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1. INTRODUCCIÓ

El  Programa  de  polítiques  d'igualtat  de  l'Ajuntament  de  Sant  Adrià  liderat  per  la

Regidoria de Polítiques d'Igualtat, és una aposta per integrar la perspectiva de gènere

en  el  conjunt  de  les  polítiques  municipals,  seguint  un  enfocament  transversal,  al

mateix temps que s’executen polítiques específiques, ja que valorem que l’estratègia

dual, el desenvolupament d’ambdues estratègies al mateix temps, és complementari.

Aquest Pla inclou el CIOD (Centre d'Informació i Orientació de la Dona) com a servei

especialitzat  encarregat  d'impulsar les diferents actuacions i  també inclou diferents

programes  fets  en  col·laboració  amb  diversos  departaments  municipals  i  amb  la

participació d'altres serveis i entitats. 

2.  OBJECTIUS

OBJECTIU GENERAL

Garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes

OBJECTIUS ESPECÍFICS

1. Garantir  que  totes  les  actuacions  municipals  incorporin  la  perspectiva  de

gènere.

2. Combatre la violència de gènere. 

3. Lluitar contra les formes de discriminació existents per raó de sexe. 

4. Fomentar la participació social i política de les dones.

5. Millorar la qualitat de vida de les dones.

6. Identificar i canalitzar les demandes de les dones de Sant Adrià de Besòs.

7. Respondre als diferents nivells de necessitat detectats al col·lectiu de dones

del municipi.

8. Impuls a les polítiques d’igualtat de gènere 
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3. CENTRE D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ DE LA DONA

Els serveis permanents són:

• Servei d’informació i orientació

• Suport psico-social a dones víctimes de violència

• Suport psicològic a infants víctimes de violència

• Assessoria Jurídica

• Assessoria Psicològica

• Servei per a  la diversitat sexual

• Fons documental i  bibliogràfic especialitzat  en temes de gènere.  Consulta i

préstec

• Suport especialitzat a entitats i serveis

Durant tot l’any es fa una programació d'activitats dirigides a promoure la participació

de les dones i a millorar la seva qualitat de vida. 

L’horari del CIOD d’atenció :

� Matins de dilluns a divendres de 9 a 13 h

� Tardes de dilluns a dijous de 15 a 19 h

El CIOD està format per un equip interdisciplinari :

� Coordinadora  del  servei,  informadora-orientadora  i  consultora  en  atenció

psicosocial en temes de violència de gènere,  a jornada complerta

� Psicòloga especialitzada en atenció a a infants (8 hores mensuals). Servei que

presta Ventijol

� Advocada (13 hores setmanals).

� Psicòloga (15 hores setmanals).

� Assessora  servei  per a la  diversitat  sexual   Servei  que presta l’associació

ACORD

3.1 SERVEI D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ

Aquest servei ofereix l’acollida de les usuàries i dona tot tipus d'informació.

PRINCIPALS TASQUES:

� Acollida individual a totes les usuàries 

� Difusió de la programació i resta d'activitats que es preparen des del centre.

� Informació  sobre  temes  de  gènere  i  d'igualtat  d'oportunitats  a  entitats,

estudiants i professionals que ho sol·licitin.

� Difusió de subvencions, convocatòries, actes, campanyes i altres iniciatives 

� Elaborem díptics i cartells informatius de les activitats del centre.
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� Fem difusió de cartells d’altres entitats a les parets, plafons habilitats de fora i 

� Fem trameses periòdiques i puntuals per correu ordinari i e-mail.

� Contactem i col·laborem amb mitjans de comunicació

� Pengem informació a la pàgina web de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat de la

web de l'Ajuntament:  http://www.sant-adria.net/cat/dona/index.php

� Estem presents a les Xarxes Socials: 

      www.facebook.com/CIODDonesSantAdria (1734 seguidors/es)

      www.twitter.com/ciodsantadria (289 seguidors/es)

LES DADES

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL SET OCT NOV DES TOTAL

INFORMACIÓ
GENÉRICA

70 70 80 65 73 55 59 84 74 95 61 786

TALLERS 174 160 137 102 153 114 105 182 144 99 84 1454

ASSESSORIES 65 60 66 64 75 51 55 66 80 63 52 697

ALTRES 17 20 62 24 19 25 21 18 12 55 26 299

TOT 326 310 345 255 320 245 240 350 310 312 223 3236

De totes les demandes d’informació i orientació que arriben al centre hi ha algunes en

que es realitza una atenció individualitzada més acurada, mitjançant una entrevista

d’acollida. Aquest espai s’ofereix a dones que presenten una demanda ambigua. Es

tracta d’un espai d’escolta i contenció per aclarir situacions i, conjuntament amb ella,

establir un pla d’actuació. L’any 2014 es van fer 33 entrevistes d'acollida.

                                                      
Disposem de dos taulells informatius:
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3720 3590

TELEFÒN. CORREO OR CORREO
ELEC



1. Taulell “Temps de crisi”.  taulell informatiu de recursos, prestacions i ajudes 

de vivenda, subministrament de la llar (llum, aigua...), transports, famílies 

nombroses, beques, vacances... 

2. Taulell  d'anuncis.  Taulell  creat  per  afavorir  les xarxes  on les usuàries del

centre es puguin ajudar entre elles, i ofereixen o busquen temes relacionats

amb la vivenda (lloguer d'habitacions, compartir pis...) i amb el treball, sobre tot

el treball relacionant amb l'àmbit domèstic: cuidadores d'infants, cuidadores de

gent gran, feines de neteja...
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3.2 SERVEI D’ACOLLIDA I SUPORT A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

PRINCIPALS FUNCIONS :

� Acollir  i  oferir  suport  a  la  dona  que  es  troba  o  s’ha  trobat  immersa  en

dinàmiques de violència de gènere

� Clarificació de la demanda i seguiment del cas:

• identificació de la violència

• recuperació del dany emocional

• recolzament i acompanyament en el procés de superació dels efectes de la

 violència (psicològics, socials, emocionals, físics...)

� Gestió de l'allotjament d'urgència i del servei de Teleassistència Mòbil.

� Acompanyaments puntuals pe

� Seguiments de les derivacions (serveis laboral, legals, mèdics, habitatge...)

� Atenció telefònica i atenció urgent a usuàries.

� Coordinació  de  la  Comissió  de  Treball  contra  la  violència  masclista,

participació en la xarxa i en les activitats comunitàries que se’n derivin

� Responsable tècnic al municipi del programa de Teleassistència mòbil per a

dones víctimes de violència de gènere

� Conducció de grups de suport per a dones víctimes de violència

� Assessorament a familiars o persones de la xarxa  social  més propera a la

dona que pateix violència

� Xerrades i tallers de sensibilització i prevenció en temes de violència de gènere

a diferents col·lectius del municipi

� Elaboració i  impartició de tallers de prevenció de violència de gènere a les

escoles i als instituts del municipi

ATENCIÓ INDIVIDUAL

El total de demandes que s’han atès durant l’any 2014  ha estat de 406 Respecte a

anys  anteriors  hi  ha  hagut  un  lleuger  descens  tant  en  primeres  visites  com  en

seguiments, perquè hem dedicat més esforços i hores de treball a tallers i activitats de

prevenció i sensibilització i, per tant, s'ha reduït la disponibilitat de la professional per a

l'atenció individual. 

PRIMERES SEGUIMENTS
PRESENCIALS

SEGUIMENTS
TELEFÒNICS

TOTAL VISITES TOTAL
DONES

2014 44 342 20 406 103

En total hem atès a les diferents assessories del centre 52 nous casos de violència,

el 85% d'aquestes dones han arribat al servei específic de violència. Hem de seguir
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treballant  buscant  fórmules perquè la  derivació  d'aquests  casos  arribi  finalment  al

destí.

PROCEDÈNCIA 

Per primera vegada, les dones que o bé ja coneixien el nostre Servei o bé han estat

derivades per altres usuàries nostres s'han erigit com a primera font de derivació de

les primeres visites, amb un 32% del total. 

La  procedència majoritària de la resta de primeres visites que han arribat a aquest

Servei  ha  estat  dels  Serveis  Socials  d'Atenció  Primària (11,4%),  del  Servei

d'Assessoria Psicològica del CIOD (11,4%) i dels Centres de Salut d'Atenció Primària

del  municipi  (11,4%).  Els  Mossos  d'Esquadra amb el  9% de  les  primeres  visites,

segueixen en la mateixa línia del 2013, ja no suposen la primera o segona font de

derivació. 

PERFIL USUÀRIA

El  perfil  de la usuària atesa al servei  de violència durant l'any 2014 segueix en la

mateixa  línia  des  del  2011:  dones  de nacionalitat  espanyola,  d’entre  30  i  49  anys,

divorciades o separades amb 1 o 2 fills/es, que presenten un grau de formació primària o

secundària completa. Però a diferència del 2013 que en el moment de fer la consulta la

majoria de les dones estava aturada, aquest 2014 el col·lectiu més nombrós ha estat de

dones que treballen amb contracte indefinit.

De la mateixa manera que en 2013 hem atès més demandes de dones divorciades o

separades (38,9%), que de dones casades o parella de fet (34,7%). Moltes d'elles

s'han separat o divorciat durant el procés d'atenció i recuperació.

A diferència d'anys anteriors el percentatge de dones amb estudis secundaris (38%) és

més alt que el de dones que només tenen la primària (36,8%). D'altra banda, tot i que el

percentatge de dones sense estudis ha pujat  4 punts respecte a l'any passat (15,2%) les

dones amb estudis superiors no deixen d'augmentar, 10%, xifra que s'ha doblat en els

últims dos anys. 

Hem de destacar com a molt bona dada que, per primera vegada des del 2011, hem

atès més dones amb treball remunerat (53%, 25,6% de les quals amb contracte indefinit)

que dones aturades o que treballen només a la llar (47%).  La qual cosa suposa un factor

de protecció molt important per a les dones que pateixen violència, perquè disposar de
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recursos econòmics propis afavoreix la decisió de separar-se de la parella maltractadora

i de tirar endavant una vegada s'ha produït la separació. 

Quant al lloc de naixement, seguim rebent la majoria de les demandes de dones que

han nascut  a Espanya (80%).Les demandes de dones nascudes a altres països ha

suposat un 20% del total de les demandes. La majoria de les dones amb nacionalitat

estrangera provenen d'Amèrica Llatina (46,2%), del Marroc (31,3%) i de països de l'est

(20,8%). 

VIOLÈNCIA

Pel que fa als tipus de violència patida, del total de dones ateses, el 36,4% pateixen

o han patit  violència  psicològica,  el  22,9% violència  física,  el  20,7% de les dones

violència econòmica,  el 12% ambiental i el 8% sexual.

TIPUS VIOLÈNCIA PATIDA DONES %

FÍSICA + PSICOLÒGICA + ECONÒMICA 19 19,20%

FÍSICA + PSICOLÒGICA 16 16,20%

PSICOLÒGICA + ECONÒMICA  11 11,10%

PSICOLÒGICA 8 8,10%

FÍSICA + PSICOLÒGICA + AMBIENTAL 8 8,10%

FÍSICA + PSICOLÒGICA + ECONÒMICA +   AMBIENTAL 6 6,10%

PSICOLÒGICA + AMBIENTAL + ECONÒMICA 6 6,10%

FÍSICA + PSICOLÒGICA+ ECONÒMICA + AMBIENTAL +  SEXUAL 6 6,10%

PSICOLÒGICA + ECONÒMICA + SEXUAL 5 5,00%

PSICOLÒGICA + AMBIENTAL 4 4,00%

FÍSICA + PSICOLÒGICA + SEXUAL 3 3,00%

FÍSICA + PSICOLÒGICA+ ECONÒMICA +  SEXUAL 3 3,00%

PSICOLÒGICA + SEXUAL 2 2,00%

FÍSICA + PSICOLÒGICA+ AMBIENTAL +  SEXUAL 1 1,00%

PSICOLÒGICA + AMBIENTAL + ECONÒMICA + SEXUAL 1 1,00%

Com veiem a la taula, el  91,9% de les dones ateses  pateixen o han patit  més d'un

tipus de violència, la qual cosa agreuja les conseqüències en la víctima de la situació
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viscuda  i  empitjora  les  expectatives  de  la  dona  de  poder  sortir-se'n  i  de  trobar

solucions. 

La  violència  econòmica segueix  suposant  un  percentatge  molt  significatiu  de  la

violència  que  pateixen  les  dones  que  atenem.  Aquesta  dada  unida  al  nombre

significatiu de dones sense feina (47%) i la situació actual de crisi econòmica, està

dificultant enormement la seva sortida. És per aquesta raó, que considerem prioritari

que veritablement aquestes dones puguin accedir al mercat laboral, amb el suport de les

administracions i  puguin rebre  unes ajudes econòmiques que les  permetin realment

subsistir a elles i als seus fills i filles.

El 59,2% de les dones ateses estaven patint la violència durant el procés d'atenció i

recuperació, la resta l'havia patit abans de començar el seguiment. D'altra banda, el 29%

de les dones ateses durant el 2014 encara vivien amb l'agressor, la qual cosa fa més

difícil el seguiment, bé pel control de sortides que fa l'agressor a la dona o bé perquè és

la mateixa dona qui apareix i desapareix en funció de les diferents fases del cicle de la

violència que està vivint. Hem d'afegir que, tot i aquesta realitat, hem acompanyat a la

majoria d'aquestes dones en el seu procés de separació i/o divorci. 

Una dada qua augmenta any rere any és que el 92,2% de les dones ateses identifica la

violència patida en la primera visita, és a dir són conscients de la situació que estan

vivint. En aquests dades tenen molt a veure els professionals derivants, que en molts

casos han fet una treball previ d'identificació de la violència patida i han ajudat la dona a

generar la necessitat de recerca d'ajuda especialitzada.

El 35% de les dones portaven d'1 a 5 anys patint maltractaments, el 32% més de 10

anys, el 22,3% de 6 a 10 anys i un 4,8% uns mesos (dada que s'ha duplicat respecte al

2013). Hem constatat que les dones que han viscut situacions de violència durant menys

d'un any tenen una recuperació molt més ràpida i amb millor pronòstic que la resta. Per

això, la importància de seguir treballant en la prevenció i la identificació de la violència en

tots els col·lectius.

El  78,6%  de  les  dones  tenien  recolzament  familiar  i/o  social,  factor  de  protecció

fonamental  en  aquestes dones,  que les permet  superar  millor  i  en  menys  temps la

violència patida.

Aquest 2014 s'han mantingut les demandes de dones que han denunciat la violència

patida, dades que havien disminuït considerablement durant el 2010 o el 2011. Tot i

això,  és alarmant  com només al  17,5% de les dones que han denunciat  les  han

concedit ordre de protecció, gairebé la meitat que durant el 2013 (33%). La qual cosa

augmenta perillosament la sensació d'impunitat dels agressors i la de desprotecció i

desemparament de la dona.
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DENUNCIA:

   - 2010: 24,6% - 2011: 25%    - 2012: 35,7%

   - 2013: 37,9% - 2014: 37,9 %

ORDRE DE PROTECCIÓ:

   - 2013: 33% - 2014: 17,5 %

Respecte a maltractaments anteriors, el 20,4% de les dones ateses durant el 2014 ha

patit  violència  per  part  d'altre  o  altres  agressors  (parelles  o  no)  diferents  a  l'últim

agressor.  D'altra  banda,  el  22,3%  ha  patit  algun  tipus  de  maltractament  durant  la

infantesa i el 19,4% té antecedents de violència de gènere en la seva família d'origen.

Aquestes dades mostren clarament  que un percentatge important  de les dones que

atenem arriben al servei, no només amb les seqüeles del maltractament pel qual fan la

demanda,  sinó  també  de  maltractaments  viscuts  anteriorment.  Aquesta  realitat,

normalment  es  tradueix  en  un  major  número  de visites  que  la  dona  requereix  per

recuperar-se i derivacions a serveis terapèutics especialitzats, sobretot els que tenen a

veure amb agressions i abusos sexuals en la infantesa. És per aquesta raó, que un dels

nostres objectius prioritaris amb aquestes dones és la prevenció de futures relacions

abusives, així com la derivació dels fills i filles a tractament especialitzat per prevenir la

transmissió intergeneracional de la violència. 

Respecte a l'agressor, el 62,1% de les dones han patit i/o patien violència per part de

l'exparella o ex-marit, el 36,9% per part de la parella o marit i només hem atès una dona

maltractada pel fill.

El perfil de l'agressor de les dones ateses al nostre Servei és el següent: 

• El 31,8% dels homes agressors treballen al sector serveis, el 21,6% estan aturats, un

8% són empresaris o treballen com a comandament a una empresa, un 5,7% són

transportistes, i a banda de la resta d'ocupació m'agradaria destacar que 3 de les

dones  ateses  estaven  o  havien  estat  maltractades  per  homes  que treballen  en

seguretat privada, i 5 dones per part d'un agent de la llei amb tot el que això suposa:

arma reglamentària, por a que no les creguin si el denuncien, etc. 

• Segons la informació coneguda per la dona: el 47,6% dels homes agressors tenen

algun  tipus  d'addició  (alcohol,  drogues,  joc,  etc.),  el  16,5%  té  antecedents  de

violència de gènere en la seva família d'origen, el 18,5% ha maltractat a parelles

anteriors i el 30,1% ha maltractat també als fills/filles, bé directament, o indirectament

pel fet de presenciar o conèixer el maltractament a la mare.

ALTRES MOTIUS DE CONSULTA
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Si tenim en compte el motiu de consulta, el 50,7% de les demandes fan referència a

temes relacionats amb la  violència de gènere i el  49,3% a  altres motius apart de la

demanda  inicial  de  violència.  Alguns  d'ells  erigits  com  a  factors  de  risc  i/o

conseqüències de la violència patida. Per això, la importància de treballar tots ells per

prevenir  situacions  de  maltractament  en  el  futur  i  per  aconseguir  la  recuperació

integral de la dona. Els principals durant aquest 2014 han estat: 
� Assertivitat (33,1%)

� Baixa autoestima (16,3%)

� Quadre depressiu-ansiós (12,4%)

� Símptomes depressius (8%)

� Dependència afectiva (7,7%)

� Símptomes d'angoixa (5%)

� Suport psicològic durant els processos judicials: violència, divorci i altres (4,4%) 

� Dificultats amb fills ( 2,7%)

� Altres (10,4%)

En  la  mateixa  línia  que  anys  anteriors,  les  demandes  per  treballar,  l'assertivitat,

l'autoestima,   la  dependència  afectiva,  els  símptomes  d'angoixa  o  depressius  es

mantenen. És per això, que seguim treballant aquestes necessitats no només a nivell

individual, sinó també en grup. Així, durant l'any desenvolupem grups per treballar la

dependència  afectiva,  l'autoestima i  l'assertivitat.  Tots  tres  amb l'objectiu  afegit  de

millorar  la  intel·ligència emocional  de les dones i,  per tant,  de gestionar  millor  les

seves emocions. 

D'altra banda, les dones que es troben en aquestes situacions presenten mancances

importants en la seva capacitat de prendre decisions i un fort aïllament soci-familiar, el

que posa de manifest una gran dificultat per posar fi a la seva relació de patiment. Per

aquesta raó, considerem que amb la metodologia grupal afavorim a més que les dones

puguin ampliar la seva xarxa social i millorar les seves habilitats socials.

3.3 ASSESSORIA JURÍDICA

horari dilluns de 9 h a 14 h i de 15 h a 19 h i dimecres de 15 h a 19 h

TASQUES PRINCIPALS

� Assessorament, orientació,  i informació davant consultes jurídiques 

individuals.

� Elaboració, estudi i anàlisi de documentació jurídica diversa.

� Redacció d’escrits d'anunciació de recursos, escrits adreçats a diverses 

instàncies oficials, sol·licitud de certificats, documentació diversa on no és 

preceptiva la intervenció de lletrat ni de procurador.

� Derivació cap al professional o servei competent, si així s'escau.
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� Seguiment dels casos i col·laboració amb el professional o servei competent.

� Atenció telefònica i presencial a professionals i usuàries davant consultes 

concretes i urgents., 

� Dictat de xerrades informatives adreçades al públic en general o bé a 

professionals:

� realització de sessions formatives, cine fòrums, i tallers sobre temes jurídics

DADES 

Durant l’any 2014 s'han atès en consulta individual un total de 444 consultes, de les 

quals 156 corresponen a primeres visites amb el servei.

  EDAT NÚM PERCENTATGE

MENORS 20 ANYS 2 0,45%

20-29 ANYS 20 4,50%

30-39 ANYS 95 21,40%

40-49 ANYS 127 28,60%

50-59 ANYS 102 22,97%

60-69 ANYS 61 13,74%

MAJORS DE 69 37 8,34%

TOTAL 444 100%

CASADA 210 47,30%

DIVORCIADA 75 16,89%

PARELLA DE FET (UNIÓ ESTABLE DE PARELLA) 46 10,36%

SEPARADA 41 9,23%

SOLTERA 57 12,84%

VIDUA 15 3,38%

TOTAL: 444 100,00%

   NIVELL D’ESTUDIS NRE. %

PRIMARIA INCOMPLETA 55 12,39%

PRIMÀRIA COMPLETA 213 47,98%

ESTUDIS SECUNDARIS 136 30,63%

ESTUDIS SUPERIORS 40 9,00%

   TOTAL 444 100 %

PROCEDÈNCIA PRIMERES VISITES NRE. %

USUÀRIES 88 56,41%

AJUNTAMENT 14 8,97%

INFORMACIÓ/ORIENTACIÓ CIOD 4 2,56%
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MOSSOS D'ESQUADRA 5 3,21%

PUBLICITAT 2 1,28%

ABS BARRAQUER 3 1,92%

ABS MINA 3 1,92%

ASSESSORIA PSICOLÓGICA CIOD 5 3,21%

CONSULTORA VIOLÈNCIA 9 5,77%

EBASP PRIMERES 10 6,42%

EBASP INFANCIA 1 0,64%

EBASP PAAD 2 1,28%

EBASP PROMOCIÓ 3 1,92%

EAP 1 0,64%

ESCOLES 1 0,64%

ALTRES 5 3,21%

TOTAL 156 100 %

SITUACIÓ LABORAL NRE. %

TREBALLA AMB CONTRACTE INDEFINIT 105 23,65%

TREBALLA AMB CONTRACTE TEMPORAL 38 8,56%

TREBALLA SENSE CONTRACTE 26 5,86%

AUTÒNOMES 14 3,15%

ATUR AMB PRESTACIÓ 74 16,65%

ATUR SENSE PRESTACIÓ 120 27,03%

JUBILADES 18 4,05%

PIRMI 7 1,58%

INVALIDEZ 29 17,93%

VIDUÏTAT 7 0,92%

INCAPACITAT TEMPORAL 3 2,53%

ESTUDIANT 3 2,53%

TOTAL 444 100,00%
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MOTIUS CONSULTA NRE. %

INFORMACIÓ SEPARACIÓ/DIVORCI 55 9,32%

SEPARACIÓ PARELLA DE FET CONSENSUAL 5 0,86%

SEPARACIÓ PARELLA DE FET CONTENCIOSA 24 4,07%

   DIVORCI CONSENSUAL 21 3,56%

DIVORCI CONTENCIÓS 30 5,08%

FILIACIÓ 10 1,69%

VERBAL-CIVIL (CUSTÒDIA) INF. GENÉRICA 17 2,88%

APEL.LACIÓ SENTÈNCIA 17 2,88%

ARRENDAMENTS URBANS 15 2,54%

BENEFICI JUSTICIA GRATUITA 4 0,68%

RECLAMACIÓ DANYS I PERJUDICIS 11 1,86%

PENAL (DELICTES) 9 1,53%

DIVISIÓ COSA COMÚ (EXTINCIÓ CONDOMINI) 3 0,51%

ESTRANGERÍA 2 0,34%

EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA 46 7,80%

EXECUTIUS 3 0,51%

PENAL (FALTES) 16 2,71%

FISCAL 9 1,53%

INCAPACITACIÓ 26 4,40%

LABORAL 17 2,88%

MODIFICACIÓ EFECTES SENTÈNCIA 54 9,15%

PENSIONS I SUBSIDIS 44 7,46%

PROPIETAT 14 2,37%

PROPIETAT HORITZONTAL 4 0,68%

QUEIXA DEONTOLÒGICA 1 0,17%

RECLAMACIÓ QUANTITAT 32 5,42%

SUCCESSIONS 23 3,90%

VIOLÈNCIA FISICA NO DENUNCIADA 12 2,03%%

VIOLÈNCIA FISICA DENUNCIADA 8 1,36%

VIOLÈNCIA PSICOLÒGICA NO DENUNCIADA 22 3,73%

VIOLÈNCIA PSICOLÒGICA DENUNCIADA 13 2,20%

VIOLÈNCIA ECONÒMICA NO DENUNCIADA 10 1,69%

VIOLÈNCIA ECONÒMICA DENUNCIADA 5 0,85%

VIOLÈNCIA AMBIENTAL NO DENUNCIADA 3 0,51%

VIOLENCIA AMBIENTAL DENUNCIADA 3 0,51%

VIOLENCIA SEXUAL DENUNCIADA 1 0,17%

VIOLÈNCIA SEXUAL NO DENUNCIADA 1 0,17%

TOTAL 590 100 %
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DERIVACIONS NRE. %

CONSULTA PUNTUAL 263 55,72%

PROCURADOR LLETRAT D'OFICI 130 27,54%

ASSESSORIA PSICOLÒGICA CIOD 12 2,54%

JUTJAT 6 1,27%

CONSULTORA CIOD 9 1,91%

OMIC 4 0,85%

OFIM 2 0,42%

SERVEIS SOCIALS (EBAS) 6 1,27%

OTG 4 0,85%

AJUNTAMENT 5 1,06%

COL·LEGI ADVOCATS 4 0,85%

INSS 19 4,03%

MOSSOS D'ESQUADRA 6 1,27%

REGISTRE CIVIL 2 0,42%

TOTAL 472 100 %

ANÀLISI I VALORACIÓ

Es constata en elaborar les dades estadístiques corresponents al 2,014 que un any

més el servei d'assessoria jurídica del CIOD ha arribat a un major nombre d'usuàries, i

el que és més important,  es torna a incrementar el nombre de primeres visites,. així

doncs el servei d’assessorament jurídic del CIOD és un servei conegut al municipi i

cada vegada arriba a un major nombre de dones, ..

Les dones arriben a cercar orientació legal al servei d'assessorament jurídic del CIOD

i  cerquen  informació  relacionada  amb  qualsevol  branca  del  Dret,  el  ventall  de

consultes és molt ric i variat, però el motiu de consulta més representatiu s, torna a ser

un any més, tot el relacionat amb el Dret de Família.

Es  torna a constatar  per  segon any consecutiu  que els  procediments judicials  de

separació,  divorci  i  guarda i  custòdia  es tramitaran de forma contenciosa,  fet  que

mostra  que  es  confirma  la  tendència  detectada  l'any  anterior  d'increment  de  la

litigiositat, que ve donada per la situació de crisi que pateix la societat.

De  la  mateixa  manera,  la  situació  de  manca  de  feina  i  de  crisi  econòmica

generalitzada fa que seguint la tendència ja detectada en les dades de l'any anterior

continuï  el  notable  increment  en  el  nombre  de  consultes  relacionades  amb  els

procediments instant modificacions de mesures definitives adoptades en procediments

de separació o divorci,  no només per modificar la modalitat  de custòdia si  no per
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adequar la sentència  a les noves circumstàncies econòmiques del  deutor/a.  De la

mateixa manera la destrucció de l'ocupació provoca que es confirmi la tendència ja

detectada  durant  l'any  anterior  de  notable  i  continuat  increment   respecte  a  les

consultes relacionades amb l’execució de sentències derivades de procediments de

família,  això  significa  que   cada  vegada  es  produeixen  més  incompliments  en

l’obligació de prestar aliments als fills/es menors, fent necessari instar el compliment

forçós de la sentència mitjançant un procediment d'execució de resolució judicial.

Les demandes d'assessorament en matèria de Dret Laboral també constitueixen un

gran nombre de les consultes rebudes, consultes relacionades amb acomiadaments,

modificacions  substancials  de  les  condicions  de  treball,  eros  i  amb  prestacions,

subsidis i pensions, estan representades amb les dades estadístiques extretes i es

detecta un notori increment respecte a totes aquestes consultes relacionades amb el

Dret Laboral, dada coherent amb els temps de crisi que estem patim.

Temes relacionats amb la propietat, la propietat horitzontal i els arrendaments urbans,

són significatius.

Les  demandes  relacionades  amb  incapacitacions  i  successions  també  han

experimentat un increment respecte a d'altres anys.

Cal  fer  un  estudi  diferenciat  respecte  als  motius  de  consulta  atesos  referents  a

violència de gènere. A diferència de l'any anterior, aquest any es detecta un notori

increment respecte al nombre de consultes relacionades amb la violència de gènere,

suposant un 13,22% del total de consultes rebudes pel servei d'assessorament jurídic

del CIOD. Contràriament a les dades extretes l'any anterior, el 2,014 ha estat un any

en  que  es  denota  un  notable  increment  en  el  nombre  de  denúncies  relatives  a

violència  de gènere,  doncs del  total  del  nombre de motius relatius a violència  de

gènere, un 38,85% el constitueixen violències denunciades.

El tipus de violència més representatiu a les dades estadístiques, és com l'any anterior

la  violència  psicològica  no  denunciada,  seguida  per  la  violència  psicològica

denunciada i la violència física sense denunciar. Aquest any resulta molt significatiu

l'increment en les dades relatives a la violència econòmica sense denunciar, aquesta

dada ens mostra que cada vegada més les dones la identifiquen com una forma greu

de violència.

Es molt  important  remarcar que la violència de gènere es dóna mostrant diferents

tipus de violència, així doncs trobem consultes en que la mateixa usuària ens relata

situacions on malauradament es combinen diferents tipus de violència.
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Aquest any, a diferència de l'any anterior podem  concloure que més del 55% de les

demandes d'informació legal ateses es poden resoldre des del propi servei,  com a

consultes  puntuals.   Es  confirma  aquest  any  el  fet  que  es  detecta  un  increment

respecte a la litigiositat, és a dir, hi han més temes que  s'haurà de resoldre per via

contenciosa,  i  això  fa  que  el  27,54%  de  les  derivacions  efectuades  pel  servei

d'assessorament jurídic  del  CIOD ho siguin a procurador i  advocat  del torn d'ofici,

dada que suposa només un lleuger descens respecte de les dades obtingudes en la

memòria de l'any anterior.

3.4 ASSESSORIA PSICOLÒGICA

Horari:  els dilluns de 9 h a 14 h i de les 15 a les 19 h i els dimecres de 13 a 19 h,

distribuïdes en diferents actuacions: 

TASQUES PRINCIPALS

• Acollida i assessorament psicològic individual a les usuàries que fan una demanda a

aquesta assessoria.

• Valoració  de  les  situacions  individuals  i  contextuals  de  la  persona  i  la  seva

problemàtica

• Intervenció terapèutica puntual si cal, assessorament psicològic i derivació en aquells

casos que ho requereixin.

• Seguiment dels casos quan es consideri oportú.

• Realització de diferents tallers adreçats a les dones i relacionats amb temes referents

al creixement de la persona, a l'auto-cura emocional, a la gestió el estres i altres

temes dirigits a prendre consciència de les nostres necessitats i interessos, detallats

en les programacions quatrimestrals

• Xerrades  a  diferents  Centres,  Espais  i  Entitats  municipals  que  ho  sol·liciten.

S'aborden temes del seus interessos, proposats per ells, entre els que destaquem::

1.Xerrades a la Escola Bressol  municipal,  F. Céspedes. “El cicle vital de 

la família”.

S'han realitzat dos sessions els dies 13/02/14 i 13/11/14

2.  Xerrada al  IES Vázquez Montalbán, sobre  “La Adolescència,  etapa de

creixement. Canvis a la família”. Febrer 2014

3.Sessió de treball  al  SIOL, amb dones que participen en el  programa

ACTIC.
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4.Sessió de treball al SIOL, amb dones que estan realitzant el Curs de

formació com a Dependentes de comerç. Projecte Adriàtic.

             5.Sessió de treball al SIOL, amb dones participants al Projecte Adriàtic.

6.Xerrada “Estratègies per fer front a la angoixa” a l'Associació Aprodisa. 

 DADES 

El Servei d’Informació i Orientació Psicològica del CIOD durant l’any 2014 ha atès un

total de 428 demandes d’assessorament, essent 5 els homes atesos.

PRIMERES VISITES SEGUIMENTS TOTAL

159 269 428

EDAT DONES % HOMES %   TOTAL

MENORS DE 20 2 0,47 0 0 2
ENTRE 20 I 29 22 5,14 0 0 22
ENTRE 30 I 39 70 16,36 3 0,7 73
ENTRE 40 I 49 134 31,31 3 0,7 137
ENTRE 50 I 59 102 23,83 3 0,7 105
ENTRE 60 I 69 38 8,88 3 0,7 41
MÉS DE 69 48 11,21 0 0 48

TOTAL 416 97,2 12 2,8 428     /     100%

ESTUDIS NRE. %

Primària completa 201 46,96%
Primària incompleta 16 3,74%
Estudis secundaris 127 29,67%
Sense estudis 14 3,27%
Estudis superiors 52 12,15%
Neolectores 18 4,21%

TOTAL 428 100 %

SITUACIÓ LABORAL NRE. %

Autònoma 6 1,40%
Contracte temporal 36 8,41%
Contracte indefinit 89 20,79%
Sense contracte 5 1,17%
Treballa a la llar 45 10,52%
Aturada amb prestació 45 10,52%
Aturada sense prestació 111 25,93%
Invalidesa 26 6,07%
Jubilada 31 7,24%
Viduïtat 4 0,94%
Baixa laboral 13 3,04%
PIRMI 17 4,04%

TOTAL 428 100 %
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85

227

20

49

36

29

Solteres

Casades

Parella de fet

Separades

Divorciades

Vidues

MOTIUS DE CONSULTA I SITUACIONS CONFLICTIVES PERSONALS

Altres 8
 Abús sexual a la infància 1
Dificultats d'assertivitat 2
 Assetjament sexual 2
Dificultats d'autoestima 28
Dificultats físiques 55
Dificultats de desvinculació de la família d'origen 10
 Dependència emocional 32
Consulta per orientació infantil/juvenil 2
 Dificultat de relació amb els fills/es 35
 Dificultat parentals 27
 Crisis d'angoixa 1
 Dificultats físiques/malaltia 55
 Dificultats de relació familiar 62
 Dificultats de parella 86
Elaboració procés de dol 19
Pors i fòbies davant canvis vitals 1
Quadre ansiós-depressiu 14
Quadre depressiu-ansiós 16
Dificultat ex-parella 11
Símptomes depressius 59
Símptomes d'angoixa 74
Procés separació 73
I Vivències de solitud 1
 Toxicomania/ludopatia 7
Trastorns alimentaris 10
Violència psicològica no denunciada 7
Violència física no denunciada 5
Violència ambiental no denunciada 1
Violència psicològica denunciada 1
Assetjament laboral 9
Assetjament sexual a la feina 4
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VALORACIÓ D'ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA

Pel  que  fa  a  les  manifestacions  disfuncionals  presentades  tornem a  destacar  en

primer  lloc    les  consultes  relacionades  amb dificultats  familiars,  ja  sigui  amb els

membres del nucli familiar, amb qui es comparteix la vida diària, amb fills que estan

fora  del  nucli  familiar,  o  amb membres  de  la  família  extensa:  germans/es  i  més

freqüentment amb els pares, i  freqüentment amb les mares. Aquesta situació, sovint

produeix vivències que resten sense solució en el temps i fan que la relació sigui molt

difícil o en alguns casos inexistent amb la pertinent càrrega de culpa i patiment. Des

d'aquesta Assessoria s'ofereix la possibilitat de un abordatge familiar de la situació

disfuncional, si es considera oportú.

En la mateixa línia del darrer any,  les consultes relacionades amb les dificultats de

parella,  son una demanda habitual  en  l'Assessoria.  El  conflictes  mantinguts  en  el

temps  porten  a  una  relació  conflictiva  on  no  es  prenen  decisions  envers  a  la

modificació  de  la  dinàmica  relacional.  S'acostuma  a  observar  diferències   en  el

funcionament familiar quan es produeixen canvis significatius en el sistema familiar,

per exemple la sortida dels fills de casa , la jubilació, una malaltia o la decisió de voler

altre tipus de relació.

En relació a lo que s'ha comentat anteriorment, es troba un nombre significatiu de

dones que viuen les seves relacions amb dependència emocional i aquest factor es

suma  a  les  dificultats  pels  canvis  i  a  la  d'expressar  els  seus  criteris,  desitjos  i

expectatives. La necessitat de desenvolupar recursos alternatius es posa de manifest

principalment  quan  es  viuen  processos  de  separació  i  problemàtiques  resultants

d’aquest  procés amb relació a: els fills/es, la família,  les relacions socials...  És en

aquest  moment,  generalment,  quan la  dona es dirigeix a nosaltres per cercar una

solució útil per continuar amb la seva vida d’una forma més satisfactòria.

Les  dificultats  del  pares  amb  el  seus  fills  estan  presents,  com  tots  els  anys.  La

problemàtica de comportament del fills ocasiona una gran preocupació a les dones,

que  fan  una  demanda  per  cercar  eines  d'abordatge  a  aquestes  situacions.  Cal

destacar que son les mares les que fan la demanda de forma individual i en la major

part dels casos se les informa de la necessitat de que el pare també hi sigui present.

Les demandes fetes per dones que presentaven símptomes depressius i d'angoixa es

mantenen en una elevada proporció, en la línia del darrer any. Les problemàtiques

amb els fills, la falta de salut,  les dificultats de parella, les dificultats en les relacions

familiars i la situació econòmica son els motius més habituals, per els que les dones

presenten aquestes simptomatologies. 
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Els casos de violència, que son atesos en aquesta Assessoria, solen no haver estat

denunciats. El tipus de violència que, aquest any ha estat més present es la violència

psicològica  no  denunciada,  seguida  per  els  episodis  de  violència  física  sense

denunciar  i  constatem  la  davallada  de  casos  on  es  dona  violència  econòmica  i

ambiental. 

Hem de constatar el manteniment de casos on les dones manifesten estar sotmeses a

comportaments de assetjament laboral i sexual, per part d'algú dels seus superiors. En

determinades situacions, aquest fet es viscut per la dona amb una càrrega d'angoixa

molt  important,  i  arriba  a  ocasionar-li  unes  greus  conseqüències  emocionals.  Es

treballen  aspectes relacionats amb la recuperació de l'autoestima,  a la  creació de

àrees de auto cura,  temes d'assertivitat,  així  com el  treball  conjunt  i  paral·lel  dels

aspectes legals de la seva situació.  

Els seguiments de les usuàries que s’han portat a terme constaten que els canvis

introduïts han estat mantinguts i s’han aconseguit  modificacions que han portat les

dones a situar-se en diferents posicions i han estat capaces d’introduir nous canvis en

la situació que al inici les feia sentir aturades.

3.5 SERVEI PER A LA DIVERSITAT SEXUAL

ACCIONS

� Atenció personalitzada a les persones LGTBIQ : Durant aquest any s’han dut a

terme 14 atencions individualitzades.

� Tallers  formatius  a  les  escoles  d’infantil,  primària  i  secundària,  per  tal

d’eradicar el bullying homofònic en els centres escolars, i parla obertament de

la  diversitat  sexual  i  de  la  diversitat  familiar:  Escola  Pompeu  Fabra  els

alumnes de 5èA i 5èB (16 noies i 29nois)  

� Participació en la programació actes del  28 de juny,  Dia de l’Orgull Gai i

Lèsbic.
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3.6 ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ

TALLERS I ACTIVITATS

Cada quadrimestre s’organitzen tota una sèrie de tallers. Aquests tallers es programen

en funció de les demandes i  també es fan noves propostes sobre aspectes que es

considera interessant potenciar en el col·lectiu de dones. 

S’han fet un total de 40 tallers amb unes 600 participants.

� FINAL DEL TERCER QUADRIMESTRE OCTUBRE 2013 – GENER 2014
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3.7 COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
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3.8 COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL D’ACCIÓ PER A LA SALUT DE LES
DONES
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3.9 COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL GAI I LESBIÀ
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COMMEMORACIÓ  DEL  DIA  INTERNACIONAL  CONTRA  LA VIOLÈNCIA  VERS

LES DONES

Aquest apartat esta descrit en aquest document en el programa d'actuació contra la

violència masclista, en el punt de prevenció i sensibilització.

3.10 FONS DE DOCUMENTACIÓ I BIBLIOGRÀFIC

El  fons  bibliogràfic  està  dedicat  a  recollir  i  difondre  les  obres,  els  escrits,  i  els

testimonis de dones. És una biblioteca especialitzada en temes de gènere i igualtat

amb servei de consulta i préstec,.

Racó de lectura per a dones

A l’entrada del centre s’exposen els llibres pel préstec. Als mesos d’estiu vam fer al

racó de “Llibres per l’Estiu”. A partir d’octubre l’equip va decidir exposar llibres d’una

temàtica diferent cada mes. 

Obres: novel·les escrites per dones i nous volums sobre gènere, violència, psicologia,

treball, dret, immigració, etc.  
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Coordinació  amb  les  Biblioteques  Municipals:  En  aquests  moments  s’està

treballant  conjuntament  amb  les  Biblioteques  Municipals  per  tal  que  es  tingui

informació recíproca sobre els materials que disposa el fons bibliogràfic. També s’està

fent una tasca d’assessorament per a que les biblioteques tinguin en compte a l’hora

d’ampliar el seu arxiu obres de referència en el tema de la dona. També s'exposen

llibres  del  servei,  especialment  en  dates  significants  per  la  dona  com  el  Dia

internacional de les dones o les jornades contra la violència masclista.

Recull de contes no sexistes: Al fons bibliogràfic i documental del CIOD tenim una

secció adreçada als més menuts de la casa. S'està realitzant una selecció acurada de

títols de contes destinats a infants de diverses edats, i amb diferents temàtiques, que

transmeten una imatge real de la pluralitat de la nostra societat, desterrant actituds

sexistes .

VALORACIÓ

Actualment el fons compta amb un volum aproximat de 1.300 documents i es troba

en ple procés d’introducció i nova classificació a un programa informàtic específic. 

Aquest  any s’han deixat  en préstec 90 llibres  en total.  Estem treballant  perquè el

servei de préstec sigui mes àgil i atractiu per  així poder augmentar la quantitat de

llibres prestats.
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4. LINEES D’ACTUACIÓ: PROGRAMES, PROJECTES I ACCIONS

4.1. PROGRAMA D’ACTUACIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

1.Atenció individualitzada i grupal a les dones

• Informació i orientació*

• Servei de suport psicosocial*

• Assessorament jurídic*

• Assessorament psicològic*

• Diferents grups de suport*

• Teràpies breus focalitzades*

*Aquestes funcions estan descrites a l’apartat de serveis específics del CIOD (Centre

d’informació i orientació de la dona).

2. SERVEI ATENPRO

ATENPRO  és  un  servei  telefònic  d'atenció  i  protecció  per  a  dones  víctimes  de

violència de gènere. El coordina CREU ROJA i les gestions i coordinacions a Sant

Adrià  de  Besòs  és  realitzant  des  del  CIOD,  també  els  Serveis  Socials d’Atenció

Primària poden donar d'alta a les seves usuàries. 

La valoració del servei tant per part dels professionals del municipi, com de les dones

usuàries del servei és satisfactòria, tot i la poca durabilitat de la bateria del dispositiu.

Durant el 2014 hem donat d'alta 5 dones i 4  de baixa.  Actualment tenim11 dones

amb aquest servei actiu. 

3. SUPORT PSICOLÒGIC A FILLES I FILLS VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE

 GÈNERE. 

El servei de Teràpia Familiar al municipi de Sant Adrià del Besòs va començar al Març

del 2011 amb una atenció de 4 famílies. Aquest servei ho dona Ventijol (associació per

la salut comunitària i familiar). Durant l'any passat 2014 hem continuat oferint el servei

i hem fet una atenció a un total de 10 Famílies

La freqüència d’atenció es continua fent de manera quinzenal amb sessions de 45

minuts de duració i amb convocatòries tant individual com familiars. Durant el període

del 2014 se han desenvolupat un total de 96 sessions. 
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4. TREBALL EN XARXA

La Comissió Tècnica de Treball contra la Violència Masclista, creada al 1999, està

formada per  professionals  de  diferents  serveis:  Àrees  Bàsiques  de  Salut,  Serveis

Socials d’Atenció Primària, Policia Local,  Mossos d’Esquadra i CIOD. Durant el 2014

ens hem reunit amb una periodicitat mensual.

La comissió, a part de dissenyar estratègies per a millorar l’atenció a les víctimes, és

l’encarregada de proposar i dissenyar les actuacions preventives i de caire comunitari.

Les activitats principals portades a terme són:

� Finalització i seguiment del Protocol per a l'abordatge de la violència masclista

a Sant Adrià de Besòs (25 de novembre de 2014)
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VIOLÈNC DE PARELLA AGRES MASC ESTRATÈGIES EDUCATIVES

VIOLÈNCIA DE PARES A FILLS DIFIC ESCOLARS COMPORTAMENT

SEPARACIÓ/DIVORCI DIFIC ESCOLARS RENDIM ACADÈMIC

TM CRISIS D’ANSIETAT COND DESAFIANTS INF O ADOLESC

ESTRÈS - SOBRECÀRREGA TM TRASTORN DÈFICIT ATENCIÓ

MENORS EN SITUACIÓ DE RISC PROB ECONÒMICS ATUR

ESTRÈS - SOBRECÀRREGA PROBLEMES LABORALS

TRASTORN MENTAL DEPRESSIÓ PROB ECON INCOMP PENSIÓ ALIM

COMUNICACIÓ PARES - FILLS CRISIS DEL CICLE VITAL / MALALTIA

ORGANITZACIÓ QUOTIDIANA DOL MIGRATORI
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� Manteniment d’una base de dades al CIOD on es centralitzen tots els casos

atesos en el municipi, que permet conèixer el volum de casos atesos a Sant

Adrià i el seguiment de les derivacions que s’han portat a terme dins la xarxa. 

� Elaboració de tríptics informatius, manifestos i altres documents. 

� Sensibilització del conjunt de professionals, i  altres col·lectius. Elaboració de

les noves estratègies.

� Programació  i  desenvolupament  dels  actes  del  25  de  novembre  (Dia

Internacional contra la Violència de Gènere).

El  25  de  novembre  s'ha  fet  la  signatura  oficial,  per  part   dels  nostres

representants,  del  Protocol per a l'abordatge de la violència masclista a Sant

Adrià de Besòs per part de:

- Sr. Joan Callau Bartolí – Alcalde de Sant Adrià de Besòs 

- Sra. Rocío Rubio Mojarro – Cap Àrea Bàsica Policial Badalona

- Sra. Pilar Solans Julián – Gerent Àmbit d'Atenció Primària de Barcelona Ciutat (ICS)

- Sra. Montserrat Figuerola Batista – Dra. del Servei d'Atenció Primària Barcelonès Nord i Maresme (ICS)

� Elaboració del “Butlletí de la Comissió” coincidint amb la commemoració del

Dia  Internacional  contra  la  Violència  vers  les  Dones.  El  Butlletí  té  com  a

objectiu fomentar la formació i la sensibilització dels diferents professionals del

municipi en aquesta problemàtica.

� Contactar i conèixer diferents recursos externs del municipi destinats a dones,

fills/filles que pateixen violència i també serveis que atenen els agressors.

5. FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ A PROFESSIONALS DEL MUNICIPI

Durant el 2014 ens vam dedicar fonamentalment a l'assessorament individual i a la

coordinació  amb  professionals  a  partir  de  les  demandes  rebudes.  Vam  fer  63

coordinacions i assessoraments tant amb professionals de la xarxa de violència del

municipi com amb altres professionals externs (advocats, psicòlegs del SATAF, etc.).

D'altra banda, vam fer una sessió de treball amb dues alumnes de l'Escola Judicial.

Las futures jutgesses van tenir l'oportunitat de conèixer de primera mà els testimonis

d'aquestes dones i de poder preguntar els dubtes que tenien sobre la seva situació.

De  la  mateixa  manera,  les  dones  van  poder  donar  la  seva  opinió  sobre  la  seva

experiència amb la Justícia, tant en els seus processos penals com civils.

� FORMACIÓ CAS LA MINA: 

A petició del CAS la Mina vam desenvolupar una formació específica adreçada a tot

l'equip. Vam organitzar una formació amb dues sessions
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- La primera sessió, liderada per la consultora de violència del CIOD, tenia l'objectiu

fonamental de formar als i les professionals en la detecció i derivació als recursos més

adients dels casos que puguin trobar-se al seu Servei, tant si parlem de dones que

pateixen violència com dels homes que l'exerceixen. També es va informar de quin és

el circuït d'atenció en violència masclista a Sant Adrià de Besòs.

- La  segona sessió  va estar dirigida per l'assessora jurídica del CIOD i la Mossos

d'esquadra  especialitzada  en  violència  de  la  comissaria  del  municipi.  En  aquesta

sessió es van treballar tots els aspectes legals, jurídics i policials relacionats amb la

violència masclista.

Dates:   26 de març i 9 d'abril (2 hores)

SESSIÓ FORMATIVA CONEXUS:

Associació  Conexus:   ha  estat  convidada  a  una  de  les  nostres  reunions  de  la

Comissió per oferir-nos una xerrada informativa dels seus serveis. Hem acordat :

� Derivació  de menors que,  per  no complir  els criteris de la  Fundació La

Caixa, no podien ser atesos per Ventijol.

� Derivació d'homes agressors

� Derivació de parelles en situacions de separacions conflictives per garantir

el benestar dels fills/filles a un programa específic per aquest objectiu.

-Registre de les dones víctimes de violència de gènere que s’han atès durant tot l’any,

per  part  dels  serveis  que participen en la  Comissió  El  control  d'aquestes  dades i

l'elaboració d'estadístiques es porta des del CIOD. El número total de fitxes recollides

durant el 2014 ha estat de 161 que correspondrien a 116 dones. 35 dones que han

passat pels diferents serveis, un 66% més que l'any passat, de tota manera aquesta

estadística ens segueix demostrant que hem de seguir treballant en la derivació .

6. PREVENCIÓ I SENSIBILITZACIÓ

� TALLERS / XERRADES DE PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA EN LA PARELLA: 

EDUCACIÓ FORMAL I NO FORMAL

Durant l’any 2014 s'han desenvolupat als centres educatius i al centres d'educació no

formal del municipi les següents accions de prevenció de la violència masclista: 

TALLERS CALENDARI POBLACIÓ/LLOC
Nº ALUMNES

  DONES         HOMES

1. Xerrada prevenció 
violència

Gener
1 sessió             (2h)

Alumnat de 12 a 16 anys
CASAL OBERT D'ADOLESCENTS. 

BARRI BESÒS
9 15
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2. Xerrada prevenció 
violència

Gener
1 sessió             (2h)

Alumnat 4t ESO
IES FÒRUM 6 7

3. Xerrada prevenció 
violència 

Febrer
1 sessió             (90 min)

Grup noies formació prelaboral
CASAL INFANTS MINA 8 -

4. Taller
 Mural dels rols

Febrer
1 sessió (90 min)

Alumnat 6è A Primària
CEIP AMOR DE DÉU

12 14

5. Taller
 Mural dels rols

Febrer
1 sessió 
(90 min)

Alumnat 6è B Primària
CEIP AMOR DE DÉU

15 14

6. Taller
 Mural dels rols

Febrer
1 sessió 
(90 min)

Alumnat 6è C Primària
CEIP AMOR DE DÉU

17 10

   7. Taller de xapes
Març 

1 sessió 
(90 min)

Alumnat 5è Primària
CEIP CASCAVELL

9 7

   8. Taller de xapes
Març 

1 sessió 
(90 min)

Alumnat 6è Primària
CEIP CASCAVELL

8 9

9. Taller
Mural dels rols

Març 
1 sessió 
(90 min)

Alumnat 6è A Primària
CEIP POMPEU FABRA

13 11

10. Taller
 Mural dels rols

Març 
1 sessió 
(90 min)

Alumnat 6è B Primària
CEIP POMPEU FABRA

10 15

11. Prevenció violència en la 
parella jove

Abril-Maig
2 sessions (4h)

Alumnat de 1r A Batxillerat
CEIP SANT GABRIEL

23 10

12. Prevenció violència en la 
parella jove

Abril-Maig
2 sessions (4h)

Alumnat de 1r B Batxillerat
CEIP SANT GABRIEL

28 9

13. Prevenció violència en la 
parella jove

Abril-Maig
2 sessions (4h)

Alumnat de 1r C  Batxillerat
CEIP SANT GABRIEL

20 17

14. Prevenció violència en la 
parella jove

Abril-Maig
2 sessions (4h)

Alumnat de 1r D Batxillerat
CEIP SANT GABRIEL

6 26

15. Xerrada prevenció 
violència 

Maig
1 sessió             (2h)

Alumnat formació prelaboral
CASAL INFANTS MINA 5 4

16. Taller de xapes
Maig

1 sessió 
(90 min)

Alumnat de 5è Primària
CEIP MEDITERRÀNIA

6 17

17. Taller de xapes
Maig 

1 sessió 
(90 min)

Alumnat 6è Primària
CEIP MEDITERRÀNIA

10 12

18. Xerrada informativa 
Concurs TQB

Octubre
1 sessió (1h)

Alumnat de 1r A de Batxillerat 
IES MONTALBAN

18 12

19. Xerrada informativa 
Concurs TQB

Octubre
1 sessió (1h)

Alumnat de 1r B de Batxillerat 
IES MONTALBAN

16 14

20. Xerrada informativa 
Concurs TQB

Octubre
1 sessió (1h)

Alumnat de 2n Batxillerat
IES SANT GABRIEL

75 61

21. Xerrada informativa 
Concurs TQB

Octubre
1 sessió 
(90 min)

Alumnat formació prelaboral
TASTET D'OFICIS - SIOL

5 3

22. Xerrada informativa 
Concurs TQB

Octubre
1 sessió 
(90 min)

Alumnat Formació prelaboral 
CASAL INFANTS MINA

8 6
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23. Gimcana 25 novembre: 
“El jovent de Sant Adrià 
contra la violència de gènere”
     

Novembre
(2h)

Alumnat d'ESO, Cicles Formatius i
Formació prelaboral

39 54

24. Taller de xapes
Desembre

1 sessió (1h)
Alumnat de 5è A Primària

CEIP AMOR DE DÉU
12 14

25. Taller de xapes
Desembre

1 sessió (1h)
Alumnat de 5è B Primària

CEIP AMOR DE DÉU
11 15

26. Taller de xapes Desembre
1 sessió (1h)

Alumnat de 5è C Primària
CEIP AMOR DE DÉU

13 14

27. Xerrada informativa 
Concurs TQB

Desembre
1 sessió (2h)

Alumnat de 4t d'ESO
IES MONTALBAN

3 7

                                  TOTAL = 
DONES

405

HOMES

397

TOTAL   =   802

VALORACIÓ

Aquest 2014 hem aconseguit la millor xifra d'aquest servei, en arribar a 802 de joves,

amb els tallers i xerrades de prevenció en violència de gènere que desenvolupem. Dada

que suposa un 275% més respecte al 2010 i un 7% més respecte al 2013.

   - 2010: 288 - 2012: 516 - 2011: 422     - 2013: 749 - 2014: 802

Volem destacar que en la mateixa línia que en anys anteriors, tots els tallers es van

programar  a  partir  de  les  demandes  rebudes  dels  col·legis,  instituts  i  altres

centres..Encara  queda  molta  feina  a  fer,  cosa  que  confirmem  en  algunes  de  les

actuacions que desenvolupem amb joves,  principalment enguany durant  la  Gimcana

adreçada a l'alumnat d'ESO, ja que hem escoltat comentaris preocupants per part dels

joves.  Pensem que dinamitzar  una activitat  com aquesta,  amb un component  lúdic

important, fa que l'alumnat  parli més espontàniament que en les xerrades dins l'institut,

la qual cosa ens permet poder detectar i intervenir millor en situacions d'abús inicials.

� ALTRES ACCIONS DE PREVENCIÓ  I SENSIBILITZACIÓ

D'altra banda, es van posar en marxa xerrades, tallers i videofòrums per treballar la

prevenció de la violència de gènere i el foment de la igualtat entre dones i homes amb

diferents col·lectius:
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ACCIONS CALENDARI POBLACIÓ/LLOC
Nre ALUMNES

DONES         HOMES

Xerrada AMPA: 
“Les relacions de parella dels 
nostres fills i filles”

Gener
1 sessió  (90 min)

Pares i mares d'alumnes
IES M.V. MONTALBAN

5 3

Taller: 
“Amor o dependència”

Abril-maig
8 sessions
(90 min)

Usuàries del servei específic de violència

i dones del municipi – CIOD
10 -

Taller: 
“Autoestima: Vols recuperar la 
confiança en tu mateixa?”

Juny-juliol
6 sessions
(90 min)

Usuàries del servei específic de violència

i dones del municipi – CIOD
17 -

Taller Cinema i Crispetes:
“Blue Jasmine”

Juliol
1 sessió

(2h 30min)
Dones del municipi – CIOD 20 -

Taller: 
“Taller d'assertivitat i comunicació: 
jo et respecto, tu em respectes...

Octubre-novembre
6 sessions
(90 min)

Usuàries del servei específic de 

violència, del servei d'assessorament 

psicològica  i dones del municipi CIOD

14 -

                            TOTAL  =  66

� DESCRIPCIÓ DELS  GRUPS-TALLERS QUE S'HAN FET AL CIOD

AMOR O DEPENDÈNCIA?

DESTINATÀRIES: Taller gratuït adreçat preferentment a dones majors d'edat que han

patit o pateixen violència masclista o relacions de dependència afectiva

PROGRAMA:

• Mites de l'amor romàntic: el Test de l'Amor

• L'elecció de parella

• L'espai personal: Models de vincles amo�����
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CALENDARI / ANY: 8 sessions de 90 minuts / abril-maig 2014

NOMBRE DE PARTICIPANTS: 10 

Es va crear un ambient d'intimitat i confiança tal que el taller es va convertir gairebé en

un grup d'autoajuda, perquè la majoria de les dones van decidir compartir amb la resta

detalls de la seva vida personal.
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� TALLER  D'AUTOESTIMA:  VOLS  RECUPERAR  LA  CONFIANÇA  EN  TU

MATEIXA?

DESTINATARIS/ES: Taller gratuït adreçat a dones majors d'edat que volen millorar la

seva autoestima i recuperar la confiança en sí mateixes

PROGRAMA:

• L'autoconeixement com a punt de partida per millorar l'autoestima

• L'autoestima: concepte, característiques d'alta i baixa autoestima

• Com puc millorar la meva autoestima

• Distorsions cognitives: conèixer i identificar les distorsions cognitives que fem

servir habitualment

• Entrenar-se en el maneig d'autoinstruccions adequades

• El canvi personal: enemics del canvi, fases del canvi, motivació per al canvi

• El procés de convertir-me en protagonista de la meva vida

CALENDARI / ANY: 6 sessions de 90 minuts / juny-juliol 2014

NOMBRE DE PARTICIPANTS: 17

VALORACIÓ ACTIVITAT MOLT POSITIVA

. 

.TALLER  D'ASSERTIVITAT  I  COMUNICACIÓ:  JO  ET  RESPECTO,  TU  EM

RESPECTES...

DESTINATARIS/ES: Taller gratuït adreçat a dones majors d'edat que volen aprendre

a actuar en funció dels seus propis interessos i defensar els seus drets, sense sentir

malestar i respectant els drets de les altres persones. 

PROGRAMA:

• Què és un estil de comunicació assertiu?

• Estils de comunicació i exemples : passiu, agressiu i assertiu

• Per què no som assertives?

• Identificació del propi estil de comunicació

• Els nostres drets assertius

• Tècniques assertives

CALENDARI / ANY: 6 sessions de 90 minuts / octubre-novembre 2014

NOMBRE DE PARTICIPANTS: 14
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. CONCURS TQB (Te Quiero Bien): Concurs d'iniciatives de sensibilització contra

la violència vers les dones- IV EDICIÓ DEL CONCURS TQB 

El 2l  2011 vam crear el  concurs TQB per poder apropar-nos al públic  jove (16-30

anys), que no és l'usuari habitual del centre, a través de la xarxa social Facebook. Ja

portem quatre edicions.

 S'ha dut  a terme durant  els mesos d'octubre i  novembre de 2014 i,  com ja hem

comentat, es va desenvolupar a través de la xarxa social Facebook amb l'objectiu de

fomentar la participació interactiva del jovent abans, durant i després del concurs. Els

participants  havien  de  presentar  a  concurs  iniciatives  de  sensibilització  sobre  la

violència de masclista i a favor de la igualtat entre gèneres en format digital (vídeos,

cançons, poesies, articles, performances, campanyes, cartells, imatges, etc.).

L'acollida ha estat satisfactòria i la implicació dels joves del municipi i de la comunitat

Facebook  molt  engrescadora.  Per  donar-lo  a  conèixer,  a  banda  de  publicitar-lo  a

través  dels  mitjans  habituals  (web,  mitjans  de comunicació,  cartells,  etc.)  vam fer

xerrades als instituts i centres d'ensenyament no formal de Sant Adrià de Besòs. 

La quarta edició del concurs TQB ha tornat a incrementar el nombre de seguidor/es.

En aquesta edició hem passat de 385 persones seguidores a 402 (68% dones i 32%

homes).

Vam rebre 4 propostes a concurs:  

• Tres propostes individuals: una fotografia, un vídeo i un dibuix

• Una proposta grupal: Fotomuntatge 
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Aquestes propostes van ser votades i compartides per la comunitat Facebook. Es 

poden consultar a la nostra pàgina de Facebook: 

http://www.facebook.com/tequierobien. 

D'aquestes  votacions  van  sortir  escollides  per  un  jurat  expert  dos  propostes

guanyadores, que van rebre com a premi un E-book. 

Fora  del  període  del  concurs  la  pàgina  continua  activa  i  es  segueixen  penjant

informacions interessants per construir un pont per a la propera convocatòria.

� TÈCNIQUES DE PROTECCIÓ FEMENINA DAVANT UNA AGRESSIÓ

Durant tota les programacions quadrimestrals que es realitzen al centre i també a les

programacions  dels  dies  commemoratius  del  8  de  març  i  del  25  de  novembre

s'organitzen sessions d'autodefensa per a dones, doncs és una activitat per la que les

dones tenen molt d'interès.

Són tallers obert a totes les dones que vulguin participar. Estan inclosos dintre de la

programació del quadrimestral del CIOD. Aquest any 2014 s'ha fet els cursos amb la

Karin Konkle La valoració és molt positiva doncs venen moltíssimes dones. La mitjana

de participació a les classes és de 30 dones.

� COMMEMORACIÓ  DEL  DIA  25  DE  NOVEMBRE.  DIA  INTERNACIONAL

CONTRA LA VIOLÈNCIA A LES DONES
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4.2. IMPULS POLÍTIQUES D’IGUALTAT

PLA D'IGUALTAT

Després d'haver realitzat l'auditoria de gènere, l'ajuntament de Sant Adrià de Besòs va

aprovar desenvolupar el Pla d'Igualtat ., que

ACCIONS

Aquest any 2014 es fan accions tranversals amb les diferents àrees de l'ajuntament

� Continuïtat amb la xarxa de petita infància

� Creació de la xarxa de coeducació

� Revisar les accions de les línies estratègiques d'actuació que es plantegen al

pla.

� Decidir  quines  d'aquestes  actuacions  són  necessàries  i  prioritàries  per  les

diferents àrees de l'ajuntament, en quines es pot participar i quines no calen

realitzar.

4.3 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ SOCIOPOLÍTICA DE LES DONES

4.3.1. CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES 

El Consell Municipal de les Dones de Sant Adrià de Besòs és l’òrgan consultiu i de

participació  que,  d’acord amb l’article  29 i  següents del  Reglament  de participació

Ciutadana, integra i recull la pluralitat de grups i opinions de la ciutat en l’àmbit de la

dona i la igualtat de gènere. El Consell es va crear l’any 1995, i des de llavors s’ha

mantingut actiu.

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

Actualment en el consell estan representades 28 associacions del municipi

S’estructura en:

� Consell Plenari: Es reuneix dues vegades l’any

� Comissió Permanent de Treball:  L’any 2014 les reunions s'han fet amb una

periodicitat  bimensual,  7 en total.  La de l'estiu va ser una festa-cloenda de

curs, amb presentació de memòria, actuació teatral i berenar.

� Grups de Treball Específics: Es creen en funció de les necessitats. Els grups que

han funcionat el 2014 han estat la comissió 8 de març i 25 de novembre
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ACTIVITATS

A part  d’aquestes funcions el  Consell  realitza  diferents actuacions de caire públic,

dirigides a sensibilitzar la ciutadania i a promoure la participació de les dones.

1. Manifest  8 de març i manifest  25 de novembre, i stands informatius per al 8 

del març i el 25 de març. Aquests stands es posen 4 dies en total, dos a cada 

marge.

2. Mercat de segona mà. Venda solidària pel programa d’aliments

Aquest any és el segon que es fa aquesta acció, es va fer dintre de la fira de consum

responsable, organitzada pel departament de solidaritat, el dissabte, 20 de desembre.

 

3. Marxa ciutadana contra la violència vers les dones. 

Com cada any es va fer la marxa ciutadana el mateix dia 25 de novembre a les 19h.

Després del  recorregut  de la  marxa i  arribada a la  plaça ,es va fer  la  lectura del

Manifest  del  Consell  Municipal  de  les  Dones,  encesa  d'espelmes  i  una  actuació

musical

4 Xerrada: Les varius: Causes tractament i prevenció
Es va organitzar conjuntament amb la Fundació Hospital Esperit Sant. Es va portat a

terme el dijous, 29 de maig a les 19 h  a càrrec del Dr. Javier Cabot (cap de la Unitat)

Dra.  Gemma  Arnedo  (metgessa)  i  Sra.  Maria  José  Maldonado  (infermera),  tots

membres de la Unitat de Cirurgia Vascular de l'Hospital de l'Esperit Sant. 

La participació va ser d'unes 50 persones i la valoració és molt positiva 

5 Actualització del perfil Facebook.

El  consell  té  un  perfil   http://www.facebook.com/ConsellDonesSAB que  s’actualitza

constantment,  tant  amb  informació  del  propi  consell  com  amb  altres  informacions

interessants en matèria de gènere

6. Xerrada la reforma de la llei de l'avortament. Un atac a la llibertat de les dones

a càrrec de Marisa Fernàndez Gàlvez de l'associació dones juristes el  dijous, 20 de

febrer a les 19 h a la biblioteca de Sant Adrià, van assistir unes 30 persones.
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4.4 TREBALL I USOS DEL TEMPS

1. MÒDUL FORMATIU D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS EN CLAU DE GÈNERE 

Una estratègia de treball conjunta amb Promoció Econòmica i molt concreta és que es

puguin impartit en tots els projectes i cursos de formació ocupacional dirigits a dones

que duu a terme un mòdul formatiu d’igualtat d’oportunitats en clau de gènere.

Amb aquesta actuació es vol incidir en la situació del mercat de treball i les relacions

laborals, un dels àmbits claus per l’apoderament de les dones, sobretot en el context

de crisis econòmica en què ara ens trobem.

� Sessió  de  treball  al  SIOL,  amb  dones  que  participen  en  el  programa

ACTIC.

Es varen abordar temes relacionats amb: la preparació personal davant una proba o

examen;  gestió  de l'angoixa  davant  una situació  d'estrès (com aturar  el  circuit  de

l'angoixa); aspectes assertius que cal tenir en compte. El grup va estar format per 10

dones. Va ser molt participatiu i de profit, tenint en compte que la majoria d'elles feia

molt temps que no s' enfrontaven a una situació d'aquesta mena.

28/04/14, de 9 a 12h.

� Xerrada “Dones i crisi” . L'objectiu va ser posar la mirada sobre la recerca

d'eines per identificar les situacions de conflicte que ens limiten la nostra vida.

Assumir les nostres responsabilitats en cada una d'elles i posar en marxa el

recursos  personals  adients  per  assolir  el  canvis.  Varen  assistir  18  dones.

19/05/14

� Sessió de  treball  al  SIOL,  amb dones que  estan realitzant  el  Curs  de

formació com a Dependentes de comerç. Projecte Adriàtic.

El grup estava format per deu dones. Es van treballar aspectes relacionats amb la

recerca  de  feina;  a  les  dificultats  que  es  presenten  davant  una  situació  d'atur  o

inactivitat laboral, de llarga durada; aspectes emocionals que bloquegen a la persona;

estratègies per fer front a l'angoixa; patrons negatius de pensament; necessitat d'una

bona autoestima i eines per gestionar l'estrès que es presenta; sessió de relaxació.

Varen participar nou dones, que en tot moment van demostrar el seu interes, tant en la

participació com en els continguts. Grup molt potent en actituds i aptituds. 2706/14  
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� Sessió de treball al SIOL, amb dones participants al Projecte Adriàtic.

Curs de formació en Informàtica, dirigit a dones que es troben fora del mercat laboral.

Els  objectius  eren:  treballar  eines  de  control  emocional,  per  gestionar  l'estrès  en

situació davant un examen, que els hi pot valdre per accedir al mon  laboral. Entendre

el  mecanisme  de  l'angoixa,  treballant  tècniques  assertives;  identificar  situacions

d'estrès i sessió de relaxació.

Ha estat una experiència enriquidora per tothom, on s'ha posat de manifest el 

respecte entre les components així com una activa participació.. 28/07/14 

Han participant aproximadament unes 14 alumnes. La valoració és molt positiva i el 

grau de participació per part dels grups també.

2 . FORMACIÓ EN NOVES TECNOLOGIES. TICS

ACCIONS

Des del Pla de polítiques de dones s’organitzen al llarg de l’any cursos d’informàtica

de diferents nivells oberts a totes les dones del municipi.

El perfil de les participants és molt divers, però la majoria són dones de mitjana edat,

que han sortit del mercat laboral fa anys i estan en atur, o que treballen i pensen que

la informàtica pot afavorir la seva promoció  i també dones que no ha estat al mercat

laboral remunerat mai, i aquí tenen un espai per poder apropar-se aquest món dels

TICS. Els  tallers impartit al llarg del 2014:

� Iniciació a la informàtica

� Informàtica bàsica

� Internet és fàcil

� Dones en xarxa: facebook, twitter....

Han participat  aproximadament  unes 40 dones al  llarg  de l’any.  Aquestes accions

estan incloses dintre de les activitats quadrimestrals que organitza el CIOD.
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4.5. FORMACIÓ I CULTURA 

4.5.1 CONCURS DE RELATS BREUS DE DONES PARAULES D’ADRIANA

Concurs de relats ja molt assentat a la ciutat on s’hi poden presentar totes les dones

majors de 18 anys .

Aquesta actuació continua sent molt positiva tant pel ressò que té, com pel nivell de

participació, així com per les característiques de l’acció. Es considera important, el fet

que hagi tingut tant ressò fora de Sant Adrià, ja que contribueix a donar una imatge

més positiva del municipi.

Van participar 59 relats presentats per 28 dones. Le guanyadores del 23 concurs han

estat:
Guanyadora de la categoria de Sant Adrià dotat amb 300 euros:
Maite Delgado Miranzo  amb el pseudònim d’eriçó per la seva obra La certeza

Guanyadora del primer premi dotat amb 550 euros:
Maria Dolores Garcia Pastor amb el pseudònim d’Amanda Owen per la seva obra Basura (Tarragona)

rrativa.

A finals de  l'any 2014, es treu les bases de convocatòria del XIVè concurs de relats 
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4.5.2 ESPAIS INTERCULTURALS

ACCIONS

1. SUPORT ALS GRUPS FORMALS I INFORMALS DE DONES IMMIGRADES

Des de diferents serveis: ampas, Aldees Infantils, centres cívics, serveis socials... s’està

treballant amb grups de dones immigrades (principalment magrebines i pakistaneses) i

des la Regidoria de Polítiques d’Igualtat es pretén potenciar aquest grup i donar-li  suport

2. DONES REFUGIADES. Dones en ruta : Visita a la Maternitat d'Elna. 

Aquesta  activitat  va  començar  l'any  2012,  però  aquest  any  2.014  s'ha  tornat  a

repetir doncs és una acció que interessa molt a la població.

El diumenge, 11 de maig amb un grup de dones 85 dones es van fer les una visita

a la Maternitat d'Elna, al camp de refugiats d'Argelès i a Cotlliure

3. Taller d'autocura femenina amb diferents mirades

Espai de relació, intercanvi i transmissió de sabers femenins entre diferents cultures.

Com des dels altres orígens, les dones tenim cura de nosaltres mateixes. Un taller on 

compartirem els beneficis de la henna, de l'oli d'argan, del khool, de mascarilles 

naturals... tot compartint els beneficis d'un saludable té a la menta. Es va realitzar el 

20 maig a les 17,30 h al  CIOD. Valoració molt positiva van participar unes 30 dones, 

activitat organitzada conjuntament amb la tècnica d'Immigració.

4. TAULA RODONA.  LA DONA GITANA D'AHIR I D'AVUI

El dijous, 6 de març a les 18.30 h es va portar a terme aquesta taula rodona a la

biblioteca Font de la Mina, organitzada per diferents entitats: FAGIC, Veus Gitanes. 

La valoració  ha estat molt positiva doncs van participar unes 50 persones entre

elles moltes dones gitanes, cosa que no és molt habitual
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4.6. COEDUCACIÓ

CONTES PER GAUDIR LA DIFERÈNCIA

En el CIOD es disposa d’una col·lecció de contes no sexistes, que es presta a les

escoles junt amb una explicada de contes a càrrec de les Gates Gatunes. Aquest any

2014 s’ha fet diferents tallers a diferents escoles: 

ESCOLA DIES CICLE ALUMNAT

1

AMOR DE DEU 24 DE FEBRER
25 DE FEBRER
10 DE MARZO

1A
1B
1C
2A
2B
2C

27
27
27
27
27
27

2 SANT GABRIEL 13 DE FEBRER P5A
P5B

27
27

3 MEDITERRANEA 22 D'ABRIL 1A
1B
2A
2B

25
25
25
25

4 MEDITERRANEA 24 D'ABRIL 
25 D'ABRIL

3A
3B
4A
4B

25
25
25
25

5 MEDITERRANEA 12 I 13 DE MARÇ 4A
4B
5A
5B

25
25
25
25

6 POMPEU FABRA 26,28 I 29 DE
NOVEMBRE

3A
3B
4A
4B
5A
5B

25
25
25
25
25
25

7 MEDITERRANEA 13 DE MARÇ
14 DE MARÇ

P3A
P3B
P4A
P4B
P5A
P5B

25
25
25
25
25
25

8 MEDITERRANEA 8 D'ABRIL 
9 D'ABRIL

5A
5B
6A
6B

25
25
25
25

TOTALS 916
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 TALLERS I XERRADES DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA ALS INSTITUTS 

Aquesta activitat està detallada en el programa de violència masclista, 

 ESPAI igualtat=nen@s

Un  espai  creat  per  portar  a  terme  a  diferents  serveis  del  municipi:  Biblioteques

municipals, Escoles Bressols municipals.... on es fan diferents activitats relacionades

amb la coeducació. 

• Ampliar  la dotació de contes infantils a les biblioteques amb els contes del

projecte Contes per gaudir de la diferència, que són contes que transmeten

models alternatius de masculinitat i feminitat.

• Introduir l’activitat del contacontes en la programació de les Biblioteques, fent-

la  coincidir  amb la  programació  d’actes  de les dates  relacionades amb les

reivindicacions de les dones: 8 de març, Dia Internacional de les Dones, 25 de

novembre, Dia Internacional contra la violència vers les dones, 28 de juny, Dia

Internacional de la diversitat sexual, 23 d'abril diada de Sant Jordi, “contes al

carrer”.....

• Participació en la xarxa de petita infància que hi ha al municipi

• Tallers al CIOD “Com donen missatges d'igualtat als nostres fills i filles”

CAMPANYA DE REGALS I JOGUINES NO SEXISTES

� En el mes de desembre de 2014, es va realitzar la fira de solidaritat i consum

responsable i es va participar amb un  taller per a infants “Els regals i les

joguines no són sexistes” , el dissabte 20 de desembre de 9 a 14 h a la plaça

de la Vila de la ciutat.

� Repartiment de postals i  díptics  “Regals no sexistes” ,  tríptics i  cartells en

deferents comerç i  serveis de la ciutat (escola bressol,  biblioteca municipal,

oficina atenció ciutadania, poliesportiu, ampas...)

� Difusió de la campanya en diferents mitjans: diaris, radio, pg. web

 XARXA PETITA INFÀNCIA

Es participa activament en la xarxa petita infància formada per diferents serveis: ABS,

Projecte  educatiu  de  la  ciutat,  CDIAP,  Centre  Petita  Infància  i  Famílies,  Escola

Bressol, EAP i CIOD. Hi han reunions mensuals on es tracta diferents temes. El tema

de la coeducació és un dels punt prioritaris.Es un espai de supervisió i reflexió on es

revisa el treball que es fa a nivell professional en aquests serveis per a que tothom

treballi en la mateixa línia i també la forma com arribem als pares, avis, avies i família
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extensa .Aquest any 2.014, ja s'ha finalitzat un llibret per donar a les famílies quan

tinguin un infant. Es publicarà a l'any 2015. 

 XARXA COEDUCACIÓ

Xarxa creada el 2014 i liderada per la regidoria de polítiques d'igualtat. A principis

d'any es va convocar als agents de coeducació i/o equips directius de les escoles del

municipi,  al  departament  d'educació  de  l'ajuntament  i  CRP  (Centre  de  recursos

pedagògics) de la generalitat.

OBJECTIUS

� Construir un espai per compartir les reflexions i experiències sobre coeducació 

al municipi.

� Treballar per a visibilitzar i aglutinar les experiències ja existents, a més de 

plantejar noves dinàmiques de treball en xarxa sobre coeducació.

� Compartir la informació i aprenentatges derivats de la implementació 

d'experiències innovadores.

ACCIONS

S'han realitzar 3 trobades i s'han portat a terme diferents accions :

Propostes d'activitats coeducatives als centre escolar pel 8 de març, dia internacional

de les dones i pel 25 de novembre, dia internacional contra la violència vers les dones.

El  material  el  proporcionaven des de la  regidoria d'igualtat  i  també es va oferir  la

possibilitat de participar amb diferents tallers al carrer. 

ESCOLA TALLER 
COEDUCATIU

DIA CURS AUMNAT

IES FORUM TEMPS PER A LA 
IGUALTAT

6 DE MARÇ 1 ESO A
1 ESO B
2 ESO A
2 ESO B
3 ESO A
3 ESO B

25
25
25
25
25
25

ESCOLA 
ESPERANÇA

TEMPS PER A LA 
IGUALTAT

7 DEMARÇ Educació especial 60

CATALUNYA TALLER M'ESTIMA O
NO M'ESTIMA

25 DE NOVEMBRE 6A PRIMÀRIA
6B PRIMÀRIA

25
25

ESCOLA 
ESPERANÇA

TALLER M'ESTIMA O
NO M'ESTIMA

25 DE NOVEMBRE Educació
especial

60

ECOLA 
MEDITERRANEA

TALLER M'ESTIMA O
NO M'ESTIMA

27 DE NOVEMBRE 5A PRIMÀRIA
5B PRIMÀRIA
6A PRIMÀRIA
6B PRIMÀRIA

25
25
25
25

370

La valoració tècnica i per part de les escoles és molt positiva doncs tant el material

treballat com la implicació i la participació de les escoles ha estat molt activa. 

Esta  previst  realitzar  un  curs  de  coeducació  dirigit  al  professorat  de  les  escoles

municipals per l'any 2015
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ALTRES.  SETMANA  DE  L'ORIENTACIÓ  PROFESSIONAL  I  ACADÈMICA  AL

MUNICIPI

Participació  dintre  de  les  activitats  de  la  setmana  de  l'orientació  professional  i

acadèmica que s'organitza des de la taula jove Es va realitzar una gimcana adreçada

al joves per presentar diferents serveis i centres del municipi, es va presentar el servei

del CIOD i la regidoria d'igualat.

4.7. DONES I SALUT

COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LA SALUT DE LES DONES. 28

DE MAIG (Descrit en l'apartat del CIOD, pàg 27)

ESPAIS DONES I SALUT

Aquest espai  ha estat actiu tots els dimarts de 11.30 a 13 h. Les facilitadores del grup

son una doctora i una infermera de l'ABS Dr. Barraquer que pretenen:

� Detectar les dificultats que presenten les dones en el procés d’autoconstrucció

de la salut en aquests moments, i poder fer intervencions per afavorir la seva

resolució o tractament. 

� Aportar informació sobre nombrosos temes relacionats amb la salut de les

dones i potenciar la prevenció 

� Promoure la valoració del saber de les dones en relació a la salut.

És obert a totes les dones que vulguin participar però també fan les derivacions les

professionals de salut del CAP. S'ha fet 4 grups en aquest any 2014 .Han participant

aproximadament unes 100 dones al llarg de l'any. La valoració per part de les dones

és molt positiva i és una acció que es reclama des de les usuàries del centre de salut i

del CIOD.

ALTRES ACCIONS

- Activitats dintre de la programació quadrimestral de CIOD.  S’organitzen diferents 

tallers per tractar la salut de la dona d’una forma integral: gimnàstica energètica, ioga, 

meditacions,autoestima, taller de les abraçades, taller d’imatge, taller del cinc sentits...

Inclosos dintre de l’apartat d’activitats de dinamització dins del programa del CIOD

-Es fa difusió de material d’informació de prevenció de malalties

-Estand al carrer sobre drets sexual i reproductius de les dones el 27 de maig dintre 

de la programació del dia internacional d'acció  per a la salut de les dones.

-Xerrada Parlem de sexualitat. Espai de comunicació i intercanvi per parlar de 

sexualitat adreçat a dones que es va portar a terme el dijous, 3 de abril a l'espai de 

joves POLIDOR a càrrec d'Aurora Beltran  (infermera i llevadora del ASSIR Badalona 

– Sant Adrià)
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