATS NECESSITATS 
 
 La commemoració del 25 de 

novembre s’organitza de manera 
transversal amb les regidories de 
Cultura, Joventut i Serveis Socials 
des de l’any 2010 (dinàmiques de 
treball transversal consolidades) 

 
 El 100% del personal tècnic que 

contesta el qüestionari considera la 
violència de gènere un problema molt 
greu.  

 
 El personal de l’Ajuntament implicat 

en l’atenció de dones en situació de 
violència  mostra molt bona 
predisposició a les propostes de 
millora (circuit, formació etc. ) 

 
 Protocol d'actuació per l'abordatge 

de la violència masclista.  
 

 Constituir una comissió de 
seguiment del circuit. 

 
 Formació sobre violència masclista 

adreçada al personal municipal que 
integrarà la comissió. 

 
 Intensificar els tallers de prevenció 

de la violència de gènere adreçats a 
la gent jove. Treballar específicament 
els micromasclismes i concepcions 
estereotipades de l'amor romàntic.  
 

 La jornada del Dia Internacional 
contra la violència de gènere s'hauria 
de celebrar independentment a la 
dels Drets dels Infants o si més no 
dotar-la de contingut específic per 
tal que no es dilueixi. 

 
 

 Afavorir la participació de les entitats 
en l'organització de les Jornades del 
25 de novembre i en les campanyes 
de prevenció que es realitzin en el 
municipi (per exemple, Associació de 
Comerciants i empresaris de la 
Palma) 

 
 Accions de suport a mares en 

situació de violència (per part dels 
seus fills adolescents). 

 
 Elaborar un fulletó sobre la violència 

de gènere que inclogui informació 
dels serveis i recursos existents a 
nivell local i comarcal i fer-ne difusió. 

 
 Millorar la insonorització dels 

despatxos d'atenció de Serveis 
Socials per tal de garantir la 
confidencialitat. 
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6.3 Drets i qualitat de vida 

Composició de les llars: 
 
La situació social de les dones està  molt condicionada pel moment en el seu cicle 

vital -bàsicament si tenen o no persones dependents a càrrec seu- i el tipus de llar a 

la qual pertanyen. Tot i que no hi ha dades actualitzades sobre composició de les 

llars a nivell local és possible fer algunes observacions, tenint en compte tendències 

generals a nivell comarcal i de Catalunya15.  Així doncs, cada cop menys es pot 

parlar d’un únic model de família16

 

. Aquesta creixent diversitat familiar indica que 

s'estan adoptant noves formes de llar, en detriment de les més tradicionals, com les 

constituïdes per parelles amb fills/es. Entre els canvis més rellevants destaquen el 

fort increment de llars monoparentals i l’augment del nombre de llars unipersonals, 

constituïdes en bona part per dones grans que viuen soles per causa de viduïtat. 

Aquest és un factor  a tenir en compte a La Palma si tenim en compte que hi ha més 

del doble de  dones que homes a partir dels 75 anys. 

 El 10,49% del total de les llars catalanes són monoparentals i el 77,99% 

d'aquestes ho són de mares soles amb fill/es al seu càrrec. 
 
Gràfic 16. Composició de les llars monoparentals per sexe a Catalunya.  
 Any 2011 

 
Font: IDESCAT 

                                                 
15 ALMEDA, E. (2004): Informe “Les famílies monoparentals a Catalunya: perfils, necessitats i 
percepcions”. Departament de Benestar i Família. Generalitat de Catalunya.  
 FLAQUER, Ll., ALMEDA, E., NAVARRO, L., (2006). Monoparentalitat i infància, Barcelona: Col·lecció 
Estudis Socials, Fundació la Caixa 
16  El creixement de la monoparentalitat, del nombre de parelles sense fills/es i de les llars sense nucli, 
tant les unipersonals com les de dues o més persones, caracteritza, a grans trets, els canvis de la morfologia 
familiar espanyola registrats a partir de la dècada dels noranta 
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Segons dades de la Encuesta de Condiciones de Vida de l’INE (2014), el 42 % de 

d'aquestes famílies viu en la pobresa. Els nuclis monoparentals, especialment els 

encapçalats per dones, poden ser doncs un col•lectiu en risc d’exclusió social en 

tant que sovint tenen un únic sou per mantenir la família, si considerem que el sol fet 

de produir-se una separació o un divorci significa una pèrdua d’estatuts econòmic 

accentuada si hi ha càrregues familiars o bé si la dona ocupa una situació 

subsidiària en el mercat de treball. En algunes ocasions, aquestes unitats tenen 

majors dificultats per accedir a habitatges que responguin a una realitat com la seva 

–tant pel que fa a la vessant econòmica com a l’espai que podrien necessitar- i per 

tant, poden tenir problemes alhora de llogar-lo i mantenir-lo.  

 A la Palma de Cervelló, hi ha bonificacions per a famílies monoparentals a 

nivell d’impostos:  l'IBI (25%) i les escombraries (50%). 

 En el reglament que es fa servir per valorar els ajuts socials atorgats pels 

Serveis Socials també es contempla aquesta situació. 

 

Maternitat:  
 
L’índex sintètic de fecunditat a la Palma de Cervelló, indicador que fa referència al 

nombre mitjà de fills o filles que tindria una dona hipotètica al final de la seva vida 

reproductiva, és com a tota Catalunya, especialment baix, si es compara amb el 

context europeu. Val a dir que és lleugerament més baix que el registrat a la  

comarca i a la demarcació de Barcelona, tal i com observem en el gràfic següent: 

 
Gràfic 17. Índex sintètic de fecunditat comparat. Any 2014 

  
Font: Elaboració pròpia a partir del Programa Hermes de la Diputació de 

Barcelona 
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De tota manera, un índex de fecunditat baix no hauria de menystenir la complexitat 

familiar que hi ha al darrere. En el sentit que, si bé, per exemple en el Baix Llobregat 

hi ha un 47% de dones de 16 anys i més que no són mares, hi ha també un 22% que 

tenen dos  criatures i un 19% que en tenen 3 o més.  

 
 
Gràfic 18. Percentatge de dones de 16 anys i més pel nombre de fill/es nascuts/des 
vius/ves, al Baix Llobregat. Any 2011 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’IDESCAT 

 Tot i que no disposem en concret d'aquesta dada a nivell local, és interessant 

concloure que un índex de fecunditat baix no ha de comportar obviar les 

càrregues familiars d'un percentatge considerable de famílies i desenvolupar 

polítiques públiques que fomentin la conciliació, la coresponsabilitat i els ajuts 

econòmics i socials a les famílies.  

Segons dades extretes de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat, l'edat mitjana 

en la què la majoria de dones tenen el seu primer fill o filla a la comarca se situa al 

voltant de 32 anys (2013). Val a dir que hi ha una tendència generalitzada al 

creixement del grup de dones que esdevenen mares després dels 35 anys.  

A la Palma de Cervelló es produeix un descens notable del nombre de naixements a 

partir de l'any 2009 explicat en bona part per la situació de crisi econòmica. 

Concretament de l'any 2008 al 2009, la taxa de fecunditat disminueix un 27,5%. A 

partir d'aquesta data aquesta taxa es manté força constant amb valors relativament 

baixos que se situen entorn del 38,5 de naixements per cada mil dones en edat 

fèrtil, valors un xic inferiors als de la mitjana de la demarcació de Barcelona (Font: 

Hermes, Diputació de Barcelona). 
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Dependència infantil i juvenil i taxa de joventut: 
 
A causa d'aquest descens en el nombre de naixements en els darrers anys, a la 

Palma de Cervelló la població de 0-4 anys no té un pes significatiu. L'any 2014 es 

comptabilitzen 145 infants d'aquesta franja d'edat que representen un 4,83% de la 

població total. Per tot això:  

 

 No hi ha llistes d'espera per accedir a les places a la llar d'infants municipal.  

 Durant el curs 2014-2015 es va arribar a suprimir una línia de P3 a l'Escola de 

El Solell.  

L'Índex de dependència infantil a la Palma és del 25,2%. Això vol dir que de cada 100 

persones de 16 a 64 anys, n'hi ha 25 entre 0-15 anys. Aquest índex és el mateix que 

el registrat a la demarcació de Barcelona i lleugerament més baix del de la comarca  

i Catalunya, tal i com observem en aquest gràfic:  

 

Gràfic 19. Índex de dependència infantil i juvenil  comparat per àmbits 
territorials. Any 2014 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona 
 

 

La taxa de joventut de la Palma de Cervelló, és a dir la proporció de joves entre 16 i 

24 anys en relació a la població total és del 10,53%. La Palma es configura doncs 

com un municipi amb una presència significativa de població jove tal i com veiem 

en aquest gràfic comparatiu: 
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Gràfic 20. Taxa de joventut comparada per àmbits territorials  

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona 
 

 

 L'arribada de moltes famílies al municipi amb fills/es provoca que la 

proporció de joves sigui major de la que existeix en altres àmbits territorials. 

Així doncs, tot i que la Palma no tingui un índex de dependència infantil 

elevat, sí té una presència important de població jove d'edats compreses 

entre 16-24 anys que solen comportar també càrregues educatives i 

domèstiques que segueixen recaient més sobre les dones que els homes. 

 

 Hi ha  una proporció més gran de població jove masculina (11,44%) que 

femenina (9,61% ). 

 

 

 
Gent Gran i Inclusió Social: 
 

L’envelliment i el sobreenvelliment són fenòmens caracteritzats per la presència 

majoritària de dones ja que actualment les dones grans i molt grans tenen un pes 

creixent en l’estructura de la població. L’esperança de vida espanyola femenina és la 

més alta d’Europa i de les primeres del món i se situa en els 85,6 anys, 5,6 punts 

superior a la masculina (INE, 2014). És un col•lectiu que cal fer visible en la 

configuració de les polítiques adreçades a la gent gran i en les polítiques d’igualtat 

per tal d'atendre llurs necessitats específiques en aspectes tan diversos com la 

sanitat, la cura, la mobilitat, els serveis socials, la participació i la formació. És  
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important destacar també el fet que avis i, sobretot les àvies, estan sent pilars 

bàsics de l'economia en el sentit que contribueixen notablement a la cura dels néts i 

nétes. En l'actualitat la xifra de persones grans que assumeixen aquesta tasca 

mentre la mare o el pare treballen és d'una persona cada quatre (24,9%). D'aquests 

un 55,7% són dones i un 44,2 són homes. El 43% del total ho fa amb una freqüència 

diària.17

 

 

L'índex d'envelliment a la Palma és força baix. Això vol dir que de cada 100 persones 

entre 0 a 15 anys, n'hi ha 74,14 que tenen 65 anys i més. La mitjana de la comarca és 

força més alta (88,31%). Fixem-nos que a Catalunya i a la demarcació de Barcelona, 

hi ha una tendència inversa ja que la població de 65 anys i més és majoritària en 

relació a la de 0 a 15 anys. 

 

Gràfic 21. Índex d'envelliment comparat per sexes i per àmbits territorials  

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona 
 

Cal  destacar, però, que l'índex d'envelliment a La Palma és 11,6 punts més alt si ens 

fixem específicament en les dones.  

 

L´Índex de sobreenvelliment18

                                                 
17  IMSERSO, Libro Blanco sobre envejecimiento activo[on-line], Madrid, 2011 [data de consulta Juliol 
2015] . Disponible a :<

, és a dir, la proporció de persones majors de 85 anys 

sobre les persones majors de 65 anys, és de 12, 31% . No és dels més alts de la 

demarcació de Barcelona si tenim en compte que la mitjana és de 14,99%. 

http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/8088_8089libroblancoenv.pdf> 
 IMSERSO, Envejecimiento productivo:la provisión de cuidados de los abuelos a los 
nietos.Implicaciones para su salud y bienestar, 2008, [data de consulta Juliol 2015] Disponible a 
<http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/envejproductivo.pdf> 
18    Relació entre la població de 85 anys i més amb la població de 65 i més. 

http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/8088_8089libroblancoenv.pdf�
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 El que destaca és la diferència entre dones i homes, ja que aquest índex és 

8,44 punts major en el cas de les dones (Hermes 2014). L'índex de 

sobreenvelliment femení a la Palma és fins i tot  superior el registrat a la 

comarca.  

 

 El Programa "Els Serveis Socials Més a Prop", desenvolupat durant el mes 

d'octubre del 2014 amb col•laboració de la Diputació de Barcelona, no va 

detectar l'existència  de situacions de risc que requereixin una intervenció 

d'urgència per a persones més grans de 80 anys.  

 

 

Gràfic 22. Índex de sobreenvelliment comparat per sexes  i per àmbits territorials 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona 
 

A la Palma de Cervelló, la demanda de residències i centres de dia  queda coberta 

amb l'oferta existent, tot i que, en ocasions, com que no hi ha places públiques 

disponibles, les famílies han d'accedir a recursos privats. El temps de llista d'espera 

per accedir a la residència pública "Sol i Natura" -que es troba a Corbera- és 

d'aproximadament tres anys. 

Les problemàtiques que es detecten sovint a Serveis Socials fan referència a 

famílies que no volen optar per les residències i prefereixen quedar-se el/la familiar 

a casa. Tanmateix, aquesta no és sempre la millor opció ja que, en opinió de la 
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treballadora social, existeixen situacions que no es poden mantenir al domicili 

garantint nivells adequats d'atenció i  benestar.  

 

 

 Tenint en compte que en la major part de casos, les persones cuidadores solen 

ser dones, es fa visible la necessitat de realitzar alguna acció de sensibilització 

en aquest sentit per tal de descarregar el sentiment de culpa que es genera 

arran d'aquestes situacions. 

 
Gràfic 25. Persones ateses pels serveis de suport i cura  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la memòria de Serveis Socials, 2014 
 

Tal i com veiem en aquest gràfic, durant l'any 2014 s'han realitzat 32 serveis d'ajuts 

a domicili (50% dones, 50% dones). Pel que fa a la teleassistència, les dones n'han 

estat usuàries majoritàries. Aquest és un servei que, a diferència d'altres municipis, 

és gratuït.  

 

 L'Ajuntament disposa de dues treballadores familiars a 25h setmanals que 

s'ocupen de l'atenció personal (higiene, control de medicació etc....). Tanmateix 

no es disposa de personal propi per tasques d'auxiliar de la llar (neteja del 

domicili). Actualment aquestes tasques s'estan assumint des de l'any 2012 a 

través d'un programa engegat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona dintre del 

Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2012- 2015.  

 

 Des de Serveis Socials, conjuntament amb la Diputació, es va iniciar un  

programa d'arranjaments d'habitatge per a persones grans l'any 2014 que té 
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com a objectiu millorar les condicions d'accessibilitat i seguretat de les persones 

grans. Es tracta de petites reformes bàsiques en els habitatges ( arranjaments de 

banys, cuines, zones de pas,...) que incrementen l'autonomia i la qualitat de vida. 

En total s'han realitzat 3 arranjaments adreçats a 2 homes i 1 dona.  

 

 Segons dades quantitatives extretes de la memòria de Serveis Socials del 2014, 

es comptabilitza un total de 382 persones usuàries19i s'ha treballat amb 125 

expedients familiars. Tot i que no es desagrega per sexe aquesta xifra, la 

memòria anual registra que el 65% de les 5.064 intervencions anuals es van 

adreçar a dones i el  35% a homes20

 

.  

Gràfic 26. Percentatge d'intervencions realitzades per l'Equip Bàsic d'atenció social 
per sexe. Any 2014 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la memòria de Serveis Socials de l'Ajuntament  
 
Gràfic 27. Nombre d'intervencions realitzades per l'EBAS de La Palma de Cervelló 
per grups d'atenció i sexe, Any 2014 

                                                 
19  Persones usuàries amb diagnòstic i tractament  (no intervencions). 
20  Persones usuàries perceptores d’una prestació (seran comptades tantes vegades com prestació/ 
recurs els siguin associats) 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la memòria de Serveis Socials de l'Ajuntament de 
La Palma de Cervelló, 2014 
 

 Del total d'intervencions, el 61% es van adreçar a la família. En segon lloc se 

situen les intervencions a la gent gran que representen el 29%  i en tercer lloc les 

que tenen la població infantil com a grup d'atenció, que representen el 4% del 

total.  Val a dir que en quart lloc, se situen les intervencions adreçades 

exclusivament a les dones que representen un 3% del total. Sota aquesta 

denominació, l'any 2014 es van recollir un total de 218 intervencions.  

 Caldria concretar millor en properes memòries quin tipus de demandes 

s'engloben sota aquesta denominació, més enllà del fet que la intervenció és 

exclusiva amb la dona. 

 Tal i com veiem en el gràfic precedent les dones són les principals demandants i 

receptores de prestacions i recursos.  Aquest fet es compleix gairebé en tots els 

grups d'intervenció excepte pel que fa a les persones immigrants i persones amb 

discapacitats on les xifres són majors en el cas dels homes.  

 

 

 On observem més diferència entre dones i homes, és en les intervencions 

adreçades: 

- a la família, on les dones representen el 66% del total  

- a la gent gran on les dones representen el 60% del total. 
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- a la població infantil on les nenes representen el 80% del total. 

- a la gent jove on les noies representen el 73% del total21

 Les intervencions amb malaltes psiquiàtriques no institucionalitzades 

s'atribueixen  exclusivament a dones  

.  

 
 No hi ha cap dona entre les intervencions adreçades a marginals sense llar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 28. Nombre de problemàtiques ateses per l'EBAS de la Palma de Cervelló, 
2014 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la memòria de Serveis Socials de l'Ajuntament de 
La Palma de Cervelló, 2014         
 

 Si tenim en compte la tipologia de les problemàtiques ateses, les més 

recurrents són les de salut  que representen un 27% del total.  

                                                 
21  Segons dades de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, 
2014, a Espanya, 1 de cada 3 menors de 16 anys està situació de risc o exclusió social. Entre las nenes 
aquesta situació  ha crescut  en gairebé 5 punts en aquest últim any  assolint el 35,3% del total. 
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 En segon lloc les  problemàtiques d'índole econòmica i laboral que 

representen el 26% de les demandes ateses.   

 En tercer lloc se situen les actuacions derivades de mancances socials 

d'índole relacional que representen el 15% . 

 Es detecten 32 casos de sospita de maltractament, però no s'especifiquen 

quants d'aquests casos fan referència a la violència de gènere, ni les seves 

tipologies.  

 

 

Les entrevistes qualitatives amb  la treballadora i educadora social de l'Ajuntament 

corroboren aquestes dades i situen les demandes més freqüents en relació als 

problemes de salut, les dificultats econòmiques (atur de llarga durada, 

endeutaments, quotes de lloguer...) i dins de l'àmbit  del suport al domicili per a  la 

població envellida.  Afirmen que les demandes han anat en augment en els darrers 

anys. 
 

 

 

 

 

 

Gràfic 29. Prestacions d’urgència social per sexe. La Palma de Cervelló, 2014 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la memòria de Serveis Socials, 2014 
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Pel que fa a les prestacions d'urgència social, s'aprecien diferències considerables 

entre dones i homes en el concepte "altres" on les dones reben el 71% de les 

prestacions.  

 A les properes memòries de Serveis Socials, caldria doncs recollir i concretar 

quines són aquestes prestacions. 

 

Segons els resultats del qüestionari per l'elaboració del Pla d'Igualtat adreçat a la 

població i al personal de l'Ajuntament, els sectors de la població que s'identifiquen 

en una situació de major vulnerabilitat a la Palma de Cervelló són: immigrants 

(concretament se cita el col·lectiu magrebí) , joves, homosexuals, gent gran, malalts 

dependents, les dones i les famílies monoparentals.  

El sector més citat com a vulnerable és el de les persones migrades. A la Palma de 

Cervelló només hi ha 171 persones d'origen estranger de les quals un 56% són 

dones. La presència femenina es concentra específicament en la franja d'edat de 30 

a 34 anys, mentre que els homes són més nombrosos en la franja de 45 a 49 anys. 

Les dades assenyalen, com és usual, una concentració en les edats centrals, joves i 

adults-joves en edat de treballar.  

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 30. Població estrangera per edat i sexe a La Palma de Cervelló, 2014 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona 
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Val a dir que la nacionalitat predominant és la paraguaiana que representa un 24% 

de la població estrangera, seguida de la xinesa (10%) i la marroquina (9%), tal i com 

veiem en el gràfic següent: 

 
Gràfic 31. Població estrangera per nacionalitats i sexe. Palma de Cervelló, 
2014 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona 
 

 Així doncs, tot i que la població estrangera no és nombrosa, això no exclou la 

necessitat de desenvolupar polítiques específiques adaptades a les seves 

necessitats.   

Tot i la diversitat d’experiències i l’heterogeneïtat de situacions personals de les 

dones migrades, és indubtable que tenen en comú una experiència de 

discriminació múltiple que s'evidencia per exemple en el mercat laboral amb 

trajectòries laborals de treball poc qualificat i precari, subocupació en relació a 

la qualificació professional i segregació ocupacional en sectors feminitzats, com 

ara el treball domèstic i de cura. Per altra banda, les dones migrades i mancades 

de recursos tenen també més riscos de ser víctimes de maltractaments i 

violència al carrer, al lloc de treball o a la família. Per altra banda, en elles 

recauen molt sovint els prejudicis i estereotips més punyents per part de la 

població autòctona.  

 

 A La Palma hi ha un Servei Local de Català que organitza cursos de llengua 

catalana de nivell bàsic i elemental en els què assisteixen població estrangera. 

En el darrer curs (del 16/02/2015 al 10/06/2015) per exemple, es van inscriure 11 

persones, de les quals un 60% tenia nacionalitat estrangera, fonamentalment 
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d'origen magrebí i sudamericà. L'any passat, per exemple, els i les alumnes van 

participar a la Festa per la Solidaritat del poble. 

 

 Un altre col·lectiu que ha estat considerat vulnerable a La Palma és el de les 

persones homosexuals. A la Palma no es commemora el Dia de l'Orgull LGTBIQ 

(28 de juny) ni el Dia Internacional contra l'Homofòbia (17 de maig) i no 

s'identifiquen accions específiques realitzades en aquest sentit a excepció 

d'alguna xerrada puntual en el Punt d'Informació Jove. 

 

 Salut: 

Dones i homes tenen una morbiditat diferencial causada per factors biològics, 

condicions socials i estils de vida. Així doncs, segons l'Enquesta de Salut de 

Catalunya (2013) el trastorn crònic més freqüent en les dones és el mal d'esquena 

lumbar, que els afecta en un 36% dels casos. L'artrosi, l'artritis i el reumatisme se 

situen en segon lloc amb una prevalença del 35,8% i el mal d'esquena cervical 

(33,3%) en tercer lloc . Al voltant d'una quarta part de les dones pateixen migranyes 

o problemes de depressió i ansietat o de pressió alta.  

 

 

 

 

 

 

 

Vegem les principals diferències en el gràfic següent: 

Deu trastorns crònics més freqüents en població major de 14 anys. Catalunya 2013. 

Dones Homes 

Trastorn Prevalença Trastorn Prevalença 

Mal d'esquena 

lumbar 
36% Pressió alta 25,3% 

Artrosi, artritis o 35,8% Mal d'esquena 24,8% 
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reumatisme lumbar 

Mal d'esquena 

cervical 
33,3% Colesterol elevat 23,9% 

Pressió alta 26,2% 
Artrosi, artritis o 

reumatisme 
21,2% 

Migranya o mals de 

cap freqüents 
25,8% 

Mal d'esquena 

cervical 
17,7% 

Depressió o ansietat 25,7% Al·lèrgies 14% 

Colesterol elevat 23% 
Migranya o mals de 

cap freqüents 
12,3% 

Al·lèrgies 16,5% Depressió o ansietat 12,4% 

Tendinitis 15,5% 
Problemes de 

pròstata 
9,8% 

Problemes de 

tiroides 
10,5% Tendinitis 9,4% 

Font: Enquesta de Salut de Catalunya. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

 L’estrès psicosocial que generen les condicions de vida i la sobrecàrrega de 

treball que viuen específicament les dones  (el fet de realitzar la doble i a 

vegades triple jornada, amb la responsabilitat principal de la cura de criatures, 

ancians i malalts en les famílies), així com els "mandats" de gènere que sovint 

les sotmeten a una major autoexigència i insatisfacció com a mares i dones són 

alguns dels factors essencials que afecten la seva salut.22

 De vegades el sistema sanitari tampoc té en compte que cal formar els i les  

professionals en l’existència de diferències entre dones i homes a l’hora 

d’emmalaltir. Val a dir que moltes de les malalties que es presenten habitualment 

en les dones (malalties autoimmunitàries, anèmies, ferropènies, dèficits de calci) 

no són tractades correctament.  

  

 A través de les entrevistes amb la treballadora i educadora social de La Palma, 

s'ha posat de relleu el consum de cànnabis entre la gent jove com un fet força 

estès. En aquest sentit, durant l'any 2014 l'educadora social acompanya 

setmanalment a un grup de 5 mares de fills i filles adolescents al Centre SPOTT 

                                                 
22  Reflexions en femení, nº19, Diputació de Barcelona. 
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de Barcelona. Aquest és un servei públic i d'assistència, tractament i prevenció 

comunitària per a persones drogodependents i de suport a les seves famílies. 

Tot i que no hi ha diferències significatives entre la quantitat de noies i nois 

atesos, la percepció de l'educadora social és que hi ha una major demanda a 

Serveis Socials quan es tracta de famílies de noies que consumeixen. Així 

mateix, destaca la manca de límits detectada per part dels fills/es i les possibles 

situacions de maltractament d'alguns d'ells envers les seves mares.  

 

 

 L'any 2014, la taxa global d'IVE per a cada 1000 dones de 15 a 44 anys residents 

a Catalunya fou d' 12,5.  A la comarca del Baix Llobregat, aquesta taxa fou un xic 

més baixa 10, 20. 

 Les dones de 20 a 24 anys són les que realitzen més avortaments seguides de 

les de 25 a 29 anys.  

 Les dones immigrants presenten taxes d'IVE superiors a les de les autòctones 

(23,48 enfront del 9,04 de les dones autòctones)23

 

 

 

Tot i que no tenim dades a nivell local sobre el nombre d'interrupcions voluntàries 

de l'embaràs, l'educació sexual i afectiva és un tema a treballar des de les polítiques 

d'igualtat específicament amb les noies joves, però no només ja que la sexualitat 

influeix en l'autoestima i el benestar i inevitablement en aquest àmbit també es 

manifesten desigualtats de gènere. Així mateix, és necessari informar a les dones 

dels principals canvis biològics que afecten el seu cos durant tot el cicle de vida.  

 

En aquest sentit l'any passat es va iniciar a La Palma  un cicle de xerrades de salut 

amb la coordinació de la ginecòloga del CAP de Corbera i la Palma. 

 

- "La tempesta hormonal": xerrada que va girar entorn dels símptomes de la 

menopausa 

- "L'inici de la menstruació".  

 

 La Palma de Cervelló no commemora el Dia Internacional d'Acció per la Salut de 

les Dones (28 de maig). 

                                                 
23  La interrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya 2014, Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, 2015. 
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Esport  

Pel que fa a l'esport, La Palma disposa d'un poliesportiu Municipal amb 456 

persones abonades ( 51% homes i 49% dones). Si bé hi ha una presència de dones i 

homes força equilibrada, en general, tenen pràctiques esportives diferents.  

El poliesportiu organitza activitats dirigides d'intensitat esportiva diferenciada 

adaptades als diferents interessos: 

- Baixa: Manteniment, pilates, ioga, tai-txi, 

- Mitja: Condicionament físic total, manteniment, tonificació, sessions 

d'abdominals 

- Alta: Ciclisme indoor, tonificació, GAC, Step, Body combat 

Exceptuant el ciclisme indoor on sol haver-hi una major presència d'homes (entorn 

del 60%), les dades ens mostren com les dones participen més a les activitats 

dirigides que es realitzen al gimnàs: 

Assistència per sexe a les activitats dirigides organitzades pel Poliesportiu 

 

Font: Ajuntament Palma de Cervelló 
 

En canvi, hi ha una major presència d'homes a la sala de musculació i a les activitats 

que s'organitzen en el pavelló a través dels clubs esportius i per grups d'homes que 

lloguen la pista per jugar a futbol sala. Si bé les activitats dirigides són mixtes, les 

activitats que s'organitzen en el pavelló van adreçades en la major part dels casos 

exclusivament a homes.  

Mobilitat,  urbanisme i Equipaments 
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La mobilitat és un factor fonamental en la qualitat de vida d'una ciutat. L'existència 

de transports públics amb freqüències i recorreguts adaptats a les necessitats 

canviants dels habitants, redueix la tendència creixent de l'ús del vehicle privat.  

La major part de les dades de mobilitat que es contemplen a les estadístiques tenen 

relació amb la mobilitat per estudis o per treball remunerat, però en canvi no hi ha 

informació sobre la mobilitat obligada derivada del treball familiar-domèstic.  

Segons l’informe “Mobilitat per raons d’estudi al Baix Llobregat” (2012) de 

l’Observatori del Consell Comarcal del Baix Llobregat, el 19% dels escolars de la 

comarca es desplacen fora del seu municipi per estudiar. Els estudis de Batxillerat i 

sobretot els cicles formatius són els ensenyaments que, juntament amb els estudis 

universitaris, generen una major mobilitat fora del propi municipi. En el cas de la 

Palma de Cervelló, aquest percentatge incrementa fins 42%. Segons aquest mateix 

estudi a l’any 2011 es produeixen 99 desplaçaments en ensenyaments 

universitaris"24 

 

Partim doncs de dades incompletes que no visualitzen els desplaçaments 

relacionats amb el treball desenvolupat en l'àmbit  privat que, tot i que cada cop més 

compartit entre ambdós sexes, encara assumeixen majoritàriament les dones.  

Així doncs, a través de l'Enquesta de mobilitat quotidiana de Catalunya (2006), 

observem diferències de gènere importants en els desplaçaments.  

 

 Les dones realitzen el 67% dels seus desplaçaments diaris, anant a peu (48,7%) i 

en transport públic (17,4%), enfront del 48,4% dels homes.  

 

 Això vol dir que un 51,6% dels homes es desplacen amb transport privat, enfront 

del 33% de les dones. 

 

 

 

 

 

Tipologia de desplaçaments per sexes segons el mitjà utilitzat a Catalunya 

 Com ? Homes Dones Total 

                                                 
24 Font: Pla Jove de La Palma de Cervelló (2015-2018) 
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A peu 34,5% 48,7% 41,7% 
Bicicleta 1,3% 0,5% 0,9% 
Total No motoritzat 35,8% 49,2% 42,6% 
Bus  3,6% 6,9% 5,3% 
Metro  4,4% 5,2% 4,8% 
FGC  1,2% 1,6% 1,4% 
Renfe Rodalies 2,1% 2,3% 2,2% 
Tramvia 0,3% 0,3% 0,3% 
Altres 1,1% 1,1% 1,1% 
Total Transport públic 12,6% 17,4% 15,1% 
Cotxe conductor  40,4% 24,3% 32,2% 
Cotxe acompanyant  3,2% 7,1% 5,2% 
Moto 5,6% 1,8% 3,7% 
Altres  2,4% 0,1% 1,3% 
Total Transport privat 51,6% 33,3% 42,4% 
Total  100% 100% 100% 

Font: Enquesta de mobilitat quotidiana de Catalunya 2006. 

 

A la Palma de Cervelló, la connexió a la xarxa de transport públic és limitada. 

Existeix un únic servei d’autobusos de l'empresa Autocorb amb parades a Corbera, 

Cervelló, Sant Vicenç dels Horts "Quatre camins" (FCG), Molins de Rei (Renfe) i 

Barcelona. La freqüència de pas és de 30 minuts de les 6 del matí  a les 21:45h del 

vespre. És important destacar que no hi ha cap servei d'autobús nocturn. Des de 

Barcelona, l'últim autobús surt a les 22h aproximadament.  

 

Índex de motorització comparat per àmbit territorial. 2013 

La Palma de Cervelló 541, 62 turismes per cada 1.000 hab. 
Baix Llobregat 622, 47 turismes per cada 1000 hab. 
Demarcació de Barcelona 633, 75 turismes per cada 1000 hab. 

 Font: Programa Hermes de la Diputació de Barcelona 

 

Tanmateix, i tal i com veiem en aquesta taula, l'índex de motorització de La Palma de 

Cervelló és més baix que la mitjana registrada a la comarca i a la demarcació de 

Barcelona.  

No tenim dades que ens indiquin quina és  la disponibilitat de vehicles per part de 

les persones del municipi desagregades per sexes, però és important tenir en 

compte que, en alguns casos, la seva mancança també pot repercutir en les 

oportunitats d’accedir a un determinat lloc de treball. I aquesta mancança sol ser 

més accentuada en el cas de  les dones que, tal i com hem vist en el gràfic anterior, 

es desplacen menys que els homes en transport privat.  
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A continuació, fem esment d'alguns dels projectes relacionats amb la mobilitat que 

s'estan desenvolupant a La Palma:  

 

- Eix per a vianants i ciclistes a la banda dreta (direcció Barcelona) de la carretera 

BV-2421. La funció d'aquest eix serà la de consolidar la interconnexió  entre la 

urbanització i el casc urbà de la Palma, per tal de facilitar el trànsit dels vianants. 

Es podrà transitar amb bicicleta o a peu a qualsevol hora, ja que hi haurà 

il·luminació nocturna a base de balises. D'aquesta manera, es podrà acompanyar 

els infants a l'escola o anar a comprar al centre de la Palma. 

- Pla de Mobilitat Viària de la Palma. Aquest pla s'ha redactat amb un intens treball 

de camp a base d'observacions, mesuraments i enquestes per definir quina és 

exactament la situació actual del trànsit al municipi i proposar una sèrie de 

millores a curt i mitjà termini per fer més sostenible i eficient el transit de 

vehicles i a través de la Palma. 

- Camí Escolar. 

Entre els equipaments que articulen la xarxa de desplaçaments interns de La Palma 

de Cervelló destaquen els escolars i sanitaris (CEIP El Solell, Llar d'infants Municipal 

i CAP). Entorn d’aquests es genera un major nombre de viatges diaris en 

comparació a la resta, pel seu ús quotidià25

 Biblioteca municipal 

. Altres equipaments que ens aporten 

informació sobre la qualitat de vida d’un territori concret són aquells que generen 

espais de relació i fomenten la creació d’una xarxa social com per exemple els 

equipaments públics de caràcter esportiu, d’oci, culturals. En el cas de La Palma 

destaquem: 

 Poliesportiu 

 Camp de futbol 

 Casal d'Avis 

Val a dir que la Palma també disposa d'un altre equipament polivalent on s'hi troba: 

 Punt d'Informació Jove 

 Aula d'autoformació Pasqual Ollé  

                                                 
25  Atès que encara són les dones les que majoritàriament s’ocupen de la cura de persones grans, o 
infants, són elles les que freqüenten i fan un ús més intensiu d’aquests equipaments. D’aquí es deriva la 
importància de tenir en consideració aquests aspectes en les intervencions urbanístiques de les ciutats i 
pobles per exemple a través de tallers participatius 
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 Servei Local d'Ocupació  

Amb la finalitat de potenciar espais de relació veïnal, l'Ajuntament ha potenciat 

darrerament reformes parcials en espais oberts del municipi com ara parcs i 

places26

 la millora del mobiliari urbà i els jocs infantils 

. Les reformes tenen en comú: 

 la creació de noves àrees d'estada més obertes i segures 

 la connexió dels recintes amb el seu entorn urbà més immediat.  

Seguretat 

 Dones i homes no tenen la mateixa percepció de seguretat. "Les dones 

desenvolupen diàriament estratègies d’autoprotecció que limiten els seus 

drets de ciutadania. Les estratègies d’autoprotecció apreses per les dones al 

llarg de la infància incideixen en una exposició més petita al risc a l’espai 

públic, però no són innòcues. Els limiten la llibertat de moviment i d’ús dels 

espais de la ciutat. No sortir de nit, no transitar per uns carrers determinats 

o controlar la manera de vestir són estratègies que limiten greument la 

llibertat i l’autonomia personals"27

 Així doncs, no es pot explicar la inseguretat únicament a partir de les xifres 

oficials sobre criminalitat i atribuir-ne la seva gestió únicament a les 

instàncies policials.  És necessari que des de l'urbanisme s'incorporin també 

les necessitats i experiències de les dones per minimitzar la percepció 

d'inseguretat que moltes de nosaltres tenim en determinats espais a causa 

d'una il·luminació insuficient o manca de visibilitat, entre moltes altres 

coses. El disseny urbà pot doncs contribuir a disminuir aquesta sensació 

d'inseguretat.  

. 

 

A continuació, fem esment  d'aquelles espais en els quals la ciutadania expressa 

sentir-se insegura a través del recull de respostes que hem fet a la pregunta següent 

"Hi ha algun lloc de la Palma per on et faci por passar o que consideris insegur 

?Digues quin.” 

                                                 
26  Parc del Patufet (al costat de la llar d'infants), Parc de l'Olivera (al costat del poliesportiu), Parc 
de l'Espígol (carrer de les Alberes), Parc de la Farigola (al costat del carrer Sant Josep), Parc de Santa 
Rita i plaça de l'Onze de Setembre. 
27  Reflexions en femení, Gènere, seguretat i disseny urbà, nº28. Diputació de Barcelona 



Ajuntament de La Palma de Cervelló  I Pla Municipal d'Igualtat de Gènere 2015-2019 
 

 
 

 La Font de Santa Rita 

 El Camí del Cementiri 

 Camí del Roure 

 Passeig de Santa Rita per la nit. 

 Passarel·la de Fusta del C/Alfàbia. 

 Darrera de l'Església 

 Falten fanals a tota Santa Rita 

 De l'escola cap amunt, de nit 

 Per la nit a la carretera Can Pongem, Dr. Fleming, Passatge Mn Ignasi. 

 Al carrer Pirineu hi ha un tram de vorera tan bonyegut que és impossible 
conduir una cadireta infantil o un carro de la compra. En aquest tram hem 
d'anar per la calçada.  

 Polígon Industrial Can Mascaró. Il·luminació insuficient. 

 

Resum de les oportunitats i necessitats detectades: 

OPORTUNITATS NECESSITATS 
 
Potencial econòmic i social: 
 Percentatge elevat de població 

adulta (de 16 a 65 anys) 
 Taxa de joventut alta (joves de 16 a 

24 anys).  
 

 Existència d'una regidoria específica 
de Gent Gran i d'un Casal de Gent 
Gran 

 
 Programa d'arranjament 

d'habitatges per a persones grans. 
 
 
 

 
 Escola de Mares i Pares amb una 

extensa oferta anual. 
 
 
 A partir del 2014 l'educadora social 

dona suport i acompanya un cop per 
setmana a un grup de 5 mares de 
joves drogodependents al Centre 
SPOTT a Barcelona. 
 

 Existència d'una Regidoria de 
Joventut i d'un Punt d'Informació 

 
 Serveis i programes d'atenció a la 

gent gran (majoritàriament adreçats 
a dones, especialment a partir de 75 
anys): mantenir programa 
d'arranjament d'habitatges, auxiliar 
de la llar etc. 

 Oferta de tallers de formació, oci, 
creixement personal adreçats a la 
població adulta (major demanda de 
les dones a partir de 50 anys). 

 
 
 Assessorament psicopedagògic a 

pares i mares amb fill/es adolescents 
sobre temes diversos a través de 
l'Escola de Mares i Pares. 

 Consolidar la xarxa de serveis de 
suport i ajuts a les famílies. 

 Programes de prevenció, atenció i 
suport a joves que consumeixen 
drogues i a les seves famílies.  

 Espais de reunió per a joves.  
 
 Esports adaptats a les necessitats 
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Jove.  
 
 
 Existència d'una Regidoria d'Esports 

i d'un Poliesportiu municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Des de l'any 2014, la ginecòloga de 

La Palma organitza uns tallers de  
salut sexual i reproductiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Existència d'un camí escolar 

 

específiques dels cicles vitals de les 
dones (embarassades, postpart, 
dones grans, etc.). 

 Promoure la realització d'esports en 
equip per a dones adultes (mares de 
la Llar Infants, CEIP El Solell, 
usuàries del poliesportiu). 

 
 Sensibilització entorn de les 

malalties que afecten específicament 
a les dones i aspectes relacionats 
amb la salut afectiva i reproductiva 
(commemoració 28 de maig, Dia 
Internacional d'Acció per la Salut de 
les Dones). 

 
 Programes d'atenció i participació 

per a les persones migrades, fent 
èmfasi a les necessitats específiques 
de les dones. 

 Serveis d'atenció i assessorament al 
col•lectiu LGTBI 

 
 Potenciar el camí escolar 
 
 Millorar la mobilitat i l'accessibilitat 

(suprimir barreres arquitectòniques, 
millorar l'estat de les voreres, accés 
als equipaments municipals) 28

 Canviadors de bolquers en els 
equipaments municipals (tant en els 
lavabos d'homes com en els de 
dones) 

 

 
 Equipament cultural polivalent 
 
 Hotel d'entitats 
 
 Conèixer amb més precisió la 

percepció de seguretat de la 
ciutadania i desenvolupar mesures 
de millora 

 Servei d’autobús nocturn/ampliar 
horaris cap de setmana 
 

                                                 
28  Consultar l’annex:  buidatge del Qüestionari per l’elaboració del Pla d’Igualtat adreçat a la 
ciutadania i personal tècnic. 
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6.4 Coeducació: Fomentar la transmissió de valors igualitaris 

 
Anàlisi del nivell d'estudis a La Palma de Cervelló  

A partir d'aquest gràfic observem que hi ha un 33% de persones amb estudis 

primaris, un 33% amb estudis de segon grau i un 21% amb estudis superiors.  

Gràfic 32. Nivell d'estudis de la població de La Palma de Cervelló per sexe, 
2015 

 

Font: Padró municipal, Ajuntament de La Palma de Cervelló 

L'especificitat de La Palma és: 

- la gairebé absència de població sense estudis tenint en compte que 

tant al Baix Llobregat com a Catalunya aquest percentatge és 

superior i se situava l'any 2011 entorn del 14% i el 10% de la població 

respectivament29

- Percentatge lleugerament inferior de persones amb  estudis de grau 

superior (sis punts per sota que la mitjana catalana). 

 

                                                 
29  IDESCAT a partir del Cens de població i habitatges de l’INE, 2011. 
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 Tot i que no observem diferències significatives entre dones i homes en el 

nivell d'estudis,  el percentatge d'homes amb estudis de secundària se situa 

per sobre de les dones, tal i com passa a la comarca del Baix Llobregat i a 

Catalunya, tot i que en el cas de la Palma aquesta diferència és encara més 

accentuada (46% dones i 54% homes)30. Per altra banda, en canvi,  hi ha  més 

dones amb estudis superiors. En concret un 55% enfront del 45% dels homes 

 Val a dir però que el percentatge d’abandonament d’estudis31  és en 

general més alt pel que fa als nois.  Un 26% dels nois entre 18-24 anys 

abandonen els estudis, mentre que en el cas de les noies aquest 

abandonament és d'un 17,5%. Pel que fa als nois, les xifres de Catalunya 

dupliquen les de la zona euro (Font: IDESCAT i Eurostat, 2014). Així doncs, 

és possible que aquest major percentatge de nois amb estudis de 

secundària vagi disminuint.  

 

Anàlisi dels espais d'educació formal  

 A la Palma de Cervelló hi ha una escola de primària ("CEIP El Solell") i una llar 

d'infants públiques, però no hi ha Institut de secundària per la qual cosa  

l'alumnat s'ha de desplaçar a Corbera (IES Can Margarit). 

 Des del curs 2013-2014, l'educadora social (que és a la vegada referent 

d'igualtat) es trasllada un matí a la setmana a l'Escola El Solell per  donar 

suport a la tasca educativa i social de l’escola realitzant les tasques següents:  

- Potenciar el treball en xarxa i la coordinació entre els agents educatius i 

socials. 

- Organitzar activitats extraordinàries que tinguin lloc durant el curs escolar.  

- Participar en les comissions socials. Es tracta d’un espai de coordinació, 

seguiment i intervenció on hi ha representació de l’equip directiu, referent de 

l’EAP (Equip d’Assessorament Pedagògic), mestre d’educació especial i 

                                                 
30  Font: IDESCAT, Població de 16 anys i més segons nivell d'instrucció (graus) i sexe a partir del 
Cens de població i habitatges de l’INE, 2011. 
31  Definiciósegons l’IDESCAT “L'expressió abandonament prematur dels estudis es refereix a 
les persones d'entre 18 i 24 anys que compleixen les condicions següents: en primer lloc, el nivell més alt 
d'educació o formació que han assolit correspon al codis 0, 1, 2 o 3c inicial (preprimària, primària i 
primera etapa de l'educació secundària) de la classificació CINE-97 (ISCED) i, en segon lloc, han 
declarat que no han rebut cap educació o formació en les quatre setmanes precedents a l'entrevista”. 

http://www.idescat.cat/Classif/Classif?TC=4&V0=4&V1=72�
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educadora social. També col·labora en les comissions socials de l'IES Can 

Margarit. 

En aquests darrers anys, ha col·laborat en organitzar diversos tallers de: 

- Prevenció de la violència de gènere,  educació emocional i  alimentació 
saludable a l'Escola El Solell.  

- Sexualitat i afectivitat per al primer cicle d’ESO de l’Institut Can Margarit. 

 En el consell escolar del CEIP El Solell hi ha una persona representant de 

coeducació des de fa uns cinc anys, tal i com estableix la Llei orgànica 2/2006, 

de 3 de maig, d'educació (BOE 106-4.5-2006) en el seu article 126. De totes 

maneres no ha portat a terme cap actuació relacionada amb la seva assignació. 

Segons la direcció de l'escola "tenint en compte que tant en el treball de les 

àrees com en el mateix funcionament a les aules ja s'incorporen tot un seguit 

d'actuacions en matèria de coeducació, mai hem tingut la necessitat 

d'assignar, des del Consell, tasques específiques a aquesta persona" 

A partir de les entrevistes realitzades en la fase de recollida de dades qualitatives a 

persones clau del municipi vinculades a l'educació, destaquem les problemàtiques 

següents:  

 Un patró sexualitzat de les noies a partir dels 18 anys, molt preocupat per 
la imatge.  

 Les noies, en edats anteriors a 1r d'ESO, no se situen al mateix nivell dels 
nois i se senten el sexe dèbil. Tenen més pudor i vergonya en qüestions 
relacionades amb la sexualitat. 
 

 En general, es percep un cert retrocés en les qüestions d'Igualtat. El 
posicionament feminista ha perdut força.  

 Les nenes i els nens es barregen menys que fa uns anys. 

 Segregació horitzontal pel que fa a la tria d'estudis. 

 

Així doncs, i a tall d'exemple, el 60% del total d’alumnat matriculat a Batxillerat pel 

Curs 2013-2014 al Baix Llobregat, van ser noies. Si observem aquest gràfic, les noies 

continuen sent majoritàries en el Batxillerat artístic en un 66% en relació als nois i en 

el Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials representen el 72% del total, mentre 

que els nois són majoritaris en les ciències i tecnologies en un 57%, tal i com veiem 

en el gràfic. 

Gràfic 33. Alumnat matriculat a Batxillerat segons modalitat i sexe curs 2013-2014.  
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Baix Llobregat 

 

Font: Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
Per tant, sobre el total de noies, només un 28% realitza el Batxillerat de ciències i 

tecnologies, en front d’un 56% dels nois. Per altra banda, només un 40% des nois 

realitza carreres humanístiques i de ciències socials, mentre que aquesta és l’opció 

majoritària de les noies en un 67% dels casos, tal i com veiem en els gràfics 

següents: 

Gràfic 34 i 35. Modalitats de batxillerat escollides per sexe. Baix Llobregat, 2014 

 

Font: Departament d'Ensenyament de la Generalitat 

 

En els estudis universitaris persisteix també una important segregació horitzontal en 

les diferents titulacions. En xifres generals, el 69% de les persones titulades a 

Catalunya l'any 2007 eren dones. Si analitzem l'alumnat titulat per àmbit d'estudis, la 

presència de dones és molt majoritària en les llicenciatures d'humanitats (70% de 

dones) i Ciències Socials, (65% de dones) mentre que els homes són clarament 

dominants en les carreres tècniques (70% d'homes) i relacionades amb l'Esport 
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(71%). Tanmateix, en l'àmbit científic (ciències i ciències de la Salut), les dones 

també tenen una presència majoritària 

 Gràfic 36. Alumnat titulat per branques d'estudi i sexe Curs 2006-2007. Catalunya.  
 

Font: Idescat, a partir del Departament d'Innovació, universitat i empresa 

Educació al lleure i esport per a infants i joves  

A la Palma de Cervelló hi ha una oferta força àmplia d'espais i activitats d'educació 

al lleure adreçats a infants i joves, com per exemple:  

 Activitats esportives a l'Escola Municipal Esportiva: 

 Activitats organitzades Nivell escolar 
Patinatge de p3 a p5 
Ball de p3 a 6è 
Futbol de p3 a p5 
 

 Activitats extraescolars al CEIP El Solell: 

Activitats extraescolar Nivell escolar 
Mètode Kids& Us De P3 a 6è 
Taller artístic De P4 a 6è 
Gimnàstica esportiva De P4 a 6è 
Gimnàstica de competició De 2n a 6è 
Ball De P4 a 6è 
Iniciació Esportiva De P3 a 6è 
Voleibol De 2n a 6è 
Escola de bàsquet De P3 a 1r 
Escola de bàsquet de 
competició 

De 2n a 6è 
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Robòtica De 1r a 6è 
Taekwondo De 1r a 6è 
Jujutsu De P3 a P5 
Mecanografia De 3r a 6è 
Xinès De 1r a 6è 

 
 L’Esplai Infantil i Juvenil Peti Ki Peti, entitat de lleure sense ànim de lucre,   

composada per 62 infants i joves. 
 

 Secció de la Quitxalla de l'entitat La Gralla (Cursos de danses tradicionals en 

els què participen fonamentalment nenes). 

 El Casal d'estiu municipal (De P3 a 2n d'ESO) del 23 de juny al 31 de juliol. 

 Tallers d'audiovisuals i escènics per a joves a partir de 12 anys (juliol). 

Organitza: Regidoria de Cultura i Joventut, 2014. 

 L'Espai Punt d'Informació Jove (PIJ) 

El Punt d'Informació Jove és un espai polivalent que acull tres serveis (Servei 

d'Informació juvenil, Antena Jove del Servei Local d’Ocupació i  Aula 

d’autoformació). El PIJ és també un espai de participació i de trobada i és des d'aquí 

que es promouen les polítiques locals de Joventut i es dóna suport a les entitats 

juvenils. Cada mes de maig, la Regidoria de Joventut organitza la Setmana Jove. Al 

llarg de l'any també es realitzen tallers i activitats adreçats a gent jove durant les 

anomenades "Tardes Joves" per tal de donar resposta a les mancances detectades 

d'oci per a joves.  

 

En algunes ocasions, s'han treballat específicament aspectes relacionats amb 

l'educació afectiva i la sexualitat,  la igualtat de gènere i la prevenció de la violència 

de gènere amb col·laboració amb la Regidoria de Polítiques d'Igualtat, com per 

exemple:  

 

Activitats amb perspectiva de gènere organitzades per la Regidoria de Joventut 
 El Joc de les igualtats 

 
 Concurs de fotografia "Capta la dona" de La Palma (8 de març) 
 Taller “M’agrado, m’agrades, ens agradem”  

 
 Concurs de fotografia “Estimar no fa mal” (25 de novembre) 
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Recentment, s'ha elaborat el nou Pla Local de Joventut (2015-2018). De cara al nou 

curs el PIJ comptarà amb un taulell informatiu a l’IES, que permetrà un accés més 

directe als i les joves de cara a fer arribar més directament les diferents campanyes i 

activitats programades. Es pretén impulsar d’aquesta manera la utilització, 

optimització i acostament de l’espai del Punt Jove per a programar tallers adreçats a 

la població jove. Joventut també s’ha adherit al projecte pilot FEM TEC, de l’Oficina 

Jove de la Diputació per treballar conjuntament amb l’IES. Resta però concretar la 

col·laboració amb l’IES i el nivell d’implicació. Aquest projecte i la seva estructura 

permetria també treballar aquests temes. És un projecte que  està pendent de 

definició.  

 

 La Regidoria de Joventut, amb col·laboració amb Igualtat, també commemora 

anualment el Dia Internacional dels Drets dels infants (20 de novembre). Val a dir que 

també hi ha un Consell dels Infants. Aquest és un òrgan de participació ciutadana 

activa format per nens i nenes que es reuneixen mensualment per abordar temes de 

la ciutat. Els infants són els representants dels nens i nenes de la ciutat, i 

s’encarreguen d’aportar  les idees que tenen per millorar el poble des del seu punt 

de vista. Des de Joventut es té en compte que hi hagi paritat entre els membres que 

el composen. 

 

En alguns d'aquests espais d'educació informal, s'aprecia una forta segregació 

horitzontal com per exemple en les activitats proposades per l'Escola Municipal 

Esportiva:  

 

 

Persones inscrites per sexe a les activitats organitzades per l'Escola Municipal 
Esportiva curs 2015-2016 
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Patinatge

Ball

  

 

Font: Ajuntament La Palma de Cervelló 

 

Tal i com veiem en el gràfic, els nois són poc presents a les activitats 

tradicionalment feminitzades de patinatge (19%) i ball (15%), mentre que només hi 

ha una noia inscrita en l'activitat de futbol. Aquest fet evidencia que més enllà dels 

interessos personals, els estereotips de gènere imperants condicionen la tria de les 

famílies i dels infants i joves. 

 

 La participació masculina en els jocs esportius escolars per sexe en el Baix 

Llobregat és del doble de la femenina (67% pels nois i 33% de les noies)32 

 

 Les entitats esportives de La Palma donen suport fonamentalment a l'esport 

masculí. Val a dir que els clubs esportius de La Palma estan molt masculinitzats.  

Club de bàsquet Nois/Homes Noies 

1 equip Pre-mini 10  
1 equip pre-infantil 10  
1 Sub 25 12  
1 equip sènior A 12  
1 equip veterans 10  

Tots els equips competeixen a la Federació Catalana, excepte els veterans. L'equip 

pre-mini també competeix en el Consell Esportiu.  

 

                                                 
32  Font: IDESCAT a partir de dades del Consell Català de l’Esport, 2014. 
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Club Taekwondo Nois Noies 

De P3 a 6è 15 (75%) 5 (25%) 
No competeixen, fan exhibicions i exàmens de nivell. 

Club de Futbol Sala Nois Noies 

1 equip sènior masculí 15  
1 equip sènior femení 
(Vallirana) 

 15 

El sènior masculí competeix a la Federació Catalana i el femení a nivell federatiu 

espanyol. Val a dir que el sènior femení entrena a La Palma, però és de Vallirana.  

 Durant aquest curs 2014-15, s'ha creat un equip de vòlei femení arran de la 

proposta d'un grup de noies joves. Per la temprada 2015-16, es preveu inscriure'l 

al Consell Esportiu i incorporar l'activitat com a extraescolar. De moment només 

competeix a nivell federatiu el sènior. 

Club de Voleibol femení Noies 

1 infantil (per confirmar) 10 
1 junior (per confirmar) 15 
1 sènior  16 
1 veteranes (per 
confirmar) 

10 

 

 

A partir dels 18 anys, les noies solen abandonar l'esport i  els equips 

femenins es desfan. Els  equips masculins, en canvi,  fan més pinya, tenen 

més continuïtat i presència en les categories altes i copen els millors dies i 

horaris dels espais esportius existents. Les dones recuperen la seva activitat 

esportiva després de tenir criatures i solen fer-ho en el gimnàs.  

 

Formació d'adults i àmbit de la cultura 

A Catalunya, en els cursos de formació per adults hi ha una major presència de 

dones per tots els grups d'edat, excepte en el grup de 16 a 24 anys on la presència 

dels homes és d'un 56%. És destacable que a partir dels 50 anys la presència de 

dones en els programes de formació d'adults és molt major que la dels homes, i se 

situa entorn del 70%.  
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Alumnat inscrit als cursos de formació d'adults per sexe. Curs 2013-2014. Catalunya 

 

Font: IDESCAT, a partir del Departament d'Ensenyament de la Generalitat 

 

 

Aquesta tendència, a trets generals, també es compleix també a La Palma: 

 Escola de Mares i Pares: Amb col·laboració amb l'AMPA del CEIP El Solell, 

l'Ajuntament realitza un programa d'activitats molt variat  sobre temes 

diversos. A tall d'exemple citem algunes de les activitats programades pel 2015: 

- Gestió emocional 

- Canvis a l'adolescència 

- Transmetem i generem benestar 

- El respecte i la confiança ens permeten equivocar-nos 

- Fills autònoms, no obedients 

- Tal faràs, tal educaràs 

- Monogràfic sobre un tema triat per les famílies d'entre diverses 
propostes 

Aquests són espais en els quals participen un 100% de dones i on fàcilment es 

poden introduir temes coeducatius. Molt puntualment ha assistit algun pare.   

 

 Servei Local de Català: organitza cursos de català per adults de diferents 
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nivells En aquests participen aproximadament el mateix nombre de dones i 

homes. 

 
Persones assistents als cursos de català del Servei Local de Català. Període 
febrer-juny 2015  
Nivell Dones  Homes 
Elemental 2 5 4 
Bàsic 2 4 7 
Total 9 (45%) 11 (55%) 

 Font: Servei Local de Català de La Palma de Cervelló 

 Biblioteca: 

- Tot i que no es disposen de dades desagregades per sexe, la biblioteca té 

un total de 1.793 persones registrades. Segons la bibliotecària, hi ha 

clarament un percentatge major d'usuàries. Els lectors masculins solen 

ser senyors grans o universitaris, mentre que el perfil de les dones és més 

variat i de totes les edats. Algunes d'elles fins i tot van a la biblioteca a 

buscar  llibres pels seus marits. En general, es mostren més obertes i 

predisposades a la lectura.  

- La Biblioteca col·labora activament en l'organització del 8 de març a 

partir de l'Hora del conte, representacions de petit format i exposicions 

que reflexionen entorn de la igualtat. També té un Club de lectura en el 

què participen fonamentalment dones. La mitjana d'assistència és de 15 

dones i 3 homes. La bibliotecària té sensibilitat per les qüestions de 

gènere i té en compte el fet d'alternar lectures d'autors i autores dins del 

Club de Lectura. Per tal que assisteixin un nombre major d'homes, té en 

compte no fer coincidir el Club de lectura amb els horaris dels partits de 

futbol. 

- Val a dir que el feminisme està catalogat dins del fons de la biblioteca. 

 Aula Punt Tic Pasqual Ollé: s’organitzen dos cursos d'alfabetització mediàtica  

a l'any en els què principalment participen unes 7 persones de les quals el 

75% dones. En alguns casos, els cursos d'informàtica bàsica es 

complementen amb tècniques de recerca de feina, conjuntament amb el 

Servei Local d'Ocupació. A l'Aula també es poden fer cursos de formació de 

manera autònoma amb el suport de les persones dinamitzadores (photoshop, 

mecanografia, word....etc) 

Durant el taller participatiu que es va realitzar  amb les entitats per recollir 
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propostes per l'elaboració del Pla el passat 8 de juliol, un grup de dones adultes van 

expressar que trobaven a faltar al municipi una major oferta de tallers lúdics, de 

formació i de creixement personal. Van citar les propostes següents:  

- Cursos de superació personal 

- Cursos per adults per tenir oportunitats per aprendre 

- Cursos de formació per a gent gran. Per exemple, taller de memòria. 
 

 La Palma és un municipi molt actiu des del punt de vista cultural amb 

l'organització d'un programa força ampli d'activitats populars i festes anuals 

(Sant Jordi, Sant Isidre, Festa Major, Setmana Jove, Setmana per la Igualtat, 

Festa de la Solidaritat, Dia Mundial de la Poesia, La cultura va a la font, Festa 

d'homenatge a la Vellesa etc). La Regidoria de Polítiques d'Igualtat ha 

treballat conjuntament amb Joventut per introduir temes d'Igualtat durant la 

Setmana Jove, però no s'ha introduït la perspectiva de gènere explícitament 

en altres ocasions.  

 En aquests espais més informals i festius se solen reproduir estereotips 

sexistes. En aquest sentit, mostrem, a tall d'exemple, el cartell  del sopar 

d'homes que anualment s'organitza durant la Festa Major: 

 

 

   

Mitjans de comunicació locals i anàlisi de la transmissió de continguts 
igualitaris: 

 
L'Ajuntament de La Palma disposa de diversos mitjans de comunicació local: 

 Web de l'Ajuntament 

 La Veu (butlletí trimestral)  
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 Agenda trimestral d'activitats  

 TV La Palma (cada setmana es canvia la programació) 

 Facebook de l'Ajuntament 

 Youtube de l'Ajuntament 

 Twiter de l'Ajuntament 

 Facebook Punt jove 

 Facebook Biblioteca 

 Blog Biblioteca 

Tanmateix, un 64% dels palmarencs/ques que contesten el qüestionari per 

l'elaboració del Pla d'Igualtat manifesten que no els arriba la informació de les 

activitats que organitza la Regidoria de Polítiques d'Igualtat.  

 

Gràfic 37. T'arriba informació de les activitats que organitza la Regidoria d'Igualtat?  

 

Font: Elaboració pròpia a partir del qüestionari per l'elaboració 
del Pla d'Igualtat adreçat a la ciutadania 

 

En aquests últims anys, a través dels mitjans de comunicació local, només s'han 

vehiculat continguts d'igualtat en moments puntuals relacionats amb la 

retransmissió de notícies sobre les activitats i projectes que organitza l'Ajuntament, 

fonamentalment durant la Setmana de la Igualtat i la commemoració del  25 de 

novembre. No s'han utilitzat doncs els mitjans de comunicació local com un canal 

per a la sensibilització ciutadana en temes d'Igualtat. 

 

 

 

 

 

 



Ajuntament de La Palma de Cervelló  I Pla Municipal d'Igualtat de Gènere 2015-2019 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resum de les oportunitats i necessitats detectades: 

OPORTUNITATS NECESSITATS 
 
 Presència setmanal de la tècnica 

d'Igualtat al CEIP El Solell des del 
curs 2013-2014. 
 

 La tècnica d'igualtat també participa 
a les comissions socials del CEIP El 
Solell i IES Can Margarit. 

 
 Representant de coeducació al 

Consell Escolar del CEIP El Solell. 
 
 Tècniques de Joventut i Cultura molt 

sensibilitzades en les qüestions 
d'Igualtat 
 

 Les regidories de joventut, Cultura, 
Igualtat fa anys que treballen 
conjuntament. 

 
 Nou Pla Local de Joventut  
 Taulell informatiu del PIJ a l'IES pel 

curs 2015-2016 (accés més directe a 
la gent jove). 

 Joventut s’ha adherit al projecte pilot 
FEM TEC, de l’Oficina Jove de la 
Diputació per treballar conjuntament 
amb l’IES (2015) 
 

 Monitors/es de l'Esplai Peti Ki amb 
sensibilitat per les qüestions de 
gènere 

 
 Creació recent d' un equip de vòlei 

femení  
 

 Existència d'una Escola de mares i 
pares, el programa de la qual el 
gestiona la tècnica d'Igualtat 

 Les noies joves (fins a primer 
d'ESO), en general, no se situen 
al mateix nivell dels nois i tenen 
més pudor i vergonya en les 
qüestions relacionades amb la 
sexualitat:  

- accions per potenciar 
l'autoestima de les noies a 
l'escola o al PIJ. 

- accions d'educació sexual 
i afectiva amb perspectiva 
de gènere (escola, PIJ, 
IES) 

 Excessiva preocupació per la 
imatge per part de les noies 
(patró molt sexualitzat), sobretot 
a partir dels 18 anys: accions de 
sensibilització sobre els 
estereotips de gènere adreçades 
a la gent jove (escola, IES, PIJ) 

 
 Segregació horitzontal en 

l’elecció d’estudis entre dones i 
homes: accions d’orientació 
professional per a una elecció 
professional no estereotipada 
(Escola, PIJ, IES) 
 

 Segregació horitzontal en la 
pràctica esportiva i menys 
participació per part de les noies: 
potenciar l'esport femení a 
l'escola i dins dels clubs 
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 Municipi molt actiu des del punt de 

vista cultural amb festes anuals 
consolidades 

 
 
 Existència de diversos mitjans 

Canals de comunicació municipal 

 Participació desequilibrada de 
noies i nois en les activitats 
extraescolars i de l'Escola 
Municipal d'Esports:  
 
-xerrades a les famílies i alumnat 
per incentivar la participació de 
noies i nois en aquelles activitats 
on tinguin menor presència 
- Oferta de noves activitats que 
tinguin una menor càrrega de 
gènere 
 

 Garantir que el Casal Municipal 
d'Estiu incorpori la perspectiva 
de gènere 
 

 Introducció de temàtiques 
d'igualtat en els cursos de 
formació d'adults: Escola de 
Mares i Pares, Servei Local de 
Català,  
 

 Manca contemplar la perspectiva 
de gènere en la programació 
cultural i festiva del municipi. 
 

 Percepció d'un retrocés en les 
qüestions relatives a la Igualtat: 
Sensibilització ciutadana i 
formació  per fer visibles les 
desigualtats de gènere a través 
dels mitjans de comunicació 
locals, jornades del 8 de març, 
campanyes etc..  

-Projectes específics adreçats a 
infants i joves/  
-Formació del professorat, 
educadors/es del lleure, 
entrenadors/es etc. 
 
 Activar les funcions del/ de la 

representant de coeducació en el 
consell escolar del CEIP El Solell 
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6.5 Treballs i temps 
 
a) Mercat de treball 
 
La població activa estimada de la Palma de Cervelló, és a dir el nombre de persones 
que tenen feina o busquen feina és de 1.358, un 48% de les dones i un 52% dels 
homes.   
 
 

Gràfic 38. Població activa estimada per edat i sexe. I trimestre, 2015 

 

Font: Programa Hermes de la Diputació de Barcelona 
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L'any 2014 es registren 907 persones afiliades a la seguretat social (Hermes 2014), el 

66% de les quals són assalariades i el 34% autònomes. Aquestes persones es 

troben distribuïdes fonamentalment en el sector serveis (60%), la Indústria (27%) i la 

Construcció (12%). Només hi ha un 1% que es dediqui a l'Agricultura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic 39. Població ocupada per sectors d'activitat i sexe 2011 a La Palma de 
Cervelló  

 

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges del INE 2011. 
 

 Pel que fa a la distribució per sexes, s'aprecia una clara segregació horitzontal 

en el sector de la construcció (amb només un 6% de dones)  i l'industrial on la 

presència masculina gairebé dobla la femenina per ser aquests sectors 

tradicionalment masculinitzats. En el sector serveis, hi ha pràcticament la 

mateixa quantitat de dones i homes.  

 La desigualtats de gènere en el mercat laboral també s'expressen a través de la 

segregació vertical de les dones que les porta a tenir salaris més baixos. Així 
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doncs, la presència de les dones en càrrecs directius no supera el 30% al Baix 

Llobregat (Font: Idescat, dades del Cens de població i habitatges 2011.) 

 

 Abans d’arribar al poble, al costat sud-est, hi ha la zona industrial que comprèn 

el polígon de Can Mascaró amb activitats que giren entorn del manteniment, 

pintures i mecànica.  A la Palma hi ha registrades 102 empreses (Hermes, 

IIIT2014). El 86,2% del total són de mida petita (>10 treballadors/es). Només hi ha 

dues empreses que tenen més de 51 treballadors/es i no n'hi ha cap que superi 

els 250. En el primer trimestre del 2014, la mitjana de treballadors/es 

assalariats/des per empresa era de 5,56 persones, mentre que al Baix Llobregat 

era de 10,31. A la Palma, hi ha una associació d'empresaris i comerciants amb 

aproximadament uns 56 establiments adherits.  

 

 

 

 

Gràfic 40. Percentatge de contractes anuals registrats per tipus i sexe. Palma de 
Cervelló, 2014 

 

Programa Hermes, Diputació de Barcelona 

 

 En nombre absoluts, al llarg de l'any 2014 es van registrar 425 contractes (38,8% 

a  dones i 61,1% a homes). Tal i com veiem en el gràfic, la tipologia de 

contractació més estesa és la d' obra i servei, tant per dones com per homes, 

però destaquem que els contractes fets a homes doblen els de les dones.  

 
Gràfic 41. Taxa d'atur registrat per sexe i edat 
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Font de les dades: Elaboració pròpia de Diputació de Barcelona a partir de dades del SOC i la EPA 
 
 
 Les taxes d'atur de joves i adults joves a la Palma són més baixes que les de la 

comarca del Baix Llobregat i la demarcació de Barcelona, tant per als homes 

com per les dones, especialment per les noies menors de 20 anys i les noies de 

20 a 24 anys on les taxes d’atur estan per sota del 7%, mentre que a la 

demarcació de Barcelona i a la comarca oscil·len entre l'11% i el 23%. 

 

 

Aquesta tendència d'una taxa d'atur lleugerament més baixa es manté per 

totes les edats fins a la franja  de 45 a 49 anys, on la taxa d'atur femenina se 

situa en el 21%, -quatre punts per sobre que a la demarcació de Barcelona i 

la comarca- i dobla la masculina. Així doncs, a la Palma les diferències 

notables entre dones i homes en la taxa d'atur s'expressen ja en dones 10 

anys més joves que les de comarca i la demarcació de Barcelona. A partir 

dels 55 anys, la taxa d'atur femenina, tal i com passa en la majoria dels 

territoris,  es dispara fins al 30% i per les dones majors de 59 anys se situa en 

valors del 40,48%, tal i com veiem en aquesta taula: 

 

Taxa d'atur de dones i homes en les franges d'edat de 45 a majors 59 anys. 
Palma de Cervelló 2014 

 
         Edats           Dones              Homes        Total 

De 45 a 49 anys 21,05% 9,87% 14,75% 
De 50 a 54 anys 20,53% 11,19% 15,75% 
De 55 a 59 anys 30,65% 17,70% 23,82% 
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Majors de 59 anys 40,48% 19,05% 27,62% 
Font: Hermes, 2014 

 
 La taxa d'atur masculina, en canvi, es manté més baixa que la de la 

demarcació de Barcelona i a la comarca per tots els grups d'edat.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic 42. Evolució de l'atur per sexe (2007-2014) 

 
Font: Hermes, Diputació de Barcelona a partir de les dades del Departament d'Empresa i 
Ocupació. 
 
 
 L'evolució de l'atur en els últims anys presenta una corba ascendent per ambdós 

sexes però afecta amb més força a  les dones. Val a dir, però, que l'atur masculí 

es duplica de l'any 2008-2009 coincidint amb la crisi econòmica i arriba a situar-

se un xic per sobre del de les dones, però a diferència del que passa a la 
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demarcació de Barcelona i la comarca, a la Palma l'atur masculí no es manté per 

sobre del femení, ans al contrari. A partir de l'any 2010, les diferències entre 

dones i homes s'accentuen encara més.  

 
 
Gràfic 43 Població ocupada a temps c omplet i parc ial per s exes . P alma de 
C ervelló. Any 2011 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT 

Aquest gràfic mostra com les dones ocupen el 80% dels treballs a temps parcial 

mentre que els homes són majoritaris, en un 61%, entre les persones ocupades a 

temps complet. Aquest fet comporta un menor índex d'ingressos per a les dones i 

s'explica en bona part pel fet que elles són les que segueixen responsabilitzant-se 

majoritàriament de la realització o gestió de les tasques domèstiques i de cura que 

comporta la vida quotidiana.  Veiem doncs el revers de la moneda a partir d'aquest 

gràfic:  

 

Gràfic 44. Població de 16 anys i més  que s’encarrega de la major part de les tasques 
domèstiques Palma de Cervelló, 2011 
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Font:Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT del Cens de població i habitatges del INE 2011. 
     
 

La manca de coresponsabilitat dels homes en les tasques domèstiques i familiars és 

en molts casos un dels obstacles a la participació de les dones al mercat de treball i, 

fins i tot, causa del seu abandonament. Aquesta situació de desigualtat en l'àmbit 

privat, no només té efectes a nivell laboral33

Posar fi a la invisibilitat d’aquest treball significa donar-li valor i reconèixer que es 

tracta d’una activitat de sostenibilitat social i econòmica que possibilita el 

funcionament del mercat.  

 sinó també personals ja que les dones 

veuen reduït o eliminat el temps de lleure i personal repercutint per tant en el seu 

desenvolupament vital i en la seva participació social.   

 

 És interessant remarcar que el personal tècnic, segons les necessitats que 

detecta en el seu treball diari,  considera la coresponsabilitat com el tercer àmbit 

prioritari a treballar després de l'educació per la igualtat i la violència de 

gènere34

                                                 
33  dificultats d'incorporar-se o reincorporar-se al mercat treball, major presència de dones en 
treballs productius que són una extensió dels rols culturalment assignats, generalment menys valorats i 
remunerats, manca de dones en professions i càrrecs que requereixen una dedicació alta, reducció de les 
possibilitats de promoció professional o reciclatge, salaris més baixos a causa de la parcialitat etc. ) 

.  

34  Font: Qüestionari per a l’elaboració del Pla d’Igualtat adreçat al personal tècnic de l’Ajuntament 
de La Palma. 
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 Quant a les mesures de promoció de nous usos del temps i espais portades a 

terme per l'Ajuntament, destaquem l'obertura en períodes de vacances escolars i 

els caps de setmana al llarg de l’any del camp de futbol i la pista inferior de 

l’escola El Solell. 

Serveis i mesures de l'Ajuntament  per al foment de l'ocupació: 

 Les dades del Servei Local d'Ocupació de La Palma ens mostren que tant per 

dones com per homes hi ha un increment notable en el nombre d'altes a partir de 

l'any 2013. Val a dir que no s'aprecien diferències notables entre dones i homes 

en les persones inscrites en el servei. 

Dades del Servei local d'Ocupació de La Palma. 2010-1014 

 Altes Seguiments 

Anys Dones Homes Dones Homes 
2010 11 6 - - 
2011 6 7 - - 
2012 8 7 - - 
2013 16 12 9 3 
2014 18 18 49 39 

TOTAL 59 (54%) 50 (46%) 58  42 
Font: Ajuntament La Palma de Cervelló a partir de l'aplicatiu Xaloc 

 Amb col·laboració amb altres administracions supramunicipals, l'Ajuntament ha 

contractat a través de de diferents programes35

 

 15 persones ( 8 homes i 7 dones)  

al llarg dels anys 2010-2014  en els perfils professionals següents: 

 

 

 

Contractacions Plans d'Ocupació de La Palma 2010-2014 

Anys Perfil professional  Dones Homes 
2010 Digitalització de documents 2 - 

                                                 
35  Pla Metropolità de suport a les polítiques socials, Programa PANP, Programa PRMI, Programa 
complementari de foment  de l’ocupació Local, Programa complementari de suport a l’economia 
productiva local etc. 
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2010 Peons   2 
2011 Peons   2 

2011-2014 Auxiliars de la llar 4  

2013 Peó forestal 1  

2013 Peó brigada  1 
2014 Peó brigada  1 
2014 Tècnic de suport a les 

regidories 

 1 

Total  7 8 

    Font: Ajuntament La Palma de Cervelló  

 En general s'han contractat dones en sectors feminitzats (auxiliars de la llar) i 

homes en les ocupacions tradicionalment masculines com les de peó de brigada.  

 Malgrat que l'atur a La Palma afecti predominantment a les dones, no s'ha 

realitzat cap acció positiva en la contractació de dones.  

Nombre d'ofertes gestionades i d'insercions laborals realitzades pel Servei Local 
d'Ocupació de la Palma. Període 2010-2014. 

Anys Ofertes gestionades Insercions  
2010 29 16 
2011 11 5 
2012 2 0 
2013 10 4 
2014 11 8 

TOTAL 63 33 (52,3%) 

Font: Ajuntament La Palma de Cervelló 

 
 Del total de les 63 ofertes gestionades pel Servei Local d'Ocupació en els darrers 

5 anys, se n'insereixen el  52%. No s’especifica, però,  quantes corresponen a 

dones i a homes.  

 

 En l'àmbit dels serveis a les persones emprenedores, les empreses i els polígons 

d'activitat econòmica, l'Ajuntament ha renovat aquest any un conveni amb 

l'Ajuntament de Molins de Rei per desenvolupar actuacions de manera 
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coordinada. Tanmateix, no es contemplen mesures específiques per a la 

promoció de l'emprenedoria femenina.  

 
 Segons els resultats obtinguts a partir del qüestionari per a l'elaboració del Pla 

adreçat a la ciutadania, aquesta situa les qüestions laborals com l'àmbit prioritari 

per fer front a les desigualtats.  

 
Gràfic 45.Quins serien els àmbits que consideres prioritaris per tal de fer front a les 
desigualtats? 

 
Font: Qüestionari per a l'elaboració del Pla adreçat a la ciutadania 
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Resum de les oportunitats i necessitats detectades: 
OPORTUNITATS NECESSITATS 

 
 Polígon industrial de Can Mascaró 

 Associació d'empresaris i 

comerciants (56 establiments 

adherits).   

 Casal Municipal d'Estiu (Juliol) 

 Àmplia oferta d'activitats 
extraescolars 
 

 Banc del temps (entitat)  

 Conveni amb l'Ajuntament de Molins 
de Rei  
 

 Població activa femenina més 
baixa que la masculina: 
incrementar taxes d’activitat. 

 
 Taxes d’atur que afecten en 

major mesura a les dones 
(accentuades ja a partir de 45 
anys): incrementar ocupació. 
 

 Major taxa d'atur masculina de 
nois joves menors de 20 anys: 
accions positives d'inserció 
laboral per a nois joves. 

 
 Evolució de l'atur- corba 

ascendent des del 2007 i 
s'accentuen diferències entre 
dones i homes a partir del 2010 : 
desenvolupar programes per 
reduir l'atur i accions positives 
adreçades a les dones. 

 
 Les dones de més de 55 anys 

presenten taxes d’atur molt 
elevades: atenció especial per 
poder arribar a la jubilació amb 
pensions dignes: programes 
específics d’inserció laboral per a 
dones. 

 
 Facilitar la conciliació i donar 

suport a les famílies: serveis 
d'acollida, casals per infants i 
joves en períodes de vacances, 
serveis de tramitació virtual 
municipal, Servei Respir etc. 
 

 Xarxa social per l' intercanvis de 
serveis: donar suport a 
l'Associació Banc del temps 
 

 Les dones s’encarreguen 
majoritàriament de les tasques 
domèstiques i de cura: fomentar 
la coresponsabilitat dels homes a 
través de tallers, campanyes etc. 

 
 Actuacions per promoure 

l’ocupació femenina en sectors 
tradicionalment masculins. 
 



Ajuntament de La Palma de Cervelló  I Pla Municipal d'Igualtat de Gènere 2015-2019 
 

 
 

 Obertura en períodes de 
vacances escolars i els caps de 
setmana d'instal·lacions 
esportives municipals  

6.5 Lideratge i Participació 
 
 
 Segons dades del Cens del 2011, a la Palma de Cervelló hi ha un total de 114 

persones que realitzen tasques benèfiques o de voluntariat social (46% dones i 

54% d'homes). Representen el 3,7% de la població del municipi. Aquesta dada és 

semblant a la que es presenta pel conjunt de població de Catalunya 4,2%. 

Històricament ha estat un poble amb una vida associativa intensa. Sobretot 

destaquen associacions de tipus cultural. 

 A través de les entrevistes i tallers realitzats, es detecta que la participació de les 

noies en les associacions de joves és força més baixa que la dels nois. Alguns 

nois de les associacions de joves atribueixen la causa a les males condicions del 

local de joves. També hi ha una menor participació de dones de mitjana edat 

amb càrregues reproductives a les entitats del municipi. Tanmateix, les dones 

assisteixen més que els homes en les activitats culturals i lúdiques que 

s'organitzen en el municipi, sobretot en la franja d’edat adulta gran i gran.  

 La representació pública a les associacions (presidència, portaveus, etc.) és 

assumida majoritàriament per homes, mentre que les tasques d’administració i 

secretaria són repartides de forma equitativa, tal i com veiem en aquest gràfic: 

 
 
Gràfic 46. Presidències per sexe de les entitats de La Palma de Cervelló, 2015 

 
 

Font: Ajuntament La Palma de Cervelló 
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 De les 24 entitats de La Palma, el 79% estan liderades per un home enfront del 

21% que tenen una dona de presidenta. 

 

 

 

Llistat d' entitats de La Palma de Cervelló: 

Cultura 

- Associació de Joves de la Palma 

- Societat Aliança Palmarenca 

- Grup de Teatre de La Palma 

- Grup de Cantaires 

- Associació del Casal de la Gent Gran 

- Germandat de Sant Isidre 

- La Gralla 

- La Konfraria de la Vila del Pingüí 

Esports 

- Unió Esportiva la Palma 

- P.B. la Palma 

- Centre excursionista la Palma 

- Club Bàsquet i Recreatiu La Palma 

- Taekondo "Chois Club" 

- Club Volei la Palma 

Educació 

- Esplai Peti Ki Peti  

- AMPA CEIP "El Solell" 

- AMPA IES Can Margarit 

Social 

- FAREM- Associació de persones amb discapacitat 

intel·lectual o física 

- Càritas 

- Banc del Temps 

Altres 

- ACEP - Associació de comerciants i empresaris de la 

Palma 

- El Pèlac, grup per al medi ambient 

- Comunitat de regants 

- Entitat de conservació de la urbanització "Can vidal" 
Font: web de l'Ajuntament de La Palma de Cervelló 

 

Els rols sexuals també estan presents en la majoria d'entitats ja que aquelles més 

relacionades amb la funció reproductiva i de cura (principalment àmbit social i 

educatiu) són presidides per una majoria de dones, mentre que altres de caràcter 
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"més competitiu" o que requereixen més representació institucional (esportives o 

culturals) són majoritàriament presidides per homes. El 100% de les entitats 

esportives de La Palma estan doncs presidides per homes i de les 8 entitats 

culturals existents només n'hi ha una presidida per una dona.  

 L’assumpció de rols de lideratge i representació de les dones en el si de 

les associacions, doncs, és un dels aspectes a treballar de cara al Pla 

d’Igualtat 

 A La Palma no hi ha cap associació específica de dones36

 A través de les entrevistes i dels tallers, s'aprecia una percepció generalitzada 

que sempre participa la mateixa gent en les activitats que s'organitzen al poble. 

Algunes persones han expressat que hi ha un cert tancament per part dels les 

persones que es consideren autòctones. També s'apunta que hi ha gent que no 

s'arrela per manca d'interès o bé per dificultats lligades a la manca de temps. 

Les entitats expressen que la realització d'un hotel d'entitats milloraria la 

cohesió social dins del poble.  

.  

 El Club de Lectura de la Biblioteca i l'Escola de Pares i Mares són, per exemple,  

alguns espais informals de trobada de dones on es creen aquestes xarxes de 

relació i participació.  

 
 Pel que fa al reconeixement de la participació de les dones a la història i la 

cultura, un 47% del personal tècnic considera que l'Ajuntament fa poc visible les 

seves aportacions mentre que un 40% considera que "Bastant". Només 2 

persones són de l'opinió que l'Ajuntament les fa molt visibles.  

Gràfic 47. Creus que l'Ajuntament fa prou visibles les aportacions culturals de les 
dones? 

                                                 
36  Durant el mes d'octubre de l'any 2014 es va organitzar a Corbera una trobada de dones migrades 
amb la voluntat de crear un grup.  De la Palma, van assistir dues dones. 
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Font: Qüestionari per l'elaboració del Pla d'Igualtat adreçat al personal municipal 

 

 

 

Resum de les oportunitats i necessitats detectades: 
OPORTUNITATS NECESSITATS 

 
 Dinamisme associatiu al municipi 

 
 Grups de dones que participen 

activament a les entitats 
 
 Associacions de dones actives en 

municipis propers 
 
 Festivitats anuals consolidades  

 
 Espais de reunió de les entitats: 

Creació d’un hotel d’entitats. 
 

 No hi ha cap grup o associació de 
dones que treballi per la igualtat 
 
 

 Incorporar la perspectiva de 
gènere en les associacions i 
entitats locals: Formació en 
igualtat/ lideratge femení/ anàlisi 
de la reproducció de rols i 
estereotips 
 

 Fer més visibles les produccions 
culturals de les dones i les seves 
aportacions a la història en 
diferents àmbits 
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7.PLA D'ACCIÓ 

Línia 1. Compromís amb la Igualtat  
 

L’administració es compromet a impulsar la igualtat a través de les polítiques locals, 

amb la plena convicció que això significa incidir en la millora de la cohesió social, el 

benestar i la qualitat de vida de les persones, així com en el creixement i 

sostenibilitat de la nostra economia.  

 

Malgrat les fites aconseguides, aquest compromís amb la igualtat implica 

necessàriament tornar a reformular algunes iniciatives i definir-ne de noves per tal 

d’avançar cap a una ciutadania més igualitària. 

El compromís amb la igualtat implica la posada en marxa d’accions específiques 

que permetin millorar la situació de les dones i equilibrar les condicions entre 

ambdós gèneres, sinó també, i sobretot, incorporar la perspectiva de gènere a totes 
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les polítiques, en tots els nivells i en totes les etapes, per tal d’evitar la falsa 

neutralitat de les accions polítiques i promoure un impacte equilibrat i just per a 

homes i dones. Així, la transversalitat de gènere ha d’estar present en la cultura 

organitzativa i institucional, esdevenint un mitjà per promoure la participació de les 

diferents àrees. 
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Línia 2. Acció contra la violència masclista 

LÍNIA 1: COMPROMÍS AMB LA IGUALTAT  
 
OBJECTIU GENERAL: Situar la igualtat entre dones i homes com a dret fonamental de totes les persones i com a valor    
municipal i de totes les polítiques locals. 
OBJECTIUS ESPECÍFICS: 
1.1 Incorporar la igualtat en tots els plans, programes i projectes municipals, potenciant un model de treball instit    
l’accent en la transversalitat, la coordinació i la presa de decisions conjuntes.  

1.2 Identificar les desigualtats de gènere encara existents i actuar sobre els factors que les provoquen. 

1.3 Incorporar tota la ciutadania en les polítiques d’igualtat i promoure un model d’organització local que imp    
associacions i tot el teixit social present en el territori. 

ACCIONS RESULTATS 
PREVISTOS 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

ÀREES 
IMPLICADES 

TEMPORALITZACIÓ PR  
Any inici Durada 

>
1.

00
0  

 
  

1.1 Incorporar la igualtat en tots els plans, programes i projectes municipals, potenciant un model de treball instit    
l’accent en la transversalitat, la coordinació i la presa de decisions conjuntes.  
1.1.1  
Aprovar el Pla 
Municipal pel Ple 

Acord formalitzat 
d’aprovació 

-Pla aprovat 
(si/no) 
-Pla aprovat per 
majoria (si/no) 

Alcaldia i Igualtat 2015 Puntual 

X 

  

1.1.2  
Assignar els 
recursos humans i 
econòmics adequats  

Disposició dels 
recursos humans i 
econòmics 
suficients per 
garantir una 
implementació 
adequada del Pla 

-Valoració dels 
recursos 
econòmics i 
humans posats a 
disposició  

Alcaldia i Igualtat 2015 Contínua   

 

1.1.3  
Crear una Comissió 
d’Igualtat 

Formalització del 
treball transversal 
per una correcta 
implementació del 
Pla  
 

- Constitució de la 
Comissió 
d’Igualtat (si/no) 
 
 

Totes les 
regidories 
implicades en la 
implementació del 
Pla 

2015 Contínua 

X 

  

1.1.4 
Planificació i 
avaluació anual del 
Pla 

-Pla anual d’acció  
 
-Avaluació anual 
de les accions 
realitzades 

-Pla anual 
d’actuació amb 
partida 
pressupostària 
assignada (si/no) 
 
-Informe anual 
d'avaluació 
(memòria) 
 

Comissió d'Igualtat  2015 Contínua 

X 

  

1.1.5 
Dotar de contingut la 
secció d’Igualtat del 
web municipal i 
actualitzar-la 
periòdicament 
 
 
 

-Major visibilitat 
de les polítiques 
d’igualtat i de la 
Regidoria dins del 
municipi. 

-Descripció dels 
canvis realitzats 
(memòria anual) 
 
-nº visites a la 
pàgina web 
d’Igualtat/any. 
 

Igualtat 
Comunicació 

2016 Contínua 

X 

  

1.1.6 
Adoptar un criteri 
comú intern per 
garantir una 
comunicació 
igualitària 
(llenguatge escrit, 
oral, imatge, 
contingut etc.) 
 
 

Transmissió d’ 
una cultura més 
igualitària a través 
dels canals de 
comunicació 
municipal i 
documentació 
interna 
 

- Realització d’un 
curs comunicació 
igualitària adreçat 
a la plantilla 
municipal 
(si/no) 
-Valoració dels 
principals canvis 
adoptats 
(memòria anual de 
la Regidoria 

Igualtat 
Consorci de 
Normalització 
Lingüística 
Totes les 
regidories 
 

2016 Puntual 

X 
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La violència és una de les xacres socials més greus que persisteix a la nostra 

cultura,  que vulnera els drets humans i que atempta contra la plena ciutadania, 

l’autonomia, la dignitat  i la llibertat de les dones. 

L’Ajuntament es compromet a desenvolupar un paper actiu en la lluita contra la 

violència masclista, promovent, en el marc de les seves competències, les mesures 

adients per a la seva eradicació.  

Aquest compromís és coherent amb el mandat de la  Llei 5/2008, del dret de les 

dones a eradicar la violència masclista, que propugna la responsabilitat dels poder 

públics i la necessitat d’intervenir de manera integral. Això significa desenvolupar 

mesures de prevenció i sensibilització social, de detecció de la problemàtica, i 

d’atenció i recuperació de les dones que la pateixen, i dels seus fills i filles.  

Per tal de desenvolupar aquesta intervenció integral, les actuacions s’han de basar 

en un model de treball en xarxa que requereix d’eines i estratègies de coordinació i 

cooperació entre els diferents serveis, institucions i agents socials per tal d’abordar 

la violència masclista de manera efectiva i evitant la doble victimització de les 

dones. 
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LÍNIA 2: ACCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 
  
OBJECTIU GENERAL: Disminuir l’impacte de la violència masclista i avançar en la seva eradicació. 
OBJECTIUS ESPECÍFICS: 
2.1. Promoure la sensibilització i la conscienciació social i professional i vetllar per unes relacions igualitàries al municipi. 

2.2 Garantir la intervenció integral i el treball en xarxa i cooperatiu de tots els serveis i institucions, en el marc del protocol d’eradicació de 
la violència masclista. 

2.3 Implicar el màxim de serveis presents en el territori i també la ciutadania per tal d’afavorir la identificació precoç de la violència i millorar 
la seva prevenció.   

ACCIONS RESULTATS 
PREVISTOS 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ ÀREES IMPLICADES 

TEMPORALITZACIÓ PRESSUPOST 
Any inici Durada 

>
 1

.0
00

 

>
 5

.0
00

 

50
00

 a
 +

 

2.1. Promoure la sensibilització i la conscienciació social i vetllar per unes relacions igualitàries al municipi 
2.1.1 
Commemorar el Dia 
Internacional per 
l’eliminació de la 
violència vers les 
dones (25 de 
Novembre)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibilització de la 
ciutadania del 
municipi en matèria 
de violència de 
gènere   

- nº i tipus 
d’activitats 
organitzades  
-nº de participants 
per sexe i edat 
-nº regidories i 
entitats implicades 
-Valoració qualitativa 
(memòria anual) 

Educació 
Cultura i Teixit 
Associatiu 
Joventut  
Gent Gran 
Festes 
Esports 
Joventut 
Acció Social 
Participació 
Ciutadana 
Comunicació 
 

2015 Contínua   

X 
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2.1.2 
Tallers anuals de 
formació sobre 
prevenció de 
relacions abusives i 
micromasclismes a 
l'Escola El Solell i IES 
Margarit 

Major sensibilització 
i formació de  la gent 
jove en la prevenció 
de la violència 
masclista 

-nº de tallers 
realitzats/any 
-nº de participants 
per sexe 
-Grau de satisfacció 
de les persones 
participants 
-Valoració qualitativa 
(memòria anual) 

Igualtat 
Educació 
Joventut 
Acció Social 
 
Regidoria d’Igualtat 
Corbera 

2015 Contínua  

X 

 

2.1.3  
Concursos i 
activitats per a la  
prevenció de la 
violència de gènere 
adreçades a gent 
jove37

Major sensibilització 
de la gent jove en la 
prevenció de la 
violència masclista 

  (concurs “Talla 
Ja”,  “Art surt al 
carrer”...) 

-nº activitats/any 
-nº de participants 
per sexe 
-Valoració qualitativa 
(memòria anual) 
 

Igualtat 
Educació 
Joventut 
Acció Social 
 
 

2015 Contínua 

X 

  

2.1.4 
Difondre 
periòdicament dades 
sobre l’impacte de la 
violència de gènere ( 
a nivell local i 
comarcal) als mitjans 
de comunicació 
locals 

Sensibilització de la 
població sobre 
l’impacte de la 
violència de gènere a 
la ciutat i a la 
comarca  

-nº de difusions que 
s’han fet de les 
dades municipals en 
relació a la violència 
de gènere (ràdio, 
web municipal, TV, 
facebook..) 

Igualtat 
Comunicació 
 

2016 Contínua 

X 

  

2.1.5 -Sensibilització de la -Realització del Comunicació 2017 Puntual X   

                                                 
37

 
  Propostes engrescadores que estimulin la participació de la gent jove, incloent els d’espais d’educació informal. 
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Elaboració d’un 
fulletó sobre la 
violència de gènere  
 

ciutadania en 
matèria de violència 
de gènere 
-Major coneixement 
dels recursos 
existents per part de 
la població 
 
 

fulletó (si/no) 
-nº de fulletons 
editats i llocs i 
serveis on s’ha fet la 
difusió 

Igualtat 

2.2. Garantir la intervenció integral i el treball en xarxa i cooperatiu de tots els serveis i institucions, en el marc del protocol d’eradicació de 
la violència masclista 
2.2.1 
Elaborar un Protocol 
per l’abordatge de la 
violència de gènere 

 
Millora en l’atenció i 
el seguiment de les 
dones en situació de 
violència 

-Elaboració del 
protocol i el circuit 
(si/no) 
-Creació d’una 
comissió de 
seguiment del circuit 
(si/no) 

Igualtat 
Tots els serveis 
implicats en el 
Circuit d’actuació 
contra la violència 
masclista 

2015 2016 

X 

  

2.2.2  
Reunir periòdicament 
la comissió de 
seguiment del circuit 

Millora en l’atenció i 
el seguiment de les 
dones en situació de 
violència 

-Periodicitat de les 
reunions del circuit 
-Nombre de 
participants i de 
serveis que 
intervenen 
-Actes de les 
reunions   

Igualtat 
Tots els serveis 
implicats en el 
Circuit d’actuació 
contra la violència 
masclista 

2016 Contínua 

X 

  

2.2.3 
Formació contínua a 
professionals de la 
comissió de 
seguiment del circuit  
 

Millora contínua en 
les intervencions 
professionals  

-nº de cursos, 
xerrades, 
monogràfics 
-nº serveis implicats  
-nº participants 
-Grau de satisfacció 
assistents 

Igualtat  
Tots els serveis 
implicats en el 
Circuit d’actuació 
contra la violència 
masclista 

2015 Puntual 

X 
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-Valoració (memòria) 
2.2.4 
Elaborar un sistema 
de recollida de dades 
sobre violència de 
gènere comú a tots 
els serveis d’atenció 
implicats en el circuit 
i fer-ne el seguiment. 
 
 
 
 

Coneixement més 
ampli de l’impacte 
de la violència en el 
municipi i 
desenvolupament 
d’estratègies de 
prevenció més 
eficaces 

Valoració qualitativa 
de les actuacions 
realitzades 
(memòria Servei) 

Igualtat 
Tots els serveis 
implicats en el 
Circuit d’actuació 
contra la violència 
masclista 

2017 Puntual 

X 

  

2.2.5 
Millorar la 
insonorització dels 
despatxos de Serveis 
Socials 

Major garantia de 
confidencialitat de 
les usuàries del 
Servei 

Insonorització dels 
despatxos (si/no) 

Igualtat 
Urbanisme i Espai 
públic 

2019 Puntual  

X 

 

2.2.6 
Realitzar una reunió 
de seguiment anual 
amb el SIE I SIAD 
comarcal 

Millora en el 
seguiment i 
coordinació de 
casos  

-Realització de la 
reunió de 
coordinació anual 
(si/no) 

Igualtat 
SIAD i SIE  

2016 Contínua 

X 

  

2.3 Implicar el màxim de serveis presents en el territori i també la ciutadania per tal d’afavorir la identificació precoç de la violència i millorar 
la seva prevenció 
2.3.1 
Campanya contra la 
violència de gènere 
amb la participació 
dels comerços 

Major coneixement 
dels serveis i 
recursos que 
disposen les dones 
en situació de 
violència de gènere 

-Valoració qualitativa 
anual de les accions 
a nivell intern i 
extern dutes a terme 
per millorar la difusió 
dels serveis del 
CIRD 

Igualtat 
Comunicació 

2018 Contínua 

X 

  

2.3.2 Sensibilització i -nº de tallers Igualtat 2016 Contínua X   
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Formar les entitats, 
en especial a l’ 
AMPA, en la 
prevenció i detecció 
de la violència de 
gènere38

formació de la 
ciutadania per a la 
prevenció de la 
violència masclista  

 

realitzats (anual) 
-nº de participants 
per sexe 
-Grau de satisfacció 
de les persones 
participants 

Educació 
Participació  

                                                 
38 Possibles temes:  Formació específica de la violència de gènere exercida de fills vers les seves mares/ Ciberassetjament/ Micromasclismes , Abús sexual infantil, etc. 
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Línia 3. Drets i qualitat de vida 

 

L’administració local entén el dret a una vida digna i al benestar físic, psicològic i 

social com a valor fonamental i, per tant, adquireix una dimensió clau en les seves 

polítiques públiques. 

La garantia d’aquesta qualitat de vida passa per l’equitat en els processos de 

distribució i accés als recursos, espais i oportunitats que es presenten en un 

territori. Per això, cal treballar perquè aquesta igualtat pugui donar-se franquejant 

els diferents factors de desigualtat que afecten de forma directa o indirecta la salut, 

l’educació i el benestar de les persones, o qualsevol altre que impedeixi el seu lliure 

desenvolupament, especialment de les dones. 

A més, cal que les actuacions s’adrecin a propiciar que aquest sigui un municipi 

inclusiu, socialment cohesionat i capaç de generar un repartiment equitatiu dels recursos 

i de cobrir les necessitats i interessos de les dones i els homes, tenint en compte les 

seves especificitats i les diferents etapes dels seus cicles vitals. 
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LÍNIA 3: DRETS I QUALITAT DE VIDA  
 
OBJECTIU GENERAL: Situar la sostenibilitat de la vida en el centre de les polítiques públiques locals, promovent les condicions per a que totes 

les persones gaudeixin d’una vida digna. 
OBJECTIUS ESPECÍFICS: 
3.1 Tenir en compte la diversitat de situacions i el cicle de vida de les persones en tots els plans, programes i projectes que es portin a terme, 
especialment en els àmbits de salut, educació, atenció social, diversitat. 

3.2 Promoure un model de ciutat inclusiva, cohesionada i accessible per a totes les persones.   

ACCIONS RESULTATS 
PREVISTOS 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ ÀREES IMPLICADES 

TEMPORALITZACIÓ PRESSUPOST 
Any 
inici 

Durada 

  >
 1

.0
00

 

  >
 5

.0
00

 

5.
00

0 
a 

+ 

3.1 Tenir en compte la diversitat de situacions i el cicle de vida de les persones en tots els plans, programes i projectes que es portin a terme, 
especialment en els àmbits de salut, atenció social, diversitat... 
3.1.1 
Activitats físiques 
saludables específiques 
per a dones (esport en 
equip, natació per 
embarassades, 
recuperació postpart, 
etc.) 

Augment en l’oferta i 
participació de les 
dones en les activitats 
físiques municipals 
 

-nº activitats realitzades 
-nº assistents  
-Valoració qualitativa 
(memòria Servei) 

Igualtat  
Esports 

2015 Contínua 

X 

  

3.1.2 
Commemorar el Dia 
Internacional d’Acció 
per la Salut de les 
Dones 
 

Major sensibilització 
ciutadana sobre les 
principals malalties que 
afecten a dones i la 
seva incidència 
diferencial tenint en 

-nº activitats realitzades 
-nº assistents per sexe 
-Valoració qualitativa 
(memòria Servei) 

Igualtat 
Salut 

2015 Contínua  X  
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compte les etapes del 
cicle vital  

3.1.3 
Organitzar o donar 
suport a xerrades 
d’informació i recursos 
en matèria de 
ginecologia, maternitat i 
sexualitat (menopausa, 
cicle menstrual, 
embaràs, IVE, 
alletament etc.)  

S’haurà ampliat l’accés 
a la informació i 
recursos en matèria de 
ginecologia de les 
dones del poble, tenint 
en compte tots els 
cicles vitals 
 

-Valoració qualitativa 
(memòria anual) 
-nº de dones 
participants per edat i 
origen 

Igualtat 
Salut (CAP) 
Joventut 

2015 Contínua X   

3.1.4 
Creació d’un programa 
anual amb tallers de 
formació, creixement 
personal i oci amb 
perspectiva de gènere 
 

S’haurà afavorit espais 
de trobada de dones 

-nº de tallers realitzats 
-nº de  participants per 
sexe 
-Grau de satisfacció de 
les persones assistents 
-Memòria anual de la 
Regidoria d’Igualtat 

Igualtat 
Acció Social 
Cultura 
Gent Gran 
 

2017 Contínua  X  

3.1.5  
Ampliar o mantenir les 
bonificacions i ajuts a 
les famílies 
monoparentals 

S’hauran mantingut o 
ampliat algunes 
bonificacions i ajuts per 
a les famílies 
monoparentals 

-Descripció de les 
mesures adoptades 
(valoració qualitativa a 
la memòria anual de la 
Regidoria d’Igualtat) 
-nº de persones 
beneficiàries/sexe 

Igualtat 
Acció Social 

2015 Contínua 

X 

  

3.1.6  
Mantenir el programa 
de suport i atenció a 
joves que consumeixen 
drogues i a les seves 
famílies  

S’hauran desenvolupat  
mesures per donar 
suport als i les joves 
que consumeixen 
drogues i a les seves 
famílies. 

-Descripció de les 
mesures adoptades 
(memòria anual de la 
Regidoria d’Igualtat) 
-nº joves que han 
participat anualment 

Igualtat 
Joventut 
Educació 
Acció Social 

2015 Contínua 

X 
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/sexe  
-nº de mares i pares o 
familiars que han 
participat anualment 
/sexe 

3.1.7  
Mantenir el personal 
d’auxiliar de la llar de 
l’Ajuntament 

S’haurà mantingut el 
personal municipal 
dedicat a auxiliar de la 
llar  

-Manteniment del 
personal dedicat a les 
tasques d’auxiliar de la 
llar (si/no) 
-nºde persones 
beneficiades del servei 
per sexe 
-Valoració qualitativa 
(memòria anual Regidoria 
d'Igualtat) 

Igualtat 
Acció Social 
Gent Gran 

2015 Contínua   X 

3.1.8  
Mantenir el Programa 
d’arranjament 
d’habitatges per a les 
persones grans 

S’haurà mantingut el 
programa 
d’arranjaments 
d’habitatges 

-Manteniment del 
programa d’habitatges 
per a persones grans 
(si/no) 
-nº persones 
beneficiàries d’aquest 
programa per sexe 
-Valoració qualitativa 
(memòria R. Igualtat) 

Igualtat 
Acció Social 
Gent Gran 
 
 
 

    

X 

3.2 Promoure un model de ciutat inclusiva, cohesionada i accessible per a totes les persones 
3.2.1 
Creació d’un mapa 
d’espais insegurs de la 
ciutat i establiment de 
mesures de millora   

S’hauràn millorat les 
condicions de seguretat 
de totes les zones del 
municipi per tal que els 
col·lectius més 
vulnerables a patir 

-Elaboració d’un mapa 
d’espais insegurs i pla 
de treball de mesures 
correctores 
-Realització d’un taller 
participatiu per 

Igualtat 
Urbanisme i Espai 
Públic 

2017 Contínua  

X 
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agressions (dones, gent 
gran i infants) puguin 
gaudir de l’espai en 
igualtat de condicions  
 
 
 
 
 
 

identificar les zones 
insegures (si/no) 

3.2.2  
Millorar l’estat de les 
voreres i suprimir 
barreres 
arquitectòniques , 
especialment en l’accés 
als equipaments 
municipals  
(Casal de Gent Gran, 
Ajuntament, Punt Jove, 
Biblioteca etc.) 

S’haurà millorat 
l’accessibilitat i 
mobilitat dins de la 
ciutat  

-nº de mesures 
adoptades 
-Valoració qualitativa 
(memòria anual de la 
Regidoria d’Igualtat) 

Igualtat 
Urbanisme i Espai 
Públic 
Mobilitat 

2015 2019   

X 

3.2.3  
Introduir canviadors de 
bolquers en els espais 
municipals (Poliesportiu, 
Ajuntament, etc.) 

Millor condicionament 
dels equipaments 
públics a les necessitats 
de les famílies i 
persones que s’ocupen 
de la cura dels nadons. 

-Percentatge de 
canviadors instal·lats en 
relació al total dels 
equipaments  

Igualtat 
Urbanisme i Espai 
Públic 

2016 2018 

X 

  

3.2.4  
Reunions amb les 
administracions 
competents39

S'haurà treballat per 
procurar ampliar l'horari 
de la línia d’autobús 
Autocorb  per 

-Perllongament de 
l'horari de la línia 
d'autobús (si/no) 
-nº reunions realitzades 

Alcaldia 
Mobilitat i Transport 
 

2017 Puntual    

                                                 
39
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ampliar l'horari de la 
línia d'autobús Autocorb 

i acords presos  

                                                                                                                                                                                                                                           
  Autoritat de Transport Metropolità (ATM) i Transports públics de Catalunya. 
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Línia 4. Coeducació: transmissió d'una cultura igualitària 
 

El fet que les desigualtats de gènere es manifestin en àmbits diversos de la vida 

quotidiana, fa necessari desenvolupar una estratègia de ciutat que fomenti relacions i 

valors igualitaris des de diferents perspectives, fent èmfasi especial sobre aquells 

sectors responsables de la reproducció social. Així doncs l’àmbit privilegiat 

d’intervenció és sens dubte la comunitat educativa pròpiament entesa (alumnat, 

professorat i AMPAs), però no només. Cal també incidir des d’altres esferes  com per 

exemple la cultural, festiva, esportiva i de lleure i en els mitjans de comunicació  per tal 

de no reproduir estereotips de gènere i desenvolupar accions que permetin qüestionar-

los, a fi i efecte de promoure el desenvolupament lliure i  integral de les persones.  

La coeducació no s’ha d’entendre com la inclusió de les noies/dones en el model 

masculí sinó que es basa en una vertadera fusió de les pautes culturals que 

anteriorment s’havien considerat específiques per cadascun dels sexes. 

 En aquest mateix sentit,  aquesta línia vetlla per desenvolupar accions específiques 

per garantir els drets de les persones LGTBI i evitar qualsevol tipus de discriminació 

per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. 
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LÍNIA 4: COEDUCACIÓ 
 
OBJECTIU GENERAL: Promoure la transmissió d'una cultura igualitària 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 
3.1. Sensibilitzar la població sobre les desigualtats i estereotips de gènere existents en diferents àmbits 
3.2 Promoure la coeducació  dins de les escoles bressol, centres de primària i centre de secundària 
3.3 Promoure la coeducació en espais d’educació del lleure i en les activitats esportives 
3.4 Promoure valors igualitaris dins de l’àmbit de la cultura i la formació d’adults 

ACCIONS RESULTATS 
PREVISTOS 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ ÀREES IMPLICADES 

TEMPORALITZACIÓ PRESSUPOST 
Any inici Durada >1000 >5000 +5000 

3.1. Sensibilitzar la població  sobre les desigualtats i estereotips de gènere existents en diferents àmbits  
3.1.1 
Difusió periòdica  
d’informació40

en matèria d'igualtat 
de gènere en els 
mitjans de 
comunicació local 

  

Major sensibilització 
per les qüestions de 
gènere per part de la 
ciutadania 

-nº i tipologia 
d’informacions 
publicades o 
retransmeses per 
any i segons mitjà 
- Valoració 
qualitativa 
(memòria) 

Igualtat 
Comunicació  

2017 Contínua 

X 

  

                                                 
40

 
  A través de dades estadístiques, articles, entrevistes, notícies...que promoguin el desenvolupament i la formació d’un esperit crític amb relació a les desigualtats de 
gènere que es manifesten en diferents àmbits 
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3.1.2  
Jornades i 
campanyes de 
sensibilització en 
matèria d’igualtat de 
gènere i LGTBI41

Major sensibilització 
de la ciutadania en 
matèria d'igualtat de 
gènere i LGTBI 

 (p.e: 
8 de març, 28 de 
juny) 

-nº activitats 
organitzades 
-nº participants per 
sexe 
- Valoració 
qualitativa 
(memòria) 

Igualtat  
Joventut 
Cultura 
Esports 
Educació 
Acció Social etc. 

2016 Contínua  

X 

 

3.1.3 
Involucrar el Consell 
Municipal dels 
infants en la 
commemoració 
anual del 8 de març  

Sensibilització de la 
població infantil en 
qüestions d'igualtat 
de gènere 

-Participació anual 
del Consell 
Municipal al 
programa del 8 de 
març (si/no) 
-nº de nenes i nens 
que han participat  
-Valoració de les 
activitats 
desenvolupades 
(memòria anual) 

Igualtat 
Joventut 

2016 2019 

X 

  

3.2. Promoure la coeducació  dins de les escoles bressol, centres de primària i centre de secundària 
3.2.1 
Experiència pilot 
d’intervenció en 
coeducació a 
l’Escola El Solell42

 
 

-Incorporació de la 
coeducació dins del 
projecte educatiu del 
centre  
-Major sensibilització 
en matèria d’igualtat 
de gènere per part 
del professorat  

-Valoració 
qualitativa del 
projecte (grau de 
sostenibilitat). 
-Nivell de 
satisfacció de les 
persones 
participants 
 

Igualtat 
Educació  
Centre educatiu 

2016 2017  

X 

 

                                                 
41  A banda de la commemoració anual de la Setmana per la Igualtat, es podria fer una campanya per la joguina no sexista durant el període de les festes de Nadal. 
42  Seria recomanable incloure la formació dins del Pla de Formació de Zona del XTEC. Aquesta formació també es podria oferir al professorat de l’Escola bressol/ 
Involucrar també el/la representant de coeducació del Consell Escolar. 
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3.2.2 
Formació anual en 
matèria d’igualtat 
adreçada a l’alumnat 
del primer i segon 
cicle d’educació 
primària de l’Escola 
El Solell43

 
 

 

Sensibilització de 
l’alumnat de primer i 
segon cicle en 
matèria d’igualtat 

-nº d’accions 
coeducatives/ any 
-Nivell de 
satisfacció 
participants 
-Valoració 
qualitativa (memòria 
anual) 

Igualtat 2016 Contínua  

X 

 

3.3. Promoure la coeducació en espais d’educació del lleure i en les activitats esportives 
3.3.1 
Formació específica 
en valors igualitaris a 
professorat 
d'educació física, 
entrenadors/es, 
personal dels 
equipaments 
esportius, membres 
de les entitats 
esportives i 
monitor/es 
d'educació en el 
lleure, AMPA... 

Els i les professionals 
de l’esport i activitats 
de lleure disposaran 
de més 
coneixements, eines i 
materials per 
incorporar la 
perspectiva de 
gènere en la seva 
pràctica  
 

-nº de participants 
per sexe i lloc de 
treball 
-Grau de satisfacció 
de les persones 
assistents 
-Valoració 
qualitativa (memòria 
anual). 

Igualtat 
Esport 
Educació 

2018 Puntual 

X 

  

3.3.2 
Formació i activitats 
de foment de la 
igualtat de gènere i 
diversitat sexual al 

Major sensibilitat per 
les qüestions 
d’igualtat de gènere 
per part dels infants i 
gent jove. 

-nº d’actuacions 
realitzades/any 
-nº de participants 
per sexe 
-Grau de satisfacció 

Igualtat 
Joventut 
Biblioteca 

2016 Contínua 

X 

  

                                                 
43  Tallers: “construcció social del gènere”, “educació afectiva i sexual amb perspectiva de gènere i sense prejudicis per raó d’orientació sexual”, “tria d’estudis sense condicionants de 
gènere” ,“Pràctica esportiva, dels jocs i joguines lliures d’estereotips sexistes i androcèntrics”,“ pressió dels models estètics sobre el cos”,” tallers d’autoestima per a noies”,  “responsabilitats del 
treball domèstic i de cura compartides”/ Es pot fer coincidir la formació durant la Setmana per la Igualtat i aprofitar per fer visible el 8 de març dins del Programa d’activitats anuals escola. 
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Punt Jove i 
Biblioteca44

 
 

participants 
-Valoració 
qualitativa (memòria 
anual) 

3.3.3 
Revisar des de la 
perspectiva de 
gènere les activitats 
extraescolars i el 
programa de l’Escola 
Municipal d’Esport i 
promoure accions 
correctores45

- Participació més 
equilibrada de noies i 
nois en les activitats 
extraescolars i 
esportives  

 

-S'hauran realitzat 
activitats per tal que 
l'alumnat i les famílies 
triïn les activitats 
menys condicionats 
pels estereotips de 
gènere 
 

-nº de noies i nois 
que participen a 
cada activitat 
extraescolar i de 
l'Escola d'esport 
Municipal / curs 
acadèmic 
- Descripció de les 
accions correctores 
que s'han portat a 
terme ( memòria 
anual)  
 

Esports 
Igualtat 
Educació- AMPA 

2019 Contínua 

X 

  

3.3.4 
Suport als equips 
esportius femenins 
(econòmic, facilitació 
materials, difusió 
mitjans comunicació 
locals)46

-Major participació de 
noies en equips 
esportius  

 

-Increment en l'oferta 
d’activitats esportives 
adreçades a noies 

Descripció de les 
mesures adoptades 
(Valoració 
qualitativa en la 
memòria anual) 
 

Esports 
Igualtat 
Educació-AMPA 

2016 Contínua 

X  

 

3.3.5  
Introduir criteris 
d'igualtat en el 

Incorporació de la 
coeducació dins de 
les activitats del 

-Criteris d'igualtat 
incorporats (si/no) 
- Valoració 

Educació-AMPA 
Igualtat 
 

2019 Puntual 
X 

  

                                                 
44  Tallers d’educació afectiva i sexual , de prevenció de l’homofòbia etc. / Incorporar  noves preguntes sobre temes de gènere al “Joc de les igualtats”/Incorporar la 
perspectiva de gènere dins del programa de tallers d’estiu que organitza la Biblioteca i el Punt Jove. 
45  Promoure activitats que no tinguin tanta càrrega de gènere per tal de fomentar els grups mixtos: música, teatre, idiomes, circ, pintura, arts marcials, escacs, ioga, 
natació, corfbol, orientació i jocs de pistes, Ràdio a l’escola, jocs de memòria etc. 
46  Per exemple, es podria incrementar el percentatge de subvenció a les entitats que promouen l’esport femení 
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concurs 
d'adjudicació del 
casal d'estiu 
municipal 

Casal municipal 
d'estiu 

qualitativa dels 
criteris d'igualtat 
adoptats  

3.3.6 
Campanya de 
sensibilització per 
trencar estereotips 
en la pràctica 
esportiva adreçada a 
la gent jove 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Prevenció de 
l’abandonament de 
l’esport en noies de 
12-14 anys 
-S'haurà fomentat  
l’elecció d'una 
pràctica esportiva no 
tan condicionada per 
estereotips de gènere  
 

-Valoració 
qualitativa de la 
campanya de 
sensibilització i del 
seu impacte 
 
 
 
 
 
 
 

Igualtat 
Esport 

2019 Puntual 

X 

  

3.4. Promoure valors igualitaris dins de l’àmbit de la cultura i la formació d’adults 
3.4.1 
Realitzar una 
programació festiva i 
cultural municipal 
des de la perspectiva 
de gènere 47

 
 

Transmissió d’una 
cultura igualitària  

-Valoració 
qualitativa a la 
memòria anual 
explicant les 
propostes i mesures 
correctores que 
s’han dut a terme 

Cultura 
Biblioteca 
Igualtat 
 

2015 Contínua 

X 

  

                                                 
47  Per exemple: Promoure una major presència de dones intèrprets/artistes, vetllar perquè no es reprodueixin estereotips de gènere en els continguts de la programació 
cultural, fomentar companyies i/o artistes que promoguin valors igualitaris o que qüestionin els rols de gènere tradicionals,  realitzar activitats familiars, intergeneracionals o 
oferta de  serveis d’acollida o tallers lúdics per infants i joves en paral·lel, desenvolupar campanyes per promoure festes lliures d’actituds sexistes durant la Festa Major  
(assessorar les entitats per no reproduir imatges sexistes en el cartell del sopar anual d’homes)  etc. 
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3.4.2 
Adquirir i/o fer 
visibles llibres sobre 
igualtat de gènere, 
feminisme i contes 
coeducatius per a la 
Biblioteca  

Sensibilització de la 
ciutadania sobre la 
igualtat de gènere, 
feminismes i història 
de les dones 

-S’haurà realitzat 
una reunió amb 
director/a de 
Biblioteca  
-nº de llibres 
adquirits 
 

Igualtat 
Biblioteca 

2019 Puntual 

X 

  

3.4.3 
Introduir temàtiques 
d’igualtat dins dels 
espais de formació 
per a adults (per 
exemple: Servei Local 
de Català, Club de 
Lectura, Aula 
d’autoformació )    

Major sensibilització 
per les qüestions 
d’Igualtat de gènere 
per part de la 
població adulta del 
municipi 

-Valoració 
qualitativa a la 
memòria anual 

Servei Local de 
Català 
Igualtat 
Joventut  
Ocupació 

2017 Contínua 

X 

  

3.4.4 
Xerrades sobre 
coeducació dins del 
programa anual de 
l’Escola de Mares i 
Pares48

 
 

Major sensibilització 
en matèria de gènere 
i coeducació per part 
de les famílies 

-nº xerrades en 
matèria de 
coeducació/ any 
-nº persones 
participants/sexe 
-Grau de satisfacció 
participants  
-Valoració 
qualitativa memòria 
anual 

Igualtat 
Educació-AMPA  
 

2015 Contínua    

                                                 
48  Per tal d’aconseguir una major participació de mares i pares, es podrien oferir activitats lúdiques per infants en paral•lel/ Promoure una major participació dels pares 
(homes): Es podria realitzar un taller específic adreçat als homes (masculinitats). 
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Línia 5. Reformulació dels treballs i usos del temps 

 

Tot i que la taxa d’ocupació femenina ha augmentat considerablement en els últims 

anys,  les dones encara es veuen afectades per unes condicions laborals més 

precàries: més presència en l’economia submergida,  salaris més baixos,  major  

temporalitat,  segregació  horitzontal –sectors professionals feminitzats i poca 

diversificació de les opcions–, i segregació vertical –dificultats per a accedir a 

càrrecs de responsabilitat o comandament–. 

A més, la manca de reconeixement social del treball de cura i atenció a l’àmbit 

domèstic i familiar, i la quasi inexistent coresponsabilitat entre dones i homes, 

augmenten les dificultats de conciliació de la vida laboral, personal i familiar i 

esdevenen també causes directes en la precarització laboral femenina. Temps i 

treball són, doncs, dos elements que interactuen i als què cal prestar atenció i 

cercar mesures que impliquin tots els sectors socials i que promoguin una veritable 

transformació cultural.  

En aquest sentit, les polítiques públiques han de promoure un nou pacte social entre 

els diferents agents socials, per tal d’impulsar un nou model d’organització del 

treball, dels serveis i dels temps, que integri les necessitats familiars i personals dels 

homes i de les dones.   

Les actuacions han d’anar dirigides a promoure la participació equilibrada de dones 

i homes en la vida laboral, familiar, personal i social, sense que això suposi un 

detriment en la carrera professional i/o qualitat de vida de les persones i, 

especialment, de les dones.  Per això, cal també promoure l’accés de les dones al 

món laboral i professional en igualtat de condicions, fomentar l’emprenedoria i 

l’autoocupació de les dones i el reconeixement del talent femení com motor de 

desenvolupament econòmic i social.  
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LÍNIA 5: REFORMULACIÓ DELS TREBALLS I USOS DEL TEMPS 
 
OBJECTIU GENERAL: Promoure una redistribució equitativa dels treballs i dels temps entre dones i homes, tant en l’àmbit públic com 
privat.   
OBJECTIUS ESPECÍFICS: 
4.1. Impulsar mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral i promoure una utilització equitativa  per part de dones i homes. 
4.2 Fomentar la coresponsabilitat familiar i social en la cura de les persones. 
4.3  Afavorir l’accés i la permanència de les dones en el mercat de treball en condicions d’igualtat. 
 

ACCIONS RESULTATS 
PREVISTOS 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

ÀREES 
IMPLICADES 

TEMPORALITZACIÓ PRESSUPOST 
Any inici Durada 

>
 1

.0
00

 

>
 5

.0
00

 

50
00

 a
 +

 

4.1. Impulsar mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral  
4.1.1 
Oferir serveis d’acollida/ 
lúdics per infants i joves 
en paral·lel als cursos de 
formació, conferències, 
jornades organitzades 
per l’Ajuntament49

-Millorar la qualitat 
de vida i la 
participació  de les 
persones 
cuidadores 

 
  

-nº de persones que 
han fet ús del servei 
d’acollida per sexe 
 
-Formalització de 
l’acord (si/no) 
 

Totes les regidories 
que organitzen 
activitats 

2017 Puntual  X  

4.1.2  
Crear un Casal municipal 
durant el mes de 
setembre i altres 
activitats per a joves en 

-Millorar la qualitat 
de vida i la 
participació  de les 
persones 
cuidadores 

-S’ha creat el casal 
de setembre (si/no) 
-nº participants per 
sexe 
-Avaluació 

Igualtat 
Joventut 
Cultura 

2019 Contínua   

X 

                                                 
49

 
  Es podrien fomentar activitats infantils/juvenils en paral•lel o activitats familiars conjuntes que incloguin l’aspecte intergeneracional. 
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períodes de vacances 
 
 

 qualitativa 

4.1.3 
Introduir serveis de 
tramitació virtual 
municipal 

S’haurà facilitat la 
conciliació de la 
vida personal, 
familiar i laboral 

Valoració qualitativa 
de les mesures 
adoptades 
(memòria) 

Gestió Municipal i 
Atenció a la 
Ciutadania 
Noves tecnologies 

2015 2019 

X 

  

4.1.4 
Donar suport i difusió al 
Banc del temps per 
promoure intercanvis de 
serveis de cura i de 
transport 50

S’haurà facilitat la 
conciliació de la 
vida personal, 
familiar i laboral 

 
 

-nº de noves 
incorporacions al 
Banc del Temps  per 
sexe/ any 
-nº i tipologia 
d’accions de suport 
al Banc del temps 
(Valoració 
qualitativa a traves 
de memòria) 

Igualtat 
Comunicació 
Joventut 
Nova Ciutadania 
Infància  
Joventut 
Festes  
Acció Social 
Participació 
ciutadana 

2015 Contínua 

X 

  

4.1.5 
Mantenir l'obertura del 
camp de futbol i la pista 
inferior de l’escola El 
Solell en períodes de 
vacances escolars i els 
caps de setmana51

S’haurà donat accés 
a la ciutadania a 
espais públics 
durant els períodes 
de vacances i caps 
de setmana 

 

-Obertura de camp 
de futbol i pista 
inferior Escola El 
Solell (si/no) 
-Ús que se n’ha fet 
per sexe 
-Valoració 
qualitativa (memòria 
servei) 

Igualtat 
Esports 
Alcaldia 

2016  Contínua 

X 

  

4.1.6  
Difusió i gestió del Servei 
RESPIR residencial per a 
familiars de persones 

S'haurà difós 
informació sobre 
aquest servei i 
s'haurà fet la seva 

-nº de tramitacions 
realitzades per 
sexe/any 
-Difusió d' 

Igualtat 
Acció Social 

2016 Contínua 

X 

  

                                                 
50  Tenir en compte la coresponsabilitat per tal que no siguin únicament les dones que intercanviïn serveis de cura 
51  Es podria intentar promoure la realització d’activitats esportives alternatives al futbol per aconseguir que l’ús de l’espai sigui equilibrat entre noies i nois. 
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grans i persones amb 
discapacitat intel•lectual 
 
 
 

tramitació en cas de 
detecció de 
necessitats 

informació del 
servei (si/no) 

4.2 Fomentar la coresponsabilitat familiar i social en la cura de les persones 
4.2.1 
Activitats de formació i 
sensibilització per donar 
valor al treball domèstic i 
de cura  
 

S’haurà/n realitzat 
acció/ns per  donar 
valor al treball 
domèstic i de cura  

-nº d’actuacions 
-nº d’assistents per 
sexe 
-Valoració 
qualitativa (memòria 
anual) 

Igualtat 
Educació 
Gent Gran 
Joventut 
Participació 

2018 Puntual 

X 

  

4.2.2 
Activitats de formació i 
sensibilització per 
fomentar la 
coresponsabilitat social i  
dels homes en les 
tasques de cura52

S’hauran realitzat 
accions per 
promoure la 
coresponsabilitat 
dels homes 

 

-nº d’actuacions 
-nº d’assistents per 
sexe 
-Valoració 
qualitativa (memòria 
anual) 

Igualtat 
Educació 
Gent Gran 
Joventut 
Participació 

2019 Puntual 

X 

  

4.3 Afavorir l’accés i la permanència de les dones en el mercat de treball en condicions d’igualtat 
4.3.1 
Desagregar per sexe i 
edat les fonts 
estadístiques vinculades 
al mercat laboral local i 
fer-ne difusió a través 
dels mitjans de 
comunicació local 

Conèixer i fer 
visibles les 
principals 
desigualtats en el 
mercat de treball  

-Recollida de dades 
laborals per sexes 
(si/no) 
-Descripció de les 
actuacions fetes per 
fer visibles les 
dades 
(Memòria anual 
Servei) 

Igualtat 
Ocupació  
 

2015 Contínua 

X 

  

4.3.2 Afavorir l’accés de -Memòria qualitativa Igualtat  2015 Contínua   X 

                                                 
52  Per exemple: campanyes,  recull d’entrevistes en format vídeo d’experiències i opinions de persones de la ciutat de diferents àmbits, tallers.../Xerrada d’informació i 
sensibilització per donar suport a les famílies quan ja no es poden fer càrrec d’un familiar dependent i han d’optar per una residència. 
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Mesures específiques 
d’inserció ocupacional 
per dones majors de 45 
anys53

 
 

les dones al mercat 
de treball 

de les accions dutes 
a terme 

Promoció 
Econòmica 

                                                 
53  Promoure l’ocupabilitat de les dones en les tasques de prospecció empresarial que realitza Promoció Econòmica/ Desenvolupar accions positives en les 
contractacions realitzades a través dels Plans d’ocupació 



Ajuntament de La Palma de Cervelló  I Pla Municipal d'Igualtat de Gènere 2015-2019 
 

 
 

13
 

Línia 6. Reconeixement del lideratge i la participació de les dones 

 

L’administració pública, com a institució propera a la ciutadania, és un observadora de 

primera línia de les necessitats i interessos de la ciutadania i, per tant, ha de ser capaç de 

canalitzar les seves demandes.  

Des de fa uns anys, es parla de participació lligada a la política, com una eina per 

democratitzar decisions i construir nous processos socials que donin poder a les 

persones. Els mecanismes desplegats però, defensen formes de participació que no 

sempre acaben reflectint totes les veus de la ciutadania.  

Tot i que la participació política i social de les dones ha anat en progressiu augment, el 

cert és que aspectes psicosocials, polítics, econòmics, d’horaris, i també d’interessos, 

dificulten o, en el pitjor dels casos, impedeixen, el lliure accés de les dones a les esferes 

públiques i de decisió.  

Per això, les polítiques públiques han de treballar per transformar les formes i els canals 

de participació per a que siguin compatibles amb la vida quotidiana de les persones, 

eliminant la dicotomia entre formal i informal,  enfortint les capacitats diferenciades de 

dones i homes i potenciant l’apoderament individual i col·lectiu.  Les actuacions 

s’adrecen, per tant, a pal·liar les deficiències existents i a promoure noves mesures de 

representació equilibrada, partint del convenciment que les noves demandes i realitats 

socials necessiten de la les aportacions de les dones, d’un nou model de gestió i de 

renovades línies d’acció en l’agenda política.  

Així mateix, cal seguir treballant per donar valor i visibilitat a totes les aportacions que les 

dones fan a la cultura i donar la importància que mereixen les seves contribucions a la 

memòria històrica. 

 



 

 

LÍNIA 6: RECONEIXEMENT DEL LIDERATGE I LA PARTICIPACIÓ DE LES DONES 
 
OBJECTIU GENERAL: Treballar per una democràcia equitativa i participativa, promovent la governança i la participació de les dones en 
tots els nivells de la vida pública. 
OBJECTIUS ESPECÍFICS: 
5.1 Assegurar que els mecanismes de participació siguin una plataforma de representació de totes les veus, i de la presa de poder tant 
individual com col·lectiva 
5.2 Acompanyar i donar suport als grups de dones, reconeixent el seu valor i les seves potencialitats. 
5.3 Potenciar la incorporació i el lideratge de les dones en tots els nivells de responsabilitat i presa de decisions 
5.4 Reconèixer, valorar i difondre els treballs i els sabers de les dones i de la genealogia feminista al llarg de la història. 

ACCIONS 
RESULTATS 
PREVISTOS 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ ÀREES IMPLICADES 

TEMPORALITZACIÓ PRESSUPOST 
Any inici Durada 

>
1.

00
0 

>
5.

00
0 

50
00

 a
 +

 

5.1. Assegurar que els mecanismes de participació siguin una plataforma de representació de totes les veus, i de la presa de poder tant 
individual com col·lectiva 
5.1.1 
Garantir una 
participació 
equilibrada de dones 
i homes en els 
processos 
participatius de la 
ciutat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el cas que hi hagi 
processos 
participatius de 
ciutat, s’haurà 
fomentat una 
participació 
equilibrada de dones 
i homes. 

-nº processos 
participatius 
realitzats 
-Percentatge de 
dones i homes que 
han pres part en els 
processos 
participatius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igualtat 
Participació 

2015 Contínua 

X 
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5.2. Acompanyar i donar suport als grups de dones, fomentant espais de trobada i  reconeixent el seu valor i les seves potencialitats  
5.2.1 
Proporcionar un 
espai municipal 
comú per les entitats  

S’haurà creat un 
hotel d’entitats i 
s’haurà promogut la 
participació activa 
de les dones 

-nº associacions que 
fan ús de l’espai.  
-nº de dones i homes 
que fan ús de l’espai 
i edats  
-Valoració qualitativa 

Alcaldia 
Igualtat 
Participació  

2019 Puntual   

X 

5.2.2.  
Donar suport a la 
creació d’una 
associació o grup de 
dones en el municipi 
que fomenti la 
igualtat 

Associació de dones -Creació d’una 
associació (si/no) 
-nº de dones 
participants 

Igualtat 
Participació 
 

2018 2019 

X 

  

5.2.3 
Difusió d’informació i 
formació en matèria 
de gènere adreçada 
a les entitats 

S’haurà realitzat 
formació anual en 
temes d’igualtat i 
s’haurà difós 
periòdicament 
informació a les 
entitats sobre temes 
d’igualtat en àmbits 
diversos. 

-nº de formacions 
realitzades/any 
-nº participants/sexe 
-Valoració 
participants 
-Valoració qualitativa 
(memòria) 

Igualtat 
Participació 

2016 Contínua 

X 

  

5.2.4 
Organitzar trobades 
per intercanviar 
experiències amb les 
associacions de 
dones dels municipis 
propers  
 
 

S’hauran realitzat 
trobades amb 
associacions de 
dones 

-nº de trobades 
realitzades 
-nº de dones que han 
participat 
-Valoració qualitativa 
(memòria anual) 

Igualtat 
Federació de Dones 
del Baix Llobregat 
 

2016 2019 

X 
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5.3. Potenciar la incorporació i el lideratge de les dones en tots els nivells de responsabilitat i presa de decisions  
5.3.1 
Formació a les 
entitats  sobre 
lideratge femení i 
participació 
equilibrada de dones 
i homes54

-S’haurà sensibilitzat 
a les entitats sobre 
la necessitat d’una 
representació més 
equilibrada de dones 
i homes a les entitats 
i una major 
participació de les 
dones en les juntes 
directives i càrrecs 
de decisió.  

 

-nº de sessions  
-nº d’entitats, grups 
polítics o sindicats 
participants  
-nº de persones 
assistents per sexe 
-Grau de satisfacció 
de participants 
-Valoració qualitativa 
(memòria) 

Igualtat 
Participació 

2018 puntual 

X 

  

5.3.2 
Incorporar a les 
bases de les 
convocatòries de 
subvencions criteris 
de valoració que 
promoguin la 
presència de dones 
en els òrgans 
directius de les 
entitats  

- Introducció de 
mesures internes 
dins dels clubs i 
entitats  per 
promoure una major 
presència de dones 
en els càrrecs 
directius. 

-Incorporació de 
criteris d'igualtat a 
les bases 
convocatòria de 
subvencions (si/no). 
 
-nº subvencions 
presentades en les 
què s'han inclòs 
mesures d'igualtat 
interna/total 
subvencions 

Igualtat 
Participació  
Esports 
 

2019 Contínua 

X 

  

                                                 
54

 
  Implicar també a les associacions de joves ja que la representació femenina és molt més baixa. 
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presentades  
5.4 Reconèixer, valorar i difondre els treballs i els sabers de les dones i de la genealogia feminista al llarg de la història. 
5.4.1 
Activitats que facin 
visible la producció 
cultural i la 
recuperació de la 
memòria històrica de 
les dones55

 
  

 

-Major 
reconeixement 
social de les dones i 
les seves 
aportacions a la 
història i a la cultura. 
 

- nº d’activitats 
realitzades 
-nºparticipants/sexe 
-Valoració qualitativa 
(memòria anual 
Servei) 

Igualtat 
Cultura 

2016 Contínua 

X 

  

5.4.2 
Proposta 
d'incorporar noms 
de dones rellevants a 
les places, carrers i 
equipaments nous 
de la ciutat 
(aprovació pel Ple 
Municipal) 
 

Major visibilitat i 
reconeixement 
social de dones a la 
societat  

-Percentatge de 
noms de dones 
rellevants en relació 
als carrers, 
equipaments i places 
de nova creació 
-Aprovació de la 
proposta pel Ple 
Municipal (si/no) 

Igualtat 
Urbanisme 
Alcaldia 

2019 Contínua 

X 

  

                                                 
55  Per exemple  en el Dia Internacional de la Poesia, Sant Jordi, Trobada de Puntaires, Club de lectura, / Difusió periòdica en els mitjans de comunicació 
locals/Commemorar aniversaris d’artistes, escriptores, polítiques, pensadores  rellevants a través d’exposicions, conferències etc. 
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1. INFORME DELS RESULTATS DEL QÜESTIONARI ADREÇAT A LA CIUTADANIA 

PER L’ELABORACIÓ DEL I PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE  

 

Per tal d'analitzar quina és la percepció de la ciutadania entorn de les polítiques 

d'Igualtat i recollir informació per a l'elaboració del Pla d'Igualtat, s'ha passat un 

qüestionari a totes les entitats de la ciutat a través del correu electrònic. Tenint en 

compte que el  total de la població de la Palma de Cervelló és de 3.002 habitants, 

l´índex de resposta ha estat molt baix. En total han contestat el qüestionari 55 

persones,  36 dones (65%) i 19 homes (35%) .Tal i com veiem al gràfic següent,  hi ha 

gairebé el doble de dones que han  respost el qüestionari: 

 

Gràfic 48. Percentatge de dones i homes que responen el qüestionari adreçat a la 
ciutadania 

 
 

La distribució de les persones que han respost al qüestionari per franges d’edat és 

força equilibrada, excepte la població més jove i aquella major de 60 anys on el 

percentatge de resposta és molt inferior tal i com veiem en el gràfic següent. Val a 

dir que l’índex de resposta es concentra majoritàriament en la franja de 21 a 30 anys. 
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Gràfic 49.Percentatge de respostes al qüestionari per trams d'edat 

 
 

El 23% de les persones que han donat resposta al qüestionari pertanyen a una 
entitat: 

 Banc del temps 

 Grup de Cantaires de la Pala 

 Sardanistes 

 Associació Joves la Palma  

 Esplai Peti qui peti 

 AMPA El Solell 

 Amics de la gent gran  

 Associació cultural la Gralla “Quitxalla” 

 Comissió Aplec Pla de Sant Joan 

 Associació Joves la Palma 

 Penya del Corb 

 

 

 



I Pla Municipal per a la Igualtat de Gènere 

 
 

144 

 

 

 

 

 

A la pregunta “Creus que avui en dia hi ha desigualtats entre homes i dones?”, la 

majoria, un 72% responen que bastant tal i com observem en el gràfic. 

  Gràfic 50. 

 
 

La ciutadania ha situat les desigualtats de gènere  en l’àmbit laboral (24%) i la 

violència de gènere (21%) com a prioritaris. En tercer lloc situen l’educació per la 

igualtat (18%) i una major implicació dels homes en les tasques de cura i 

domèstiques (18%). 

 

 Gràfic 51.Àmbits que consideres prioritaris per fer front a les desigualtats de gènere 
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Gràfic 52. Com t'afecten les desigualtats entre dones i homes a nivell personal? 

 
 

Les opinions estan dividides en aquesta pregunta. Mentre un 50% afirmen que les 

desigualtats els  afecten molt i bastant, el 50% restant expressen que els afecta poc 

o gens.  

 

Gràfic 53. Creus que l'Ajuntament de La Palma de Cervelló promou la igualtat entre 
dones i homes? 
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La majoria de respostes, concretament el 36%, contesten que “no saben, no 

contesten”. Aquest fet evidencia que l’Ajuntament ha de treballar en potenciar i fer 

visibles les polítiques d’igualtat.  A la pregunta “Quines activitats coneixes que hagi 

fet l'Ajuntament en relació a la igualtat entre dones i homes?, responen 30 persones 

que fan referència a les activitats següents: 

 

 Celebració de les diades 

 Cursa de la Dona (11) 

 Setmana de la Igualtat (5) 

 El dia de la Igualtat, Dia de la Dona (2) 

 Hora del conte a la Biblioteca (2) 

 Activitats per la Igualtat 

 Xerrades (2) 

 El dia contra la violència de gènere (2) 

 Sopar de dones(1) 

 Programes de sensibilització a les escoles (1) 

 

És interessant remarcar que les persones identifiquen sobretot la Setmana de la 

Igualtat i el Dia Internacional de les Dones per sobre del Dia Internacional contra la 

violència de gènere que només s’anomena en dues ocasions. L’activitat més citada 

és la “Cursa de la Dona”. Aquesta iniciativa que es va portar a terme per primera 

vegada aquest any ha tingut un impacte i ressò important entre la població.  
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Gràfic 54.T'arriba la informació sobre les activitats que organitza la Regidoria  
d'Igualtat? 

 
 

El 64% de les persones que contesten l’enquesta expressen no rebre informació 

sobre les activitats que organitza de la Regidoria, fet que evidencia la necessitat de 

millorar les estratègies de comunicació. Entre les persones que responen 

afirmativament, la informació la reben majoritàriament a través de fulletons (57%) i 

cartells (26%) tal i com veiem en aquesta taula: 

 

 
Com t’arriba la informació de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat? 
Fulletons 13 (57%) 
Cartells 6 (26%) 

Correu electrònic 1 
web 1 

Boca orella 1 
Punt Jove 1 

 

Pel que fa a la pregunta “Hi ha algun lloc de la Palma per on et faci por passar o que 
consideris insegur?”, s’obtenen les respostes següents:   
 

 La Font de Santa Rita  

 Passeig de Santa Rita per la nit 

 Camí del cementiri (2) 

 Camí del Roure 

 Passarel·la de fusta del C/Alfàbia a la carretera part de dalt del poble 

 Darrera l’Església 
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 De l’escola cap amunt, de nit 

 Per la nit. Carretera Can Pongem, Dr. Fleming,Passatge Mn Ignasi 

 Escales de les Gabarres quan hi havia gent 

 La carretera 

 “Cuando saco por la noche la perrita hay zones muy poco il·luminades” 

 Hi ha algun lloc amb poca llum per la nit 

 Vint persones fan suggeriments per tal de millorar l’accessibilitat i mobilitat en 

el municipi: 

 Voreres:  

 petites en alguns llosc i molt relliscoses quan plou.  

 Voreres desnivellades 

 Arreglar voreres  

 Millorar les voreres 

 Arreglar algunes voreres que falten 

 Aixecar els carrers principals al nivell de les voreres  

 Autobusos els caps de setmana 

 Autobús nocturn per Barcelona 

 transport públic nocturn 

 Bus nit 

 Carril bici 

 Construcció de la variant 

 Mobilitat, accessibilitat cotxets bebès 

 Ampliar pàrquing (4) 

 Posar una barana a les escales de la Plaça Cervantes 

 suprimir barreres arquitectòniques 

 Algun pas de zebra perillós per falta de visibilitat dels cotxes 

 És un poble amb bastanta dificultat tant d’accessibilitat com de mobilitat 

 Personalment no tinc cap dificultat, però s’hauria de tenir molt en compte 

aquesta resposta de persones amb dificultats.  

 

Pel que fa a propostes concretes sobre equipaments, espais o infraestructures 

urbanes que podrien millorar la qualitat de vida de les persones de la Palma?, 

responen 15 persones amb els suggeriments següents: 

 Una ludoteca  

 Una zona d'equipaments esportius al camí del Roure  

 Parcs 

 Més botigues, negocis, sabateries, oci... 



I Pla Municipal per a la Igualtat de Gènere 

 
 

149 

 Lloc de trobada per a joves/ Espai jove, que podria servir també com a espai 

d'acció social  

 Punts per els joves (skatepark) i llocs per a la gent gran (petanca)  

 Parcs, escales i voreres 

 Punt de reunió exterior per a joves 

 Vorera davant de la XAROPA  

 Parcs pels nens amb zona verda, no tanta sorra  

 Un equipament cultural  

 Una àrea on homes i dones puguem realitzar activitats conjuntes, una bolera  

 Centre cívic / Social  

 Nit bus 

 

A la pregunta “Has detectat algun sector de la població del teu municipi que es trobi 

en una situació de desigualtat o de major vulnerabilitat davant l'exercici dels seus 

drets (a causa de la seva edat, origen, sexe, orientació sexual, creença...)? 

Quin/Quins?, responen 12 persones:  

 

 Col·lectiu immigrant 

 famílies monoparentals  

 Origen, sexe  

 No, tothom està ben atès 

 Gent gran/immigrants  

 Reunions de pares a l'escola  

 Els malalts dependents tenen poques ajudes  

 No  

 Gent gran/Homosexuals  

 Immigrants, homosexuals (sobretot de sexe masculí)  

 Entre els joves no hi ha gaire respecte 

 

Resumim les respostes en aquesta taula:  

Col·lectiu immigrant 4 
Joves 2 
Homosexualitat 2 
Gent Gran 2 
Famílies monoparentals 1 
Malalts/es dependents 1 
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Sexe 1 
 

Pel que fa a la violència de gènere,  el 57% de les respostes afirma que és un 

problema intolerable i el 35% opina que és greu, tal i com observem en el gràfic 

següent:  

 

Gràfic 55. Consideres la violència de gènere un problema... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic 56. A on acudiries si visquessis una situació de violència de 
gènere?(maltractaments) 
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La majoria de persones trucarien a telèfons d’atenció a la víctima (33%), mentre que 

el 30% acudirien a la Policia Local o Mossos d’Esquadra. Només un 16% acudiria 

específicament a Serveis Socials. Aquest fet evidencia la necessitat de millorar els 

mecanismes de difusió dels serveis i recursos en matèria violència de gènere. Cap 

de les persones anomena el SIAD ni tampoc el SIE de Sant Feliu. 
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Gràfic 57. Consideres que les dones tenim més dificultats que els homes a l'hora de 
practicar esports? 

 

 

Val a dir que un 30% de les persones que donen resposta a aquesta pregunta, 

consideren que les dones tenim més dificultats que els homes a l’hora de practicar 

esports principalment per manca de temps (5) i per les responsabilitats familiars (5). 

Els altres motius que s’al·leguen són:   

 Es dona més prioritat a l’esport masculí 

 Poca popularitat dels esports d’elit 

 Socialment està més acceptada la pràctica de certs esports d’homes 

 Sovint no hi ha grups de dones o estan molt estereotipats 

 És possible que les responsabilitats de la dona la limitin. També es però la 

seva responsabilitat decidir fer-ho tot ella o dedicar-se un temps.  

Hi ha una persona que proposa fer sensibilització a les escoles a través de xerrades.  

A la pregunta Què creus que ha de fer l’Ajuntament per promoure la igualtat, 

contesten 23 persones amb diferents propostes que hem endreçat per àmbits 

temàtics 

Sensibilització i educació:  

 Campanyes de sensibilització  

 Més cartells que promocionin la igualtat de gènere i la diversitat en la 



I Pla Municipal per a la Igualtat de Gènere 

 
 

153 

identificació sexual  

 Promoure xerrades adreçades als homes per fomentar la responsabilitat dels 
homes en les tasques domèstiques  

 Començar de ben petits  

 Fomentar la igualtat en els infants  

 Fer xerrades a l'escola on els infants aprenguin la diversitat humana i on es 
rebatin alguns dels valors conceptes inculcats pel sistema cultural  

 Xerrades a l'escola.   

 Seguir fent activitats sobre el tema i incloure-les dins altres festes per fer-ho 
quotidià fomentar-ho amb xerrades des de ben petits  

 Crear més espais on es pugui tractar aquest tema i enviar més informació  

 Tallers de consciència social per les famílies i societat  

 El tema és complicat, però fent activitats de conscienciació i voluntariat.   

Participació 

 Sessions informatives per a dones per fomentar la formació d'algun col·lectiu 
de dones  

  Fer veu de quedades i començar a fer publicitat en breu temps 

 Tenir en funcionament el pla d'igualtat amb la participació de tots els actors  

 Enquestes per millorar els punts de vista de la gent del poble  

 

Violència  

 Protegir les víctimes de violència de gènere i les ordres d'allunyament  

 

Altres 

 Normatives d'igualtat  

 Tallers per la gent que vulgui (psicològic...)  

  Oportunitats laborals  
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2. RESULTATS DEL QÜESTIONARI ADREÇAT A LA CIUTADANIA PER 
L’ELABORACIÓ DEL I PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE  

 

El qüestionari el van contestar 20  persones (17 dones i 3 homes), és a dir el 41,6% 

de la plantilla (el 62,9% del total de treballadores i el 14,2% del total dels 

treballadors).  

 

 Gràfic 58. Percentatge de treballadors i treballadores que donen resposta al 
qüestionari 

 

 

Dels Serveis següents: 

 Esports 

 Serveis Territorials 

 Serveis Socials (3) 

 Formació 

 Joventut (2) 

 Cooperació 

 serveis socials 

 Igualtat 

 Serveis Generals 

 Biblioteca 

 Promoció Econòmica 

 Economia i contractació 

 Serveis Territorials i Personals 
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 Serveis Socials 

 Joventut 

 Policia 

 

Gràfic 59. Com t'afecten les desigualtats de gènere (entre dones i homes) a nivell 
personal? 

 

 

Gràfic 60. Consideres que l'Ajuntament promou la igualtat entre dones i homes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Pla Municipal per a la Igualtat de Gènere 

 
 

156 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 61. Des del teu departament es treballa amb dades desagregades per sexe? 

 

 

Gràfic 62. Quan es planifica una acció des del teu departament, es té en compte quin 
impacte diferent pot tenir sobre els homes i les dones? 

 

 

 

 

 



I Pla Municipal per a la Igualtat de Gènere 

 
 

157 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 63. Treballeu de forma transversal amb la Regidoria d'Igualtat? 

 

 

Gràfic 64. Des del teu departament, es realitzen accions per promoure la igualtat o 
accions adreçades específicament a dones? 

 

 

En cas que hagis contestat "Si" i "De vegades" a la pregunta anterior, podries dir 

quins accions heu desenvolupat? 

 

 Algunes xerrades adreçades a dones, cursa de la dona. 

 Dia de la dona - Setmana per la igualtat Dia contra la violència de gènere 
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 Sensibilització adreçada als infants i les famílies. 

 Prospecció empresarial 

 Accions concretes al voltant del dia internacional de la dona i del dia contra la 

violència de gènere. 

 Setmana per la Igualtat de Gènere, Setmana Contra la violència de gènere, Dia 

Internacional dels Drets dels Infants... -- Diferents accions: "Estimar no fa 

mal", "Tots iguals tots diferents", "El joc per les Igualtats", "Juga amb la 

Igualtat"... 

 Accions específiques des de joventut dins la setmana per la igualtat (jocs 

participatius per a joves, tallers) - Setmana jove: programació d'alguns tallers 

que tenen con compte la relació entre iguals. 

 
Gràfic 65. Des del teu Departament es té cura per transmetre un llenguatge inclusiu i 
una imatge lliure d'estereotips sexistes? 

 

 

Gràfic 66. Consideres la violència de gènere un problema... 
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Gràfic 67. Saps què fer si et trobes amb un cas de violència masclista? 

 

 

Gràfic 68. Has participat en alguna actuació de prevenció i sensibilització vers la 
violència de gènere? 
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Gràfic 69. Creus que l'Ajuntament fa prou visibles les aportacions culturals de les 
dones? 

 

 

Gràfic 70.Segons les necessitats que detectes en el teu treball diari, quins són els 
tres àmbits que consideres prioritaris per treballar la igualtat entre dones i homes a 
la Palma de Cervelló? 
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Has detectat algun sector de la població del teu municipi que es trobi en una 

situació de desigualtat o de major vulnerabilitat (a causa de la seva edat, origen, 

sexe, orientació sexual, creença...)? Quin/Quins? 

 La gent gran (2) 

 No (3) 

 Especialment joves en situació d'atur 

 Des de fa molts anys hi ha un grup d'homes magribins que viuen en males 

condicions. 

 Nouvinguts i nouvingudes sobretot que desconeixen l'idioma, i malauradament 

aquells col·lectius que alhora provenen de cultures masclistes. 

 

Quines accions creus que es podrien fer des del teu departament per treballar la 
igualtat de gènere que es puguin incorporar al proper Pla Municipal d'Igualtat? 
 

 Continuar la coordinació amb el Departament d'Igualtat a l'hora d'organitzar 

accions de sensibilització. 

 Crec que s'ha de continuar treballant en la mateixa línia: modificant, millorant, 

incorporant, renovant ... tenint en compte les demandes, propostes i 

necessitats del col·lectiu amb el que actuem tenint en comte la realitat 

existent, per tal de conscienciar i sensibilitzar de la seva importància. Així 

doncs per fer aquesta tasca i per arribar al màxim de població, el treball 

transversal entre àrees considero que és indispensable. 

 penso que estan molt integrades i no existeixen diferències 

 Joventut: accions desenvolupades dins de l'IES de referència per arribar a un 

nombre major de joves (El nou PLJ ho contempla). 

  Nova Ciutadania: promoure accions per educar en la igualtat de gènere en les 

diferents cultures. 

 No ho sé (2) 

 Des del meu departament no sabria dir una acció determinada. 

 

Gràfic 71.Consideres necessari que l'ajuntament de La Palma treballi per la igualtat 
de gènere? 
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3. RECULL DE PROPOSTES DE LES ENTITATS A PARTIR DEL TALLER REALITZAT 

PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA  

 

El dia 8 de juliol del 2015, es va realitzar un taller en el què van participar 14 

persones de les entitats següents: 

 

Participació de dones i homes de les entitats al taller per l'elaboració del Pla del 
8/07/2015 
 Dones Homes 

Associació de Joves de la 0 3 
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Palma 

Esplai Peti Ki peti 2 1 
Banc del Temps 3 0 
La Gralla 1 0 
Casal Gent Gran 0 2 
Associació de 

pessebristes 
0 2 

Total 6 (43%) 8 (57%) 
 

 

 

 

 

 

 

Estructura del taller:  

1 
Roda de presentacions i objectius de la sessió 

 

2 

Presentació de la diagnosi amb els resultats obtinguts del qüestionari adreçat 

a les entitats  i a la ciutadania 

 

3 
Elaboració de propostes per l'elaboració del Pla d'Igualtat 

 

1 

1. Durant la primera part del taller, hi va haver una ronda de presentació en la qual 

se'ls demanava si la seva entitat feia alguna actuació per promoure la igualtat o 

introduïa la perspectiva de gènere en la seva organització interna. 

• Associació de Joves de la Palma: Expressen ser majoritàriament homes i no 
identifiquen cap acció específica realitzada en relació a temes d'Igualtat. 
Expressen que les noies potser no participen tant perquè el tipus de local on 
es reuneixen no està en bones condicions.  

• Esplai Peti Ki Peti: Tenen en compte la perspectiva de gènere en les seves 
activitats (coresponsabilitat i llenguatge no sexista; mostren interès i 
coneixement en la temàtica). 

• Banc del Temps: L’entitat està formada gairebé en la seva totalitat per a 
dones. Participen de les activitats del 8 de març i 25 de novembre. Tenen 
molt interès en fer més activitats i els agradaria que l'Ajuntament fes un 
Ateneu Popular o Hotel d’Entitats. 

• La Gralla (Balls Populars): Participen més noies. 
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• Casal Gent Gran –No fan activitats en perspectiva de gènere. 
• Associació de pessebristes. No fan activitats en perspectiva de gènere. 

 

A continuació, es va presentar breument els principals resultats de la diagnosi i del 

qüestionari adreçat a la ciutadania: Per últim, es van recollir les propostes per 

l'elaboració del Pla. Les anomenem endreçades per línies estratègiques:  

 

LÍNIA 1. IMPULS DE LES POLÍTIQUES DE GÈNERE 

Difusió de la informació a través de la TV del poble 

LÍNIA 2. ACCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

- Remarcar la Diada Internacional de 25 de novembre 

LÍNIA 3. DRETS I QUALITAT DE VIDA 

- Arreglar el paviment quan plou i rellisca 

- Suprimir les escales del Casal de Gent Gran. 

- Espais lúdics per adults 

- Cursos de superació personal, formació per treballar amb grup 

- Cursos per adults per tenir oportunitats per aprendre 

- Cursos de formació per a gent gran. Per exemple, taller de memòria 

LÍNIA 4. COEDUCACIÓ  

- Repartiment de les tasques domèstiques en les colònies de l'Esplai Peti Ki Peti 

- Jocs de rols de gènere 

- Vetllar per les joguines no sexistes a l'Escola i a la Biblioteca 

- Sensibilitat amb la comunicació no sexista 

- Sensibilització i formació des de P3 

- Més suport al Club de futbol femení UE La Palma 

- Fomentar equips d'esport mixt 

- Teatre com a extraescolar per infants 

- Treballar des de les entitats i l'Ajuntament per a dones i homes de totes les 

edats 

- Remarcar la diada del 8 de març 

- Xerrades de sensibilització adreçades a totes les edats 

- Formació als i les joves en temes d'igualtat 

LÍNIA V. REFORMULACIÓ DELS TREBALLS I DELS TEMPS.  

- Si les empreses que hi ha a Can Mascaró, contracten persones del poble, 

l'Ajuntament les podria ajudar disminuint els impostos 

- Espais lúdics per a infants (casals, cursets...) 

LÍNIA VI. RECONEIXEMENT DEL LIDERATGE I LA PARTICIPACIÓ DE LES DONES 
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- Habilitar espais que tenim a la Palma per crear un centre cívic 

- Associació de Dones 

- Lloc per a Joves 

- Hotel d'entitats 

- Donar recolzament a les diades des de les entitats. 

- Més participació del poble en les reunions, tant entitats com ciutadania 

- Un lloc on es puguin reunir vàries entitats per organitzar coses en comú 

- Comunicació entre les persones i entitats 

- Construir un centre cívic per a tothom 

- Formació a les entitats 

- Més difusió de les reunions  

ALTRES 

- Activitats pels joves (3x3 de bàsquet, 24h de futbol...) 

- Fira dels minerals 

- Piscina més barata 

- Més festes durant l'any 

- Dies festius d'homes i dones 

- Borsa amb diners per ajudar en els estudis a la gent jove (a retornar en un 

futur) 

4. GLOSSARI 56

Acció Positiva:  Mesures per compensar la situació de desigualtat de partida de les 

dones. Incideix en l’àmbit públic i garanteix la seva presència. 

 

 

Androcentrisme:  Conjunt de valors dominants basats en una percepció centrada en 

normes masculines. Les societats androcèntriques són aquelles que situen l’element 

masculí com a prototip, un referent que cal imitar i l’experiència del qual és 

interpretada com a universal, menyspreant i ocultant les experiències de les dones. 

 

Coeducació: Mètode educatiu que parteix del principi de la igualtat entre els sexes i 

de la no discriminació per raó de sexe, que pretén educar conjuntament a nens i 

                                                 
56

 
  Elaborat a partir dels  Glossaris :  Centres d’informació i recursos per a dones, una proposta de 
model funcional i de gestió,  Diputació de Barcelona, 2007;  i Col·lecció Documents de Recull de termes Dones 
i treball, Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 2008.  
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nenes en la idea de que hi ha diferents mirades i visions del món, diferents 

experiències i aportacions fetes per dones i homes que conformen la realitat 

col·lectiva i sense les que no es pot interpretar ni conèixer el món. 

 

Conciliació de la vida personal i laboral: Possibilitat d’una persona de fer 

compatibles l'espai personal amb el familiar, el laboral i el social, i de poder 

desenvolupar-se en els diferents àmbits. 

 

Coresponsabilitat en el treball reproductiu: Participació equilibrada de dones i 

homes en cadascuna de les tasques i responsabilitats de la vida familiar, tant de 

treball domèstic com de la cura de persones dependents.  

 

Democràcia paritària: Forma d’organització social i política en la qual hi ha igualtat 

de nombres i drets dels diferents col·lectius que componen la societat i que han de 

formar part dels òrgans decisoris i de govern. Les quotes o la modificació de les 

normatives electorals són exemples d’estratègies per a aconseguir la democràcia 

paritària entre dones i homes. 

 

Desigualtat de tracte: Manca d’igualtat en el tracte entre diversos col·lectius de 

manera arbitrària i sistemàtica, tot afavorint un col·lectiu per damunt dels altres. 

(Directiva2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, 

relativa a l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre 

homes i dones en matèria de treball i ocupació). 

 

Discriminació directa: Tractar de manera desigual o amb un tracte d’inferioritat les 

persones sobre la base d’un dels motius expressament prohibits per l’ordenament 

jurídic nacional i internacional, per exemple, segons el sexe. 

 

Discriminació indirecta: Criteris, mesures, normes i intervencions socials o 

polítiques formalment neutres que resulten desfavorables per a un col·lectiu, ja que 

no té en compte la posició inicial desfavorable de la qual parteix aquest col·lectiu. 

Aplicació de distincions i de pràctiques desiguals i arbitràries que una col·lectivitat 

fa a una persona o grup en un determinat àmbit per motius de sexe, ètnia, ideologia, 

edat, opció sexual o d’altres. 
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Discriminació: Es considera discriminació tots aquells casos en què una persona és 

tractada de manera desigual i desfavorable per la seva pertinença a un grup concret 

i no sobre la base de les seves capacitats individuals. 

 

Divisió sexual del treball: Repartiment de tasques socials i domèstiques adjudicades 

segons el sexe que han produït aprenentatges diferents per a homes i dones i que es 

valoren d’una manera desigual en la societat. 

 

Equitat de gènere: Distribució justa dels drets, beneficis, obligacions, oportunitats i 

recursos entre les persones a partir del reconeixement i el respecte de la diferència 

entre dones i homes a la societat. 

 

Feminisme: Doctrina, teoria i moviment social que propugna la consideració de les 

dones com a éssers humans complets, subjectes individuals de drets i deures i 

s’oposa a la discriminació per raó de sexe (per haver nascut femella), o de gènere ( a 

causa de les atribucions femenines com a dona). El feminisme té diverses 

orientacions i ideologies, però no s’ha d’oposar – com vulgarment es fa – a 

masclisme, ja que el masclisme representa una actitud de prepotència del mascle 

enfront de la femella, i aquest concepte no és l’oposat 

al feminisme. 

 

Gènere: Construcció social i cultural basada en les diferències biològiques entre els 

sexes que assigna diferents característiques emocionals, intel·lectuals i 

comportamentals a dones i homes, variables segons la societat i l’època històrica. A 

partir d’aquestes diferències biològiques, el gènere configura les relacions socials 

de poder entre homes i dones. 

 

Igualtat de gènere: Condició de ser iguals homes i dones en les possibilitats de 

desenvolupament personal i en la capacitat de prendre decisions, per la qual cosa 

els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d’homes són 

igualment considerats, valorats i afavorits. 

 

Igualtat de tracte entre dones i homes: Condició de ser iguals dones i homes en 

l’àmbit laboral, social, cultural, econòmic i polític, sense que actituds i estereotips 

sexistes limitin les seves possibilitats. 
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Indicador de gènere: Mesura, nombre, fet, opinió o percepció que mostra la situació 

específica de les dones i dels homes, així com els canvis que es produeixen en els 

dos grups a través del temps. L’indicador de gènere és una representació d’un 

fenomen determinat que mostra totalment o parcial una realitat i que té la funció de 

fer visibles els canvis socials en termes de relacions de gènere al llarg del temps. 

 

Perspectiva de gènere: Presa en consideració de les diferències socioculturals entre 

les dones i els homes en una activitat o àmbit per a l’anàlisi, la planificació, el 

disseny i l’execució de polítiques, considerant com les diverses actuacions, 

situacions i necessitats afecten les dones. La perspectiva de gènere permet de 

visualitzar dones i homes en la seva dimensió biològica, psicològica, històrica, social 

i cultural i de trobar línies d’acció per a la solució de desigualtats. 

 

Polítiques d'Igualtat: Sorgeixen als Estats Units a la dècada dels 60 dins del 

moviment de drets civils i, en principi, per evitar la discriminació, per raons de raça, 

religió, color o origen. Sota el mandat del president J.F. Kennedy s’estableix el 

concepte d’acció positiva i s’obliga a garantir als contractistes del govern la igualtat 

d’oportunitats en la seva plantilla. A Europa, des dels anys 50 i 60, els països nòrdics 

- Islàndia, Finlàndia, Suècia, Noruega i Dinamarca- ja treballen en polítiques de 

l’Estat de Benestar que inclouen accions positives vers les dones. A dia d’avui, 

aquests països són els que disposen d’una proporció més alta de població activa 

femenina, conjuntament amb polítiques familiars que permeten conciliar la vida 

personal i la laboral a dones i homes. La teoria –que s’ha complert- és que en 

invertir en ajudes socials, s’incrementa la presència de les dones al mercat laboral. 

Major presència de força de treball qualificada al mercat laboral té conseqüències 

en el creixement econòmic. 

 

Rols de gènere: Els papers, les funcions, les activitats i les responsabilitats que 

s’atribueixin com a pròpies i diferenciades a dones i homes. 

 

Segregació horitzontal de l'ocupació: Distribució no uniforme d’homes i dones en un 

sector d’activitat determinat. Generalment, la segregació horitzontal de l’ocupació fa 

que les dones es concentrin en llocs de treball que es caracteritzen per una 

remuneració i un valor social inferiors i que són en bona mesura una prolongació de 

les activitats que fan en l’àmbit domèstic. 
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Segregació vertical de l'ocupació: Distribució no uniforme d’homes i dones en nivells 

diferents d’activitats. Generalment, la segregació vertical de l’ocupació fa que les 

dones es concentrin en llocs de treball de menor responsabilitat. 

 

Sostre de vidre: Barrera invisible que dificulta l’accés de les dones al poder, als 

nivells de decisió i als nivells més alts de responsabilitat d’una empresa o 

organització a causa dels prejudicis envers les seves capacitats professionals. 

 

Transversalitat de gènere (de l’anglès gendermainstreaming): Estratègia al llarg 

termini que incorpora la perspectiva de gènere i la igualtat de gènere de les dones 

en totes les polítiques i actuacions d’un govern. La transversalitat de gènere implica 

incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques i les actuacions per a 

tenir en compte les necessitats i els interessos tant de les dones com dels homes.  
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