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1. Presentació 

El principi d’igualtat és un dels pilars bàsics de qualsevol societat democràtica. No 
obstant, malgrat totes les iniciatives público-privades, el desenvolupament d’un 
ordenament jurídic propi i l’aplicació de recursos, evidencien la insuficiència per assolir 
l’aplicació efectiva d’aquest principi en matèria de gènere, el que justifica i legitima 
àmpliament la necessitat d’incorporar tractaments diferenciats i discriminacions 
positives per assolir la plena igualtat entre homes i dones. En aquesta línia les 
polítiques en matèria d’igualtat en l’àmbit local esdevenen fonamentals per 
aconseguir-ho. 
 
Només en aplicació de la igualtat real serà possible l’eradicació de la violència envers 
les dones així com l’eradicació de la marginació i la discriminació de les dones en tots 
els àmbits. 
 
En aquest sentit, l’administració local com a més propera a la ciutadania, és la millor 
coneixedora de la realitat de les dones i la que pot respondre amb més eficàcia a les 
seves necessitats i problemàtiques. La comunicació i la col·laboració entre 
l’administració local, les entitats i associacions implicades,  la comunitat educativa i la 
resta de serveis municipals i xarxes supra-municipals, ha de permetre optimitzar i 
racionalitzar recursos per tal de consolidar una veritable xarxa institucional que treballi 
de manera transversal i doni respostes conjuntes. 
 
A Sant Quirze del Vallès portem anys treballant en aquesta línia, prova d’això és el 
funcionament de la Comissió de coeducació, del Protocol municipal contra la violència 
envers les dones, la implementació d’un Pla d’igualtat intern, els serveis i els equips 
professionals del Centre Municipal d’Informació i Recursos per a Dones i d’aquest II Pla 
d’igualtat municipal. 
  
El repte dels propers anys serà mantenir la qualitat d’aquests serveis així com 
consolidar aquesta xarxa d’entitats i agents implicats, però sobretot, continuar 
sensibilitzant i informant a la ciutadania per ser els principals implicats en l’aplicació 
efectiva de la igualtat. 
 
Silvia Peralta i Valdivia 
Regidora d’Igualtat, Cooperació i Serveis interns 
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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 Evolució històrica: de les reivindicacions feministes a l’agenda política 

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 d’estudis coincideixen en sostenir que el 

feminisme, com a moviment social i 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.  
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Els 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 apareix en els anys posteriors, en els 

què 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 en 

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 El paper dels governs locals 

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 ha d’incumbir, 

preferentment, a les autoritats més properes als ciutadans (...)1. 

                                                 
1 Article 4.3 de la Carta Europea d’Autonomia Local 
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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, adreçades 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 per exemple 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 Els Plans 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 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 entre homes i dones 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 
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la posada en marxa d’actuacions concretes, ha de preveure el 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 desenvolupat 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 internacional  

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. 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.  
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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 què 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 el 1995. 

3.2 Àmbit comunitari 

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. 

Així es constata amb l’aprovació al 1997 del Tractat d’Amsterdam, el qual articula la 

igualtat entre homes i dones, la no discriminació 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 l'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. 
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En relació 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 la 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 estatal, autonòmic i local  

A l’estat espanyol, el tractament legislatiu en relació 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 

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 contempla 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/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. Aquesta llei suposa un reconeixement 

explícit de les desigualtats existents a la nostra societat i, per tant, la necessitat 
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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 on introdueix 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 Llei 3/2007, 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. 

 Eliminar qualsevol discriminació retributiva directa o indirecta. 
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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). 
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L’àmbit competencial inclou: 

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 l’autonomia de les dones, 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 tots 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.  
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L’Estatut també incorpora la paritat en la composició i règim electoral del Parlament 

(article 56).  

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 

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 totes 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 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. 

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

aquesta llei estableix.  
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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.  

En relació 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.  
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4. Procés d’elaboració del Pla 

4.1 Fases de la metodologia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1 
INICI 

 

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 2 
AVALUACIÓ I DIAGNOSI 

En aquesta fase es procedeix a la recollida i 
tractament de la informació, tant quantitativa com 
qualitativa. S’avaluen les accions implementades del 
primer Pla i el grau d’acompliment dels objectius. 
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. 
 

 

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 de justícia i 
equitat en el nostre territori. 
 

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.  
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4.2  Eines metodològiques 

La metodologia utilitzada per l’elaboració tant de l’avaluació com del Pla d’Igualtat ha 

contemplat tècniques quantitatives i qualitatives,  dotant-nos de les eines aplicades 

més adients per cada fase del procés. 

Per tal de facilitar el procés de treball i assolir els objectius acordats l’elaboració s’ha 

distribuït en 5 fases: 

 Fase inicial 

 Informe d’avaluació. 

 Diagnosi 

 Pla d’Acció 

 Redacció i validació final 

A continuació es detallen els continguts fonamentals de les diferents fases del procés: 

FASE INICIAL    

TASQUES  
- Reunió de presentació projecte 
- Validació tècnica/política 
- Concreció persona/es referent/s  
- Recull de documentació  
- Definició i creació de la comissió d’igualtat 
- Tancament data primera reunió comissió d’ igualtat 
- Altres  

 
 

FASE AVALUACIÓ 

TASQUES  
- Anàlisi documental: memòries municipals i/o d’altres documents 

rellevants (si s’escau) 
- Entrevistes a personal tècnic 
- Qüestionari adreçat al personal tècnic i a les entitats 
- Redacció d’un informe d’avaluació 
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FASE DIAGNOSI 

TASQUES  
ÚS DE TÈCNIQUES QUANTITATIVES 

- Recerca de dades: organismes públics, bases de dades... 
- Anàlisi de memòries municipals 

ÚS DE TÈCNIQUES QUALITATIVES 
- Qüestionari intern ajuntament: validació, difusió, recollida i anàlisi 
- Sessió Grup de Treball Tècnic: Comissió ampliada 
- Valoració de l’ús d’altres tècniques qualitatives (entrevistes...) 
- Elaboració d’informe de diagnòstic 

 

FASE PLA D'ACCIÓ 

TASQUES  
AJUNTAMENT 

- Sessió Grup de Treball Tècnic: Presentació Diagnosi+ Propostes 
d'Acció 

- Elaboració esborrany Pla  
 
CIUTADANIA 

- Sessió Grup de Treball: presentació diagnosi i recollida propostes 
d’acció 

 

FASE REDACCIÓ  I  VALIDACIÓ FINAL 

TASQUES  
- Revisió i redacció final del document 
- Validació ajuntament 
- Lliurament final                                                         
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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. Com a antecedent 

del Pla d’Igualtat realitzarem un informe d’avaluació del I Pla d’Igualtat de Dones i 

Homes elaborat l’any 2007 i 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 posar de relleu aquelles mancances que poden 

ser corregides i transformades a través de l’aplicació d’aquest nou Pla d'Igualtat.   

5.1 Objectius 

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 Línies estratègiques 

El nou Pla d’Igualtat inclourà cinc 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. 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. 

Les 5 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: Treballs i temps 

 Línia 5: Reconeixement del lideratge i la participació de dones 
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6. Avaluació  
 

6.1 Objectius 

El present informe d’avaluació tracta d’analitzar l’abast i la idoneïtat de les accions 

desenvolupades i el treball realitzat des del 2007 per part de l’Ajuntament de Sant 

Quirze pel període de vigència del Pla municipal per a la igualtat d’Oportunitats entre 

dones i homes  per tal d’identificar els aspectes o factors d’èxit i aquells que han de ser 

revisats de cara a millorar-los. L’avaluació és doncs la recopilació i anàlisi sistemàtica 

d’informació que permet emetre valoracions objectives sobre el grau d’assoliment del 

programa avaluat. L’avaluació ha de ser una eina de caràcter pràctic que ofereixi una 

informació oportuna en el temps, i útil per a la presa de decisions. És a dir, a partir dels 

punts forts i els punts febles identificats, l’avaluació ha de servir per millorar l’eficàcia 

de les actuacions en matèria de polítiques d’igualtat. 

 

Els objectius generals de l’avaluació són doncs: 

 Obtenir informació descriptiva/valorativa sobre la trajectòria realitzada al llarg 

d’aquest anys en matèria d’igualtat. 

 Identificar les contribucions de les àrees municipals en el desenvolupament de 

les polítiques de gènere. 

 Valorar els resultats i la percepció del conjunt de persones implicades en el 

desenvolupament del Pla. 

 Proposar recomanacions de millora per l’elaboració i desenvolupament del 

següent Pla d’igualtat del municipi.  

 Potenciar la transparència pública i la rendició de comptes davant la 

ciutadania. 

6.2 Metodologia 

Quant a la metodologia, l’informe es divideix en tres parts que fan referència a: 

 Elaboració i disseny: coherència interna, nivell de concreció, estratègies 

previstes i claredat en la formulació. 

 Procés d’implementació: grau de compliment de les accions, dificultats, 

detectades, transversalitat, i /o coordinació; 
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 Resultats: impacte en les polítiques municipals per fomentar la igualtat de 

dones i homes. (Sempre que ha estat possible, s’han valorat la percepció i 

l’opinió dels agents clau:  col·lectius destinataris i de les persones implicades en 

l’execució del Pla). 

Per elaborar l’informe s’han utilitzat els criteris d’avaluació següents: 

 coherència: permet identificar si existeix adequació entre els objectius i les 

accions definides, els recursos aplicats i les metodologies emprades; 

 pertinença: relaciona la diagnosi prèvia i la planificació de l’acció (n’és 

l’objectiu comprovar si les actuacions desenvolupades donen resposta als 

problemes identificats);  

 eficàcia: valora el grau de consecució dels objectius prèviament definits; 

 eficiència: relaciona els objectius establerts i els resultats obtinguts amb els 

recursos implementats; 

 cobertura: valora fins a quin punt les accions previstes al Pla han arribat a la 

població destinatària del mateix; i, 

 viabilitat: fa referència a la sostenibilitat i manteniment dels efectes positius 

del Pla, la durabilitat dels canvis produïts i de la intervenció a llarg termini de 

l’acció programada. 

La metodologia d’avaluació ha inclòs enfocaments quantitatius i qualitatius, atenent a 

les diferents eines de recollida d’informació, que han estat les següents: 

 Anàlisi documental: I Pla Municipal per a la Igualtat d’oportunitats entre Dones 

i Homes i memòries dels programes anuals d’igualtat. Memòries anuals del Pla 

d’Igualtat de Gènere, període 2005-2013 

 Entrevistes:  

- Sílvia Peralta, Regidora d’Igualtat 

- Soledat Rodríguez Carmona, Tècnica d’Igualtat 

- Montserrat Pons , Tècnica d’Educació 

- Ruth Claramunt, Tècnica de Joventut 

- Gemma Marmol, Tècnica de Comunicació 

- Carles Poyato,  Serveis Econòmics 

 Qüestionari adreçat al personal tècnic de la plantilla de l’ajuntament  
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6.3 Avaluació de l’elaboració i el disseny del Pla 

 

L’avaluació d’aquest apartat està guiada per tres variables: 

 L’anàlisi de l’estructura del Pla i el seu procés d’elaboració. 

 L’anàlisi dels recursos disponibles.  

 L’anàlisi dels resultats esperats en relació amb els objectius i les accions 

previstes. 

Indicadors utilitzats: 

- Coherència 

- Pertinença 

El pla s’estructura en 6 àmbits d’actuació, a partir dels quals es desprenen 9 línies 

estratègiques, 31 objectius, i 141 accions.  

 

Esquema general del pla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Àmbits d’actuació 

 

9 Línies estratègiques 

 

31 Objectius 

 

141 Accions 
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Taula1 Síntesi del les línies estratègiques i objectius del I Pla d’Igualtat de Sant Quirze  
Àmbits Línies estratègiques Objectius Accions 

I. Organització 

Municipal 

 

 

1. Adequar 

l’administració al 

principi d’igualtat 

d’oportunitats. 
 

1.1 Sensibilitzar i capacitar a tot el personal de 
l’ajuntament en matèria d’igualtat de gènere. 

2 

1.2 Adequar la cultura de treball, organització i 
funcionament per possibilitar l’aplicació de les 
polítiques d’igualtat de manera transversal. 

4 

1.3 Promoure la utilització d’un llenguatge no 
sexista en la comunicació visual, oral i escrita 
de l’ajuntament. 

4 

1.4 Impulsar la participació de la ciutadania i de 
les dones en particular en la implementació del 
Pla. 

3 

II. Territori 

 

2.Assolir una 

organització territorial 

sostenible favorable a 

la igualtat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Impulsar la participació de la ciutadania i, 
en concret de les dones, en el plantejament i 
disseny de la ciutat. 

3 

2.2 Fomentar una organització territorial i 
urbanística que contempli les diferents 
situacions i necessitats de les persones en l’ús i 
vivència de l’espai municipal. 

5 

2.3 Desenvolupar progressivament i 
conjuntament amb les administracions 
coresponsables, una política d’habitatge 
adaptada a les necessitats de totes les 
persones. 

4 

2.4 Promoure el desenvolupament d’una 
política de transports sostenible que s’adapti a 
les necessitats laborals, familiars i personals de 
dones i homes. 

3 

2.5 Definir i desenvolupar una política de medi 
ambient que respongui a les necessitats 
diferencials de tota la ciutadania i visualitzi la 
seva importància i la de l’àmbit familiar-
domèstic en la protecció de l’entorn. 
 

6 

III. Població 

3. Millorar la situació 

de les persones en risc 

o situació d’exclusió 

social des d’una 

perspectiva de gènere 

3.1 Adequar els serveis socials a les diferents 
condicions, situacions i necessitats de dones i 
homes 

4 

3.2 Promoure l’autonomia i l’apoderament de 
les dones en risc o situació d’exclusió social, per 
tal de millorar la seva qualitat de vida, afavorint 
el seu desenvolupament personal, professional 
i social.  

3 

3.3 Millorar la qualitat de vida de la gent gran, 
de les persones dependents i cuidadores 

6 

3.4 Fomentar una cultura comunitària basada 
en la inclusió i el respecte a la diversitat i a les 
diferències 

4 

4. Eradicar la violència 

vers les dones, 

promovent una ciutat 

contra 

4.1 Sensibilitzar la ciutadania per tal 
d’aconseguir una nul·la tolerància vers la 
violència 

3 

4.2 Consolidar i ampliar els serveis d’atenció a 
les dones víctimes de violència de gènere. 
 
 
 
 

5 
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Àmbits Línies estratègiques Objectius Accions 

IV. Educació 
 

 

5. Promoure una 

educació per a la 

igualtat d’oportunitats 

entre dones i homes. 

5.1 Sensibilitzar i formar a la comunitat escolar 
en el principi d’igualtat d’oportunitats 

5 

5.2 Impulsar una educació basada en la 
igualtat, la diversitat i la solidaritat 

4 

5.3 Fomentar la coeducació i el principi 
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes 
en els espais de lleure i d’educació no formal. 

6 

5.4 Ampliar l’oferta formativa del municipi 
incloent la visió de gènere. 5 

V. Usos del 

Temps 
 

 

6. Reduir les 

desigualtats de gènere 

en el treball productiu i 

reproductiu 

6.1 Ampliar el coneixement de la situació social 
de la població en el mercat de treball com en el 
treball familiar-domèstic i fer visibles les 
desigualtats de gènere. Disminuir l’atur femení 
i la precarietat laboral. 

7 

6.2 Dissenyar i desenvolupar una política 
municipal de promoció econòmica i ocupació 
que s’adeqüi a les condicions, situacions i 
necessitats de dones i homes de diferents 
edats, orígens i condició social. 

4 

6.3 Incentivar la coresponsabilitat en l’àmbit 
domèstic, alhora que es promou el 
reconeixement i la valoració social del treball 
reproductiu. 
 

5 

7. Promoure la 

conciliació dels temps 

personal, social, 

familiar i professional   
 

 

7.1 Implicar l’administració, la ciutadania, les 
associacions i empreses del municipi en la 
conciliació del temps 

3 

7.2 Potenciar el desenvolupament i l’adequació 
de serveis i accions dirigides a promoure la 
conciliació del temps personal, familiar, social i 
professional de les persones 

4 

8. Promoure el 

desenvolupament 

personal i comunitari 

de tota la població 

8.1 Potenciar la participació de la ciutadania en 
la vida associativa del municipi contemplant la 
perspectiva de gènere 

5 

8.2 Repensar l’actual distribució dels temps. 
4 

VI. Salut 

9. Conèixer i millorar la 

salut integral de les 

dones i de la comunitat 

en totes les etapes del 

cicle vital. 

9.1 Conèixer i visibilitzar la situació de dones i 
homes en relació a la salut. 

3 

9.2 Desenvolupar activitats de prevenció i 
promoció de la salut incloent la perspectiva de 
gènere i tenint en compte les diferents etapes 
del cicle vital  

13 

9.3 Millorar les condicions de salut de la dona, 
tant en el treball productiu com en el 
reproductiu 

5 

9.4 Impulsar i recolzar el desenvolupament i 
manteniment del sistema de suport social així 
com de la gestió de la pròpia salut i l’autocura 

6 

9.5 Potenciar la creació i estructuració de 
recursos sanitaris i reforçar-ne els existents 

2 
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Analitzant aquest esquema, observem que tots els objectius i les accions definides en 

el pla són coherents i s’adeqüen a l’objectiu general de cadascuna de les línies 

estratègiques, i aquestes, al seu torn, estan amb concordança amb l’àmbit d’actuació a 

la què pertanyen. Tanmateix, els objectius establerts són en alguns casos massa 

ambiciosos o genèrics com per exemple: 

 Objectiu 4.1 “Sensibilitzar la ciutadania per tal d’aconseguir una nul·la 

tolerància vers la violència.” 

 Objectiu 5.2 “Impulsar una educació basada en la igualtat, la diversitat i la 

solidaritat.” 

Aquest mateix problema es reprodueix en la descripció d’algunes de les accions que 

estan definides més com un objectiu específic que no pas com una actuació com per 

exemple: 

 Acció 1.2.4 “Fer de l’Ajuntament un model exemplar respecte a la Igualtat 

d’oportunitats, adequant la seva cultura de treball, organització, funcionament, 

relacions…” 

 Acció 3.3.3 “Ampliar els recursos de que disposa la gent gran de Sant Quirze” 

 Acció 5.2.2 “Trencar els estereotips de gènere en els estudis” 

Com a aspecte positiu, destacaríem, en canvi, el desplegament d’un ampli seguit 

d’accions que expliciten l’objectiu que es vol aconseguir i que possibiliten un gran 

ventall d’exemples i orientacions que donen flexibilitat al pla en el sentit que es pot 

triar entre aquelles accions que s’adeqüin millor a una determinada situació donada. 

En contrapartida, el plantejament d’un nombre tant elevat d’accions dificulta la seva 

priorització i pot donar una sensació de fracàs en el sentit que el Pla no s’acompanya 

dels recursos econòmics i humans per portar-les totes a terme. Per altra banda hi ha 

objectius i accions que van més enllà de la competència de l’Ajuntament com per 

exemple l’acció 9.5.2 (“Promoure una atenció sanitària de qualitat d’acord amb les 

necessitats de la població”). 

“D’alguna manera no estava adequat a la realitat, com a full de ruta sí però era poc 

pràctic. Tot i que estava ben definit el nivell de transversalitat, les accions no eren 

concretes i eren poc assumibles per l’ajuntament.” 
    Soledad Rodríguez, Agent d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Quirze,  

Entrevista 2014    
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En d’altres casos, algunes de les actuacions i objectius plantejats  responen més aviat 

a un Pla estratègic de ciutat i escapen de les possibilitats d’impuls d’una regidoria 

d’igualtat que comença un primer pla d’igualtat sense una llarga trajectòria prèvia en 

matèria de polítiques de gènere a nivell transversal. 

 Acció 3.3.4 “Millorar l’oferta de recursos per a persones dependents i les seves 

famílies.” 

 Acció 5.4.1 “Ampliar l’oferta pública de formació en infants de 0 a 3 anys.” 

 Acció 5.4.2 “Motivar a al gent jove de St. Quirze a fer formació tant de tipus 

formal com informal.” 

Un altre problema identificat en el disseny és que el Pla no concreta la seva 

temporalització i tampoc preveu una bateria d’indicadors o eines metodològiques 

que permetin el seu seguiment i avaluació. 

En referència a la transversalitat, es valora l’esforç de l’Ajuntament a l’hora 

d’incorporar-la en el propi disseny del pla, mitjançant l’atribució de les accions 

previstes a cadascuna de les àrees municipals implicades i pel fet de comptar amb la 

participació de les entitats ciutadanes, especialment de les dones. Així doncs el Pla 

implica, en la definició de les accions previstes, a les 17 àrees i/o serveis de gestió 

municipals: Educació, Esports, Cultura, Obres públiques, Mobilitat, Medi Ambient, 

Recursos Humans, Joventut, Informació i Comunicació, Promoció Econòmica, 

Seguretat Ciutadana, Benestar Social, Salut Pública, Recursos Humans, Habitatge, 

Cooperació, Participació Ciutadana i Igualtat. Tot i aquesta voluntat de transversalitat, 

el Pla només contempla la implicació de les àrees per cadascun dels objectius, però no 

concreta quines àrees són les responsables per cadascuna de les accions. L’existència 

d’una comissió interdepartamental específica per a la implementació i seguiment del 

Pla corrobora també aquest compromís vers la transversalitat i el treball coordinat 

interàrees. Aquesta comissió tècnica estava integrada per 23 persones (13 dones i 10 

homes) pertanyents a diferents àmbits: Igualtat, Salut, Comunicació, Participació 

Ciutadana, Oficina d’Atenció Ciutadana, Serveis Socials, Cultura, Esports, Territori, 

Cultura, Esports.  Així mateix, l’aprovació per Ple Municipal l’any 2007 , posa de relleu 

el consens i el compromís de l’equip de govern municipal en relació a les polítiques 

d’igualtat de gènere. 
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Per altra banda, cal també emfatitzar que el Pla és fruit de més d’un any de treball 

durant el qual es va realitzar una diagnosi de gènere al municipi a través de l’estudi 

dels projectes que es duien a terme, de dades de població, d’entrevistes a personal 

tècnic i polític i a altres agents municipals. A partir de les conclusions extretes 

d’aquesta auditoria, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallés en col·laboració amb  la 

Diputació de Barcelona  i una consultora, van elaborar el Pla. Aquest es concretava en 

un document que contemplava ser una proposta oberta i flexible que podia anar 

completant-se i modificant-se al llarg del temps, en funció de l’evolució de la realitat 

municipal. Així doncs, en relació al criteri de pertinença, es valora de forma molt 

positiva l’existència d’aquesta diagnosi prèvia ja que va  permetre plantejar un seguit 

d’accions adaptades als problemes prèviament identificats al municipi.  La diagnosi 

també va comptar amb la participació de les dones que van poder aportar les seves 

necessitats i opinions. 

A partir de l’elaboració del Pla, la Comissió Interdepartamental es va reunir per 

prioritzar 57 de les 141 accions que contemplava el Pla en el seu inici. Aquesta 

priorització es va fer seguint els criteris següents: urgència, disponibilitat (possibilitat i 

oportunitat de dur a terme una acció), eficàcia entesa com la factibilitat d’assolir 

canvis en la població o en altres actuacions posteriors o simultànies i risc en tant que 

impacte negatiu en el cas que no es dugués a terme l’actuació programada. Aquesta 

priorització de 57 accions per part de la Comissió Interdepartamental representava un 

40,4 % de les accions previstes inicialment. 
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Gràfic 1 Relació entre les accions definides al Pla i les prioritzades per la Comissió 
d’Igualtat en la fase inicial (2007) 

 
 

Font: Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Quirze 2007 (gràfic elaboració pròpia). 

 

Si observem el gràfic, ens adonem que l’àmbit prioritzat és el de la Població i 

l’Educació que inclou les línies estratègiques 3, 4 i 5 (Millorar la situació de les 

persones en risc o situació d’exclusió social des de la perspectiva de gènere, Eradicar 

la violència vers les dones, promovent una ciutat per a la no-violència i Promoure 

una educació per a la igualtat entre dones i homes). Els àmbits de Territori,  Usos del 

Temps i Salut és on les accions prioritzades es van veure especialment reduïdes, tal i 

com observem a la taula següent:  

Taula 2. Nombre d’accions prioritzades per la comissió d’Igualtat pel nombre 
d’accions definides al Pla 
 

Àmbits 
d'actuació  

Accions definides  
en el Pla 

Accions prioritzades per la Comissió 
Interdepartamental 

Organització  13 6 

Territori 22 9 

Població 25 17 

Educació 20 11 

Usos del Temps 32 8 

Salut 29 6 

TOTAL 141 57 
Font: Pla d’Igualtat Ajuntament de Sant Quirze 2007 
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En relació als recursos destinats per a la seva implementació, el Pla no explicitava la 

dotació de recursos econòmics ni humans per al seu desenvolupament.  

 

Conclusions de l’avaluació del disseny: 

 

 Tots els objectius i les accions definides són coherents entre si i amb les línies 

estratègiques i els àmbits d’acció als què pertanyen.  

 Es valora positivament la voluntat de treball col·laboratiu a partir de la creació 

d’una comissió interdepartamental i la transversalitat prevista en el 

desenvolupament de cada objectiu. Com a aspecte negatiu manca, però, concreció 

en l’assignació de les responsabilitats d’execució per a cadascuna de les accions.  

 El disseny del Pla és pertinent, ja que es va elaborar en base a una diagnosi prèvia i 

es va preveure un procés participatiu en la fase prèvia a l’elaboració. La 

participació de les dones també es té en compte en la implementació del Pla i 

queda recollida en un objectiu del Pla.  

 Malgrat la voluntat de destinar recursos i esforços, no existeix una definició de la 

dotació pressupostària i recursos humans assignats per a la implementació del Pla. 

 No es recullen els resultats esperats per a cadascuna de les accions establertes i 

tampoc es preveuen indicadors de seguiment i avaluació.  

 El pla no preveu una temporització de les accions i tampoc un període de vigència 

concret. 

 Les persones entrevistades coincideixen en afirmar que el pla no era assumible per 

part de l’ajuntament tant pel volum de les accions com per la seva definició. En 

algunes ocasions les actuacions definides escapaven de les competències 

municipals. En aquest sentit, tot i que el procés d’elaboració del Pla era pertinent, 

el contingut resultant no encaixa amb la realitat ni tampoc respon a l’evolució de 

les polítiques d’igualtat al municipi en el sentit que els objectius que es plantegen 

són massa ambiciosos per a un primer Pla d’Igualtat. 
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6.4 Avaluació del procés d’implementació i del nivell d’assoliment 

 

Per tal d’avaluar el procés d’implementació s’han utilitzat les variables següents: 

 Recursos econòmics i humans destinats al Pla. 

 El grau d’adequació de la metodologia. 

 El grau de consecució del objectius i les accions. 

Indicadors utilitzats: 

- Eficàcia 

- Eficiència 

Durant  tota la vigència del Pla, l’Ajuntament ha disposat de la figura tècnica de l’agent 

d’igualtat. Contractada a jornada completa i amb dependència funcional de la Regidora 

d’Igualtat, les seves funcions han estat vetllar per l’acompliment i seguiment del Pla. 

Cal destacar que el compromís amb les polítiques d’igualtat de l’Ajuntament de Sant 

Quirze del Vallès es fa palès amb el manteniment i consolidació d’aquesta figura 

tècnica després de prescriure l’any 2011 el suport econòmic del Programa d’Agents 

d’Igualtat finançat per la Diputació de Barcelona. Així doncs, malgrat l’actual situació 

de crisi i retallades en l’àmbit local, les partides destinades a igualtat s’han mantingut 

relativament estables o augmentades considerablement, com és el cas del darrer any. 

Gràfic 3. Pressupostos anuals de la regidoria d’Igualtat de Sant Quirze de 2011-2014 

     

  Font: Regidoria d’Igualtat, Ajuntament de Sant Quirze 2014 

 

L’augment notable del pressupost l’any 2014 es deu a una major inversió en la línia 

estratègica de violència masclista, destinada a la creació d’una nova partida per places 
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d’allotjament d’urgència per a dones en situació de maltractament i principalment a la 

incorporació d’una auxiliar administrativa a la regidoria. Tot i així, les persones 

entrevistades coincideixen en afirmar que els recursos econòmics i humans han estat 

insuficients per desenvolupar un pla tan ambiciós. Podem concloure doncs que hi 

hagut doncs un cert desajust entre el disseny del Pla i els recursos disponibles. 

Tanmateix, i tal  com veurem a continuació, s’han desplegat una gran quantitat 

d’actuacions que evidencien un nivell alt d’eficiència, malgrat es faci difícil de mesurar 

pel fet que, tal i com hem analitzat prèviament, el disseny del Pla no contemplava 

indicadors, resultats esperats ni recursos previstos. 

Si ens fixem en la metodologia, observem que el Pla no ha estat valorat com una eina 

operativa de treball. Malgrat que ha funcionat com un principi general orientador de 

les polítiques d’igualtat de gènere, no ha estat un instrument de referència pràctic. És 

a dir, el Pla ha actuat com a eix vertebrador en tant que les actuacions s’han emmarcat 

dins de les seves línies estratègiques, però en general la planificació de les actuacions 

no s’ha fet a partir del Pla. Per altra banda, val a dir que la comissió 

interdepartamental creada en el moment d’elaboració del Pla no s’ha reunit cap 

vegada més enllà del moment de l’elaboració. Per tant, la transversalitat s’ha generat 

a través de mecanismes més informals i reunions bilaterals resultat dels projectes 

concrets que s’han anat desenvolupant, sobretot amb l’Àrea de Serveis a les Persones 

(regidories d’Educació, Salut, Esports, Igualtat, Cooperació, Cultura, Benestar i Família i 

Joventut). Tenint en compte doncs aquestes dues premisses, i sumant-hi que s’han 

realitzat també actuacions significatives fora del que preveia el Pla (com per exemple 

la creació del Centre d’Informació i Recursos per a dones i l’elaboració del Pla 

d’Igualtat intern), té doncs poc sentit mesurar el grau d’implementació de les accions 

en el seu detall. Com ja hem dit en l’anàlisi del disseny del Pla, algunes de les accions 

resultaven irrealitzables des de bon inici.  Per tot això, centrarem l’avaluació en 

analitzar quins han estat els eixos de treball prioritzats en relació al total d’accions 

realitzades per cadascuna de les línies estratègiques i el grau de consecució dels 

objectius del Pla. A continuació, hem elaborat un quadre resum de les principals 

accions que s’han portat a terme durant el període de vigència del Pla ordenades pels 

àmbits d’actuació del Pla i les seves línies estratègiques corresponents: 

 



                 II Pla Municipal d’Igualtat de Gènere  

 33 

  33 

Àmbit d’actuació I: ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 

Línia estratègica 1. Adequar l’administració municipal al principi d’igualtat 

d’oportunitats entre dones i homes 

 

 S’aprova una plaça de tècnica d'igualtat, apostant i consolidant d'aquesta manera 

per la permanència de les polítiques d'igualtat al municipi (2011). 

 S’han realitzat diverses accions formatives sobre temes d’igualtat de gènere 

adreçades al personal municipal.  

- “La perspectiva de gènere en el disseny, implementació i avaluació de les 

polítiques públiques” (2009 i 2010) 

- “Formació sobre l'ús inclusiu i no sexista al personal polític i tècnic” 

- “Curs de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe” 

(2010) 

 La formació en igualtat s’incorpora dins del pla de formació contínua de 

l’Ajuntament. 

 Es crea un nou web municipal d’Igualtat autogestionat amb continguts renovats de 

forma periòdica. Això possibilita fer més visibles les polítiques i els serveis per a la 

igualtat (2009). 

 S’ha vetllat perquè la comunicació visual, oral i escrita de l’Ajuntament no sigui 

sexista ni discriminatòria. 

 S’introdueix una secció d’igualtat dins de la Intranet Municipal. 

 Es publiquen notícies sobre igualtat al butlletí municipal de forma periòdica. 

 Els serveis de Promoció econòmica, RRHH, Benestar i Família, Joventut, Educació, 

Esports, Participació, Salut, Cooperació, Igualtat disposen de dades segregades per 

sexe. 

• S’ha treballat transversalment amb altres regidories de l’Ajuntament, sobretot 

aquelles dins de l’Àrea de Serveis a les Persones i específicament amb les 

regidories d’Educació, Joventut, Benestar i Família i Cooperació. També amb 

Promoció Econòmica, Policia i RRHH.   

D’aquest treball transversal destaquen: 

 La Comissió de seguiment del Protocol d’actuació en casos de violència 

masclista. Els serveis que en formen part són: Igualtat, Policia Local, Serveis 
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Socials, Educació, CAP Salut, Mossos d’Esquadra, Joventut i Promoció 

Econòmica.  

 La Comissió de Coeducació, amb referents de tots els centres educatius (1 

escola bressol, 6 escoles d’infantil i primària i 1 Institut), coordinada des 

d’Igualtat i Educació.  

 En el marc de la campanya “Talla amb els mals rotllos” i dels actes al voltant de 

la commemoració del Dia Internacional contra la violència masclista, les 

regidories de Joventut i d’Igualtat, amb col·laboració amb l’Institut Sant Quirze i 

el Centre de Formació d’Adults Municipal l’Olivera, organitzen des de l’any 2008 

el concurs “Carta a un maltractador” i els tallers de prevenció de la violència 

de gènere adreçats a l’alumnat de 3r d’ESO amb l’objectiu de promoure la 

sensibilització, la reflexió i el debat com a eines de prevenció de la violència 

contra les dones. 

  Es consolida la commemoració del Dia Internacional de les Dones i del 25 de 

novembre amb col·laboració amb altres serveis municipals i amb les entitats, 

especialment de dones.  Per exemple durant tot el mes de març (Mes de les 

Dones) es realitzen accions reivindicatives i  de sensibilització ( Premi Dona de 

Sant Quirze del Vallès, Sopar de Dones, Festival de les Dones, Videofòrum, 

exposicions, tallers etc).  

 Organització d’alguna de les Jornades del Dia Internacional d’Acció per la Salut 

de les Dones conjuntament amb la regidoria de Salut. 

 Coordinacions de casos per afavorir la inserció laboral de les dones, entre les 

àrees de Serveis socials, Promoció econòmica i Igualtat.  

 S’ha realitzat la diagnosi i elaboració del Pla igualtat intern (2011-2013). Val a dir 

que ja s’han implementat algunes de les accions previstes: 

- Accions de difusió d’ofertes de treball municipal en àrees fortament 

masculinitzades amb l’objectiu de reduir la segregació horitzontal, en la 

policia local i la brigada. 

- Contemplar la paritat en les actuacions adreçades a la promoció 

professional, especialment en aquells àmbits amb infrarepresentació 

femenina i/o masculina.  

- Utilització d’un llenguatge no sexista en les ofertes públiques d’ocupació.  
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- Mesures específiques per afavorir la conciliació de la vida personal, familiar i 

laboral, més enllà de les que contempla l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, 

com són  els permisos de conciliació de 3 dies, sense necessitat de justificar, 

i la flexibilitat horària d’una hora en entrades i sortides. 

- Incentius pels permisos de paternitat. 

 Projecte de creació d’un Centre Municipal d’Informació i Recursos per a Dones 

(2008). El CMIRD es va dotar d’un espai físic propi l’any 2011. Actualment és un 

equipament específic de referència de les polítiques d'igualtat i dels serveis 

d'informació i atenció a les dones. El CMIRD disposa dels serveis següents: 

Serveis d’atenció a les dones 

- Primera acollida 

- Suport psicològic individual i grupal per a dones 

- Suport jurídic per a dones en els àmbits de dret civil, estrangeria, laboral i penal, 

especialitzat en violència masclista 

- Atenció a dones en situació de violència masclista: 

- Primera acollida 

- Suport psicològic individual i grupal fins a la seva recuperació 

- Suport psicològic infantil per a infants que han patit o pateixen violència masclista 

- Pis d'acollida per a casos d'urgència 

Serveis d’Informació 

- Informació dels diferents serveis i activitats municipals 

Espai de participació i activitats de dinamització  

- Tallers mensuals adreçats a dones 

- Tallers organitzats conjuntament amb les entitats de dones 

- Exposicions 

- Xerrades 

- Reunions mensuals amb les entitats de dones 

Centre de documentació 

- Material bibliogràfic i audiovisual especialitzat en dones i gènere 

- Material coeducatiu 

Observatori de gènere: 

- Recollida de dades de les dones ateses 
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El CMIRD compta amb les professionals següents: 

- 1 tècnica d'igualtat: gestiona el centre, coordina els serveis i a les diferents 

professionals, planifica i organitza activitats de dinamització, realitza primera 

acollida, derivació i seguiment dels casos, informa a les dones i a la ciutadania 

dels diferents serveis i activitats, coordina actuacions amb entitats de dones. 

(37.5 setmanals). 

- 3 psicòlogues: Una psicòloga per teràpia individual a dones i grupal de violència 

(5 hores setmanals), una psicòloga per teràpia grupal (3 hores mensuals) i una 

psicòloga infantil (12 hores mensuals) 

- 2 juristes (4 hores mensuals) 

 

El servei psicològic per a dones i per a infants es realitza mitjançant contracte negociat 

amb la Fundació AGI. El primer consta de 226 hores de teràpia individual i grupal de 

violència, 33 hores de teràpia grupal i 18 hores de coordinació. El servei psicològic per a 

infants consta de 144 hores de teràpia individual. La casa d'acollida d'urgència per a 

dones en situació de violència entra dins d'aquest contracte. El servei d'assessorament 

jurídic es realitza mitjançant contracte amb el Col·legi d'Advocats de Sabadell, i es 

destinen 44 hores anuals (el servei es realitza quinzenalment en sessions de 2 hores). 

 

Conclusions Línia Estratègica 1:

 

Aquesta ha estat una de les línies estratègiques més treballades. No només s’han portat 

a terme la major part les accions previstes en el Pla, sinó que s’han realitzat actuacions 

fonamentals que no estaven inicialment previstes i que han estat crucials per fer 

avançar les polítiques d’Igualtat, entre elles: El Centre Municipal d’Informació i 

Recursos per a Dones i l’elaboració  del I Pla d’Igualtat Intern.  

Així doncs, podem concloure que s’han treballat àmpliament els quatre objectius de la 

Línia 1 (Sensibilitzar i capacitat a tot el personal de l’Ajuntament en matèria de gènere i 

d’igualtat d’oportunitats; Adequar la cultura de treball, l’organització i el funcionament 

de l’Ajuntament per possibilitar l’aplicació de les polítiques d’Igualtat;  Promoure la 

igualtat d’oportunitats i la utilització d’un llenguatge no sexista ni discriminatori en la 

comunicació visual, oral i escrita de l’Ajuntament i Impulsar la participació de la 
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ciutadania en general i de les dones en particular en la gestió municipal). Com a 

aspectes no assolits destacaríem el fet de no haver pogut posar en marxa la comissió 

interdepartamental d’Igualtat i no haver destinat majors recursos humans pel 

desenvolupament del Pla, tot i que s’ha de reconèixer que l’Ajuntament ha realitzat 

esforços considerables aprovant la plaça d’una tècnica d’igualtat l’any 2011 (que no 

existia com a tal anteriorment) i reubicant una auxiliar administrativa de l’Ajuntament 

dins de la Regidoria.   
 

Àmbit d’actuació II: TERRITORI 

Línia estratègica 2. Assolir una organització territorial sostenible i favorable a la 

igualtat d’oportunitats entre dones i homes 

 

- S’ha realitzat formació en perspectiva de gènere en el disseny de les ciutats i 

territoris a càrrec de la doctora en arquitectura, Zaida Muxí adreçada al personal 

de  les àrees d’urbanisme i via pública (2009). 

- S'ha fet difusió de materials i documents d'interès sobre urbanisme i gènere. 

 

Conclusions Línia estratègica 2:  

 
Aquesta ha estat una de les línies menys treballades del Pla. Més enllà de la difusió de 

materials i la realització d’una jornada de formació sobre urbanisme i gènere, no hi 

hagut cap iniciativa conjunta entre la regidoria d’Igualtat i Urbanisme. És possible, 

tanmateix, que l’Àrea d’Urbanisme hagi portat a terme alguna de les actuacions 

descrites en el Pla, però aquestes no s’han realitzat dins del paraigua del Pla d’Igualtat i 

per tant no se n’ha fet un seguiment des de la perspectiva de gènere. 

 

 Projecte de dinamització del grup d’acollida del barri de les Fonts (des del 2009 

fins al 2014): L’objectiu ha estat dinamitzar un grup de dones migrades  (la majoria 

d’origen magrebí) mitjançant l’aprenentatge de la llengua, en alguns casos 

l’alfabetització, i l’apropament als serveis i recursos municipals. A partir de 

l’aprenentatge de la llengua s’han treballat altres temes relacionats amb la salut 

Àmbit d’actuació III: POBLACIÓ 

Línia estratègica 3. Millorar la situació de les persones en risc o situació d’exclusió 

social des d’una perspectiva de gènere 
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psico-física, el desenvolupament d’habilitats per a la recerca de feina i la detecció 

de quines són les seves necessitats. Així mateix s’incentiva la seva participació a les 

activitats del municipi, com per exemple, al sopar de dones organitzat per l’entitat 

El Racó de la Dona amb motiu del 8 de març, al què assisteixen la majoria d’elles. 

 

Conclusions línia estratègica 3: 

 
 Tot i que ha estat una línia poc treballada des del punt de vista de la quantitat de les 

accions, des de l’any 2009 fins a l’actualitat s’ha estat portant a terme un projecte de 

dinamització de dones migrades que ha tingut una àmplia transcendència. El grup 

d’acollida del barri de les Fonts ha estat un punt de referència per a les dones 

nouvingudes de la ciutat.  En aquest sentit podem afirmar que s’han treballat 

àmpliament dos dels quatre objectius de la línia estratègica 3, concretament el  3.2 

(“Promoure l’autonomia i l’apoderament de les dones en risc o situació d’exclusió 

social, per tal de millorar la seva qualitat de vida, afavorint el seu desenvolupament 

personal, professional i social) i el 3.4 (Fomentar una cultura comunitària basada en la 

inclusió i el respecte a la diversitat i a les diferències).  

 

 Aprovació d’un nou Protocol per a la prevenció i l’abordatge de la violència 

masclista (2011). 

 Coordinació i dinamització del circuit i la comissió de violència masclista: El Servei 

d'Igualtat coordina i dinamitza el circuit i comissió de violència masclista, integrada 

també per la Policia Local, Mossos d’Esquadra, Educació, Serveis Socials, CAP Salut, 

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell i la psicòloga del CIRD. La comissió es 

reuneix de forma bimensual. 

 Formació contínua a professionals membres de la Comissió:  

- “Violència de gènere: elements per a la intervenció”, adreçat a professionals de 

la salut (CAP Sant Quirze), a càrrec de Consuelo Barea.  

Àmbit d’actuació III: Població 

Línia estratègica 4. Eradicar la violència vers les dones, promovent una ciutat per a la 

no-violència 
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- “Claus per a l’acompanyament de dones que han patit o pateixen violència de 

gènere”, adreçat a professionals que fan atenció a dones en situació de 

violència, a càrrec de l’entitat Fil a l’agulla.  

- “Marc i impacte de la Llei del dret de les dones a l’eradicació de la violència 

masclista als ajuntaments”, adreçat a tot el personal de l’ajuntament, a 

càrrec de la jurista Marisa Fernàndez.  

- “Prevenció de l’abús sexual a menors”, adreçat a professionals de l’educació, de 

la salut i benestar social, a càrrec de la Fundació Vicky Bernadet. 

- "Intervenció amb dones i infants víctimes de violència masclista", a càrrec de 

l'associació CONEXUS. 

 Prevenció i accions de sensibilització envers la violència masclista 

Commemoració del 25N, Dia internacional contra la violència envers les dones: 

Durant el mes de novembre es realitzen activitats de sensibilització entorn la 

violència envers les dones. Xerrades, tallers, lectura del manifest, exposicions, 

actuacions reivindicatives...Aquestes accions es fan coordinadament amb la resta 

d'àrees de l'Ajuntament i amb les entitats de dones.  

- Tallers de prevenció a 5 grups de 3er d'ESO de l’Institut cada any 

- Concurs Carta a un maltractador. Al concurs també participa l'alumnat i el 

professorat de l'Escola d'Adults. Aquest projecte es fa coordinadament amb 

Joventut i Educació. (des del 2008 fins a l’actualitat) 

- Tallers específics adreçats al professorat de primària, secundària i l’Escola 

d’Adults: “Des-educar-se per a educar: eines per a la prevenció de la 

violència de gènere” etc. 

- Taller adreçat a mares i pares per prevenir la violència de gènere a l’àmbit 

familiar a través de la coeducació: “Ni prínceps blaus ni princeses 

promeses” etc. 

- Formació a Entitats: Què podem fer les entitats de la ciutat davant del 

fenomen de la violència de gènere, a càrrec de Fil a l’agulla 

- Tallers d’autodefensa per a noies joves a càrrec de la Policia Local (2009, 

2010, 2013) i per a dones a càrrec de Karin Konkle (2010). 
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- Suport a la Campanya “Talla amb els mals rotllos”, coordinada des de 

Joventut 

 Creació d’un Servei d’atenció psicològica infantil (2009) des de la Fundació AGI 

finançat per l’Obra Social de La Caixa, per a fills i filles de dones en situació de 

violència.  

 

Conclusions Línia estratègica 4:  

 
Aquesta ha estat indubtablement la línia més treballada. S’han assolit de manera 

satisfactòria la totalitat dels objectius i les actuacions previstes en el Pla. S’ha doncs 

treballat la prevenció i la sensibilització de la població a través de tallers i activitats de 

sensibilització adreçats a diferents col·lectius (objectiu 4.1) i s’ha consolidat i ampliat 

els serveis d’atenció a les dones que pateixen violència de gènere (4.2).  

Així doncs, podem concloure que s’ha format els agents socials implicats en la 

prevenció, detecció i intervenció en situacions de violència per tal de dotar-los d’eines 

adients, s’ha informat la població i, en especial les dones i als i les professionals dels 

drets, recursos i serveis que tenen les dones en situació de violència, s’han ampliat i 

millorat els serveis específics d’atenció i seguiment i les activitats per afavorir la 

recuperació integral (autoestima, integració social i laboral...) i s’han renovat i garantit 

l’aplicació del Protocol i del circuit d’actuació en l’àmbit de la violència de gènere.  

Més enllà de les actuacions previstes del Pla,  cal destacar que  la creació del CMIRD ha 

donat visibilitat i una major consistència als serveis d’atenció i seguiment de les dones 

en situació de violència. Val a dir també que s’ha millorat considerablement el sistema 

de  recollida de dades quantitatives i qualitatives en relació a aquest tema. Així mateix, 

destaquem que des de l’octubre de 2011 es va posar en marxa un grup de dones que 

realitza teràpia de grup especialitzada en violència i la creació d’un nou servei d’atenció 

psicològica infantil l’any 2009. Per últim, és important considerar l’esforç i la voluntat 

de  treballar la prevenció de la violència de gènere amb el col·lectiu de gent jove i amb 

col·laboració estreta amb la regidoria de Joventut. 
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- Projecte de coeducació  

 Des de l’any 2009, els serveis d’Igualtat i Educació lideren aquest projecte per 

impulsar la coeducació als centres educatius del municipi. Aquest projecte 

inclou reunions amb els claustres, designació de referents en coeducació, 

formació, presentació d’experiències d’innovació educativa en coeducació i 

propostes d’actuació.  

 A l’any 2010 es va constituir la Comissió de coeducació, integrada per les 

persones referents en coeducació de cadascun dels centres educatius del 

municipi i les tècniques d’igualtat i educació de l’Ajuntament que coordinen 

aquesta comissió.  

 El 2011 va ser un any de consolidació del projecte, d’observació dels diferents 

espais dels centres educatius i d’intercanvi d’experiències.  

 El 2012 es va donar un impuls oferint formació al professorat i donant suport 

als centres educatius atenent a les seves necessitats concretes. 

 Durant el 2014 s’ha facilitat formació al professorat en experiències i bones 

pràctiques . 

- Organització d’activitats coeducatives: explica contes a primària, tallers de la 

representació sexista de les dones a la publicitat a l’espai Canya Jove i al CIRD, 

cinefòrums etc. 

- Elaboració i presentació d’un audiovisual de bones pràctiques coeducatives 

durant la setmana d’Educació (2009). 

- Elaboració d’un audiovisual i taller “Què sabem de sexe-gènere?”: De l’1 al 7 de 

març de 2011 una vídeo-càmera va recórrer diferents espais municipals perquè 

tothom que ho volgués donés la seva opinió sobre la construcció dels estereotips 

de gènere i els rols socialment assignats a dones i a homes.  A posteriori, es va 

realitzar un taller debat. 

 

 

 

Àmbit d’actuació IV: EDUCACIÓ  

Línia estratègica 5. Promoure una educació per a la igualtat entre dones i homes 
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Conclusions Línia estratègica 5:  

La promoció d’una educació per a la igualtat entre dones i homes també ha estat una 

línia molt treballada ja que més enllà de les activitats coeducatives que s’han dut a 

terme destinades a diferents col·lectius, el Projecte de coeducació (2009) ha aconseguit 

generar canvis estructurals que han tingut un fort impacte dins de la comunitat 

educativa. La regidoria d’Igualtat i la d’Educació han treballat conjuntament per crear i 

donar vida a una comissió de coeducació en la què des de l’any 2010 es reuneixen 

periòdicament referents de tots els centres educatius del municipi per impulsar accions 

coeducatives i rebre formació en matèria de gènere.  

 

 

 S’ha sensibilitzat la població  sobre el valor econòmic i social del treball familiar-

domèstic, com a eina indispensable pel manteniment de la vida.  

- Exposició “Quin temps tenim? L’organtizació de la vida quotidiana” (2011) 

- Taller “Entre tots i totes ho farem tot”, adreçat a l’AMPA (2010)  

- Elaboració del documental “Relats de dones” (2010) sobre els temps de vida de 

dones de la ciutat representatives de diverses edats, barris, ètnia i procedència 

 S’han fet accions específiques per facilitar l’accés a l’ocupació i l’autocupació: 

- Seminari “La dona emprenedora i empresària d’èxit” (2012)  

Des dels serveis d’Igualtat i Promoció Econòmica es va organitzar un seminari 

d’emprenedoria amb perspectiva de gènere. Amb la col·laboració d’una consultora, 

una quinzena de dones amb projectes d’emprenedoria van poder participar a 

aquest seminari que plantejava des d’un enfocament de gènere, els factors de 

viabilitat d’un projecte i l’adquisició o millora de les competències necessàries per 

crear una empresa viable a llarg termini.  

 Xerrada informativa : La nova llei de persones treballadores de la llar  

Amb col·laboració amb Serveis socials, es va organitzar una xerrada informativa de 

la nova legislació sobre persones treballadores de la llar pel fet que és un col·lectiu 

molt feminitzat. La xerrada va anar a càrrec d’un dels advocats del CMIRD, a través 

Àmbit d’actuació V: USOS DEL TEMPS 

Línia estratègica 6. Reduir les desigualtats de gènere en el treball productiu i 

reproductiu 
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del contracte que des del Servei d’Igualtat tenim establert amb l’Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de Sabadell. La xerrada estava adreçada tant a treballadores i 

treballadors d’aquest sector com a les persones contractistes. 

 

Conclusions Línia estratègica 6: 

 

Aquesta ha estat una línia estratègica poc treballada. Bàsicament s’ha sensibilitzat la 

població sobre el valor econòmic i social del treball domèstic a través de l’organització 

d’una xerrada, una exposició i un documental. Amb la regidoria de Promoció 

Econòmica no s’han realitzat accions conjuntes, tret de l’organització d’un seminari 

d’emprenedoria amb perspectiva de gènere i la derivació d’usuàries del CMIRD.  Així 

doncs dels tres objectius del Pla pertanyents a aquesta línia, només s’ha desenvolupat 

l’objectiu 6.3 (Incentivar la coresponsabilitat en l’àmbit domèstic, alhora que es 

promou el reconeixement i la valoració social del treball reproductiu). No s’han 

realitzat accions específiques per fer visibles les desigualtats de gènere en el mercat de 

treball (objectiu 6.2) i no s’ha incorporat la perspectiva de gènere al treball de la 

regidoria de Promoció Econòmica (6.2), tot i que alguns tècnics/ques han participat en 

activitats de formació i sensibilització en matèria de gènere. 

 

 S’han facilitat serveis de cura i atenció a les criatures en l’organització d’algunes 

activitats culturals i formatives. 

 S’han realitzat cursos d’Internet i  xarxes socials per promoure la participació i 

afavorir la conciliació del temps. 

 El Servei d’Atenció i Comunicació ciutadana té com a objectiu facilitar l’accés de la 

ciutadania a tots els tràmits i informació amb una orientació de millora continuada 

i amb la incorporació progressiva de les noves tecnologies. Hi ha dos canals de 

xarxes socials per resoldre dubtes, informar sobre l’actualitat, l’agenda i d’altres 

temes d’interès. També s’ha desenvolupat una aplicació mòbil que ofereix 

informació sobre els serveis i equipaments municipals, borsa de treball, borsa 

d’habitatge etc. L’Ajuntament també disposa de dos quioscos autoservei on es 

Àmbit d’actuació V: USOS DEL TEMPS 

Línia estratègica 7. Promoure la conciliació dels temps personal, social, familiar i 

professional  



                 II Pla Municipal d’Igualtat de Gènere  

 44 

  44 

poden realitzar integralment tots els tràmits que estan disponibles de manera 

virtual.  

Conclusions Línia estratègica 7:   

 

No ha estat una línia de treball prioritària de la regidoria d’Igualtat. Tant l’objectiu 7.1 

(implicar l’administració, la ciutadania i les associacions i empreses del municipi en la 

conciliació del temps) com l’objectiu 7.2 (Potenciar el desenvolupament i l’adequació 

de serveis i accions dirigides a promoure la conciliació del temps personal, familiar, 

social i professional de les persones) no han estat gaire desenvolupats, exceptuant 

algunes accions puntuals de formació i serveis d’acollida d’infants en l’organització 

d’actes i activitats culturals i formatives. Tanmateix el Servei d’Atenció i Comunicació 

ciutadana de l’Ajuntament ha anat incorporant les noves tecnologies per facilitar 

l’accés de la ciutadania a tots els tràmits i a la informació municipal.  En aquest sentit, 

es pot consultar l’enllaç següent: 

https://seu.santquirzevalles.cat/DetallContinguts/_Csc0skTygzPzRSA79wfl09wRU-
bsAfmobR1gMMqvdXU 
 

 
 Suport a les entitats: Des de la unitat d’Igualtat es treballa conjuntament amb les 

tres entitats de dones existents al municipi (Racó de la Dona, Caterina Albert i 

Dones x Sant Quirze), donant suport i creant lligams que facilitin la col·laboració i 

cooperació. Les tres entitats i la regidoria d’igualtat es reuneixen un cop al mes per 

coordinar accions conjuntes. Aquestes reunions periòdiques han facilitat un major 

apropament entre les tres entitats i establir objectius comuns per treballar al 

municipi, tot mantenint l’autonomia de les tres entitats per desenvolupar els seus 

projectes. Aquest suport es concreta de la manera següent: 

- econòmic: hi ha una subvenció municipal específica per a entitats que tenen 

per objectiu l'impuls de la igualtat de gènere al municipi (des del 2010) 

- tècnic i de gestió: suport per a la planificació i implementació de les activitats i 

gestió dels recursos necessaris per dur-les a terme; 

Àmbit d’actuació V: USOS DEL TEMPS 

Línia estratègica 8.  Promoure el desenvolupament personal i comunitari de tota la 

població  

https://seu.santquirzevalles.cat/DetallContinguts/_Csc0skTygzPzRSA79wfl09wRU-bsAfmobR1gMMqvdXU
https://seu.santquirzevalles.cat/DetallContinguts/_Csc0skTygzPzRSA79wfl09wRU-bsAfmobR1gMMqvdXU
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- espai: es realitzen convenis de col•laboració per fer ús dels equipaments, en el 

cas de les entitats de dones l'espai cedit és el CMIRD. Les activitats es 

coordinen, de manera que no es solapin les diferents activitats. 

- Difusió: les activitats promogudes per les entitats de dones són incloses en el 

butlletí d'Igualtat que el CMIRD envia mensualment mitjançant correu 

electrònic a ciutadania i entitats. A més, les activitats són anunciades a tots els 

mitjans de difusió municipals. 

 Fomentar xarxes de dones: Des de la Regidoria d'Igualtat s'organitzen activitats 

que tenen per objectiu fomentar les xarxes de dones. Gràcies a aquestes activitats, 

normalment en format taller, es creen diferents grups de dones que a nivell 

informal es consoliden com a grup. Alguns d'aquests grups de dones proposen 

activitats per continuar reunint-se, i des del Servei d'Igualtat se'ls dóna suport o bé 

són canalitzades cap a les entitats de dones, de manera que aquestes acaben 

coordinant l'activitat conjuntament. D'aquesta manera s'enforteixen les xarxes de 

dones i també les entitats, a la vegada que es dinamitza el mateix CMIRD amb 

diferents propostes, oferint una àmplia varietat d'activitats adreçades a les dones.  

- Sortida al teatre: activitat consolidada al municipi. Amb caràcter trimestral la 

unitat d’igualtat organitza un sortida de dones que inclou obra de teatre i 

desplaçament amb autocar. 

- Sopar de les dones del barri de les Fonts (anual) 

- Teatre de dones al barri de les Fonts (anual) 

- Projecte de dinamització del grup d’acollida del grup de dones de les Fonts 

- Exposició “Teixim la nostra xarxa”, realitzada per a la inauguració del CMIRD. 

- Exposició permanent al CIRD: “Entitats de dones de Sant Quirze del Vallès” 

- Tallers: Escriptura autobiogràfica”, “Documental biogràfic i autobiogràfic”, 

“Aprendre amb tu” (espai d’intercanvi d’habilitats i coneixements),”Taller 

d’expressió teatral adreçat a les dones del barri de Les Fonts”, “Connecta’t a la 

xarxa: com aprofitar les xarxes socials”, “Expressió teatral amb perspectiva de 

gènere”. 

 Reconèixer, valorar i difondre els treballs i els sabers de les dones i de la 

genealogia feminista al llarg de la història 
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- Premi Dona Sant Quirze del Vallès, premia anual a la trajectòria professional i/o 

personal d’una dona per la lluita dels drets de les dones. (des del 2008) 

- Homenatge anual a una dona escriptora (Mercè Rodoreda, Maria Aurèlia 

Capmany etc.) L’Escola d’Adults i el Servei de Català treballen els textos de l’autora 

escollida i a final de curs es fa un acte on l’alumnat fa una lectura de textos de 

l’autora escollida i la regidoria d’Igualtat aporta un espectacle relacionat. 

- Tallers: “L’art en femení”, “La dona al cinema. Dels orígens a l’actualitat”,“ “Les 

dones i la pau”, “d’expressió teatral amb perspectiva de gènere etc. 

- Exposicions:, “Una literatura pròpia, dones escriptores”, “Dives del cinema”, 

“Pintura de la mare”, “De façanes i teules” i “Dones” ”(pintures realitzades per les 

alumnes de l’Escola d’Adults), “Els feminismes del Feminal”, “Artistes catalanes del 

dibuix i la pintura”, “Mercè Rodoreda”, “Dones sindicalistes”, “Veïnes ciutadanes”, 

“Dones, cuidem-nos el cor”, “Exposició d’escultures de l’artista local Roser Rubio” 

“Entitats de dones de Sant Quirze del Vallés” etc. 

 

Conclusions Línia estratègica 8 :  

 

L’objectiu 8.1 s’ha treballat parcialment ja que no s’ha potenciat la participació de la 

ciutadania en la vida associativa contemplant la perspectiva de gènere en sentit 

general. Només s’ha treballat amb les tres entitats de dones existents en el municipi, 

però no s’han desenvolupat instruments participatius de seguiment i valoració del Pla. 

Actualment hi  ha tres Consells de Participació Ciutadana a l’Ajuntament de Sant 

Quirze:  la Mesa de Solidaritat, el Consell de Festes i el Consell Escolar Municipal. La 

regidoria d’Igualtat ha incidit sobretot en aquest últim en relació al Projecte de 

coeducació. L’objectiu 8.2 consistent en introduir la perspectiva de gènere en la 

planificació cultural, esportiva i del lleure tampoc ha estat una tasca prioritzada per la  

regidoria d’Igualtat en el sentit que no s’ha endegat un treball amb profunditat per 

introduir la perspectiva de gènere en la programació cultural i esportiva més enllà 

d’actuacions puntuals.  

Tanmateix, des de la regidoria d’Igualtat i sobretot a causa de la creació del Centre 

d’Informació i Recursos s’ha dissenyat un ampli programa d’activitats lúdiques i 

culturals per reconèixer, valorar i difondre els treballs i els sabers de les dones i per 
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fomentar les xarxes de dones a través de l’organització d’un gran ventall d’exposicions i 

tallers. Per altra banda, destaquem també dos projectes de caràcter anual: 

l’homenatge anual a dones escriptores amb col·laboració amb el Servei de Català i 

l’Escola d’Adults i el Premi Dona Sant Quirze del Vallès. 

 

 Commemoració del  Dia Internacional d’Acció per la Salut de les dones (28 de 

maig): programa anual de conferències i tallers  

 Espais grupals per contribuir al creixement personal i al benestar integral de les 

dones:  

- “El berenar dels dimarts”: Taller de creixement personal de caràcter mensual 

adreçat a vint dones en situació de dificultat. Es treballen aspectes com les 

emocions, les relacions interpersonals o l’autoestima per contribuir al benestar 

integral de la persona. (2009) 

-  “Entre dones”: espai grupal de reflexió i d’autoconeixement. Es treballa 

l’autoestima i l’apoderament individual i grupal. Aquest taller s’ha dividit en 

dos grups, un de matí i un de tarda, amb un total de 10 participants cadascun. 

Ambdós conduïts per una psicoterapeuta i dinamitzadora de grups de 

dones.(2012) 

- “El plaer de ser dones”: Activitat trimestral dividida en tallers monogràfics on 

es treballen diversos aspectes que potencien l’apoderament des de diverses 

perspectives.. 

 Tallers: dansa creativa, de veu, d’afectivitat i sexualitat, de streching, sobre 

alimentació saludable, relaxació, pilates, sòl pelvià, risoteràpia etc.  

 

Conclusions Línia estratègica 9:  

 

Aquesta ha estat una línia força treballada. Fonamentalment s’ha donat resposta a 

l’objectiu 9.2 consistent en desenvolupar activitats de prevenció i promoció de la salut 

incloent la perspectiva de gènere i tenint en compte les diferents etapes del cicle vital. 

Àmbit d’actuació VI: SALUT INTEGRAL 

Línia estratègica 9.   Conèixer i millorar la salut de les dones i de tota la comunitat des 

d’una perspectiva integral i en les diferents etapes del cicle vital  
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En aquest sentit, s’han portat a terme una gran varietat de tallers puntuals sobre 

diferents temàtiques i adreçats a dones de diferents edats. També s’han organitzat 

tallers de llarga durada (trimestral i anual) que han funcionat com espais grupals 

psicoterapèutics per contribuir al benestar de les dones i al seu creixement personal.  La 

major part de les activitats s’han dut a terme exclusivament des de la regidoria 

d’Igualtat. L’objectiu 9.1 consistent en conèixer i visualitzar la situació de dones en 

relació a la salut s’ha realitzat parcialment a través de les conferències i xerrades que 

han tingut lloc durant la commemoració anual  del Dia Internacional d’Acció per la 

Salut de les Dones (28 de maig).  Tanmateix no s’han creat dinàmiques de treball 

conjuntes amb la regidoria de Salut per intentar analitzar la incidència diferencial que 

tenen determinades problemàtiques de salut en dones i homes ni s’han emprès accions 

de formació adreçades a la comunitat sanitària per incorporar la perspectiva de 

gènere, tal i com inicialment preveia el pla.  

 

Conclusions generals de l’avaluació del procés d’implementació i del nivell 

d’assoliment del Pla d’Igualtat: 

 

 No és possible avaluar amb total precisió el grau de consecució de les accions 

en relació al Pla perquè aquest no ha estat valorat com un instrument de 

treball útil a petita escala, sinó que a la pràctica només ha actuat com un full de 

ruta que ha servit per emmarcar les actuacions dins d’unes línies de treball 

generals. Les actuacions s’han realitzat doncs a partir de les necessitats que 

anaven sorgint sobre la marxa i no s’ha seguit la pauta que marcava el pla. Això 

es deu en bona part al fet que les accions descrites en el Pla eren, tal i com hem 

vist en l’apartat d’avaluació del disseny, excessivament ambicioses per un 

primer pla o irrealitzables d’entrada perquè no responien a les competències 

municipals o eren excessivament generals. 

 Un altre motiu pel qual es fa difícil avaluar el grau de consecució de les accions 

del Pla i per tant el nivell d’eficàcia i eficiència és que no es van preveure 

indicadors de seguiment i avaluació ni resultats esperats i tampoc els recursos 

destinats. Tot i això, podem concloure el següent: 
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Tal i com hem analitzat en el quadre resum s’han realitzat actuacions en totes les 

línies estratègiques. Distingim, però, tres nivells d’assoliment de les actuacions 

diferenciats: alt, mig i baix:  

 

 Nivell d’assoliment  alt: Línia estratègica 1, 4, 5 

La línia estratègica 4 (Eradicar la violència vers les dones, promovent una ciutat 

per a la no violència), pertanyent a l’àmbit de població, ha estat àmpliament la 

més desenvolupada fins al punt que es pot afirmar haver acomplert un 100% de les 

actuacions marcades en el Pla i la totalitat dels seus objectius. Destaquem sobretot 

el bon funcionament del Circuit d’actuació contra la violència masclista amb una 

comissió molt ben cohesionada que ha rebut formació permanent en la matèria al 

llarg d’aquests anys i les actuacions de sensibilització i prevenció adreçades a la 

gent jove amb col·laboració estreta amb la regidoria de Joventut. L’àmbit 

d’Organització Municipal, ha estat també un dels més treballats en el sentit que la 

realització d’un Pla d’Igualtat Intern ha implicat un avenç evident pel que fa a 

l’adequació de l’administració municipal al principi d’igualtat d’Oportunitats (Línia 

estratègica 1). De totes maneres, la consecució dels objectius del Pla no ha estat 

total en aquesta línia estratègica ja que s’hauria d’haver aconseguit una major 

implicació de les dones i de la ciutadania en general en la implementació i 

seguiment del Pla i reforçar els sistemes de coordinació i comunicació entre àrees. 

Així mateix, s’ha fet un esforç considerable també per promoure una educació per 

a la igualtat entre dones i homes (Línia estratègica 5, Àmbit IV)  ja que més enllà 

de les actuacions puntuals de sensibilització, s’ha consolidat un projecte de 

coeducació que ha implicat tota la comunitat educativa amb la creació d’una 

comissió d’educació que es reuneix periòdicament per impulsar actuacions 

coeducatives en els centres educatius i que rep formació en coeducació.  

 

 Nivell mig d’assoliment: línies estratègiques 3, 8 i 9 

Bona part dels objectius de la línia 3 (Millorar la situació de les persones en risc o 

situació d’exclusió social des de la perspectiva de gènere) no s’han assolit ja que no 

s’ha establert una línia de treball transversal amb la regidoria de Benestar i Família. 

Tanmateix s’ha desenvolupat un projecte de dinamització del grup d’acollida del 
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barri de les Fonts des de l’any 2009 impulsat des de la regidoria d’Igualtat que ha 

tingut una incidència remarcable i que ha contribuït a promoure l’apoderament i la 

participació de les dones migrades, especialment d’origen magrebí. Pel que fa a la 

línia 8 (Promoure un desenvolupament personal i comunitari de la població), tot i 

que no s’han fet un treball intensiu amb les regidories d’Esport i Cultura per 

introduir la perspectiva de gènere, la creació del Centre d’Informació i recursos ha 

contribuït a promoure la participació de les dones i ha desenvolupat també una 

àmplia oferta d’activitats culturals i lúdiques que han promogut la igualtat de 

gènere i han contribuït notablement a reconèixer, valorar i difondre els treballs i 

els sabers de les dones i de la genealogia feminista al llarg de la història. Dins 

d’aquesta línia inclouríem també el Premi Dona Sant Quirze i la consolidació d’una 

programació d’actes pel 8 de març que inclou la participació activa de les entitats i 

de diferents serveis de l’Ajuntament. Pel que fa a la línia estratègica 9 (Conèixer i 

millorar la salut de les dones i de tota la comunitat des d’una perspectiva integral i 

en les diferents etapes del cicle vital), s’ha acomplert àmpliament un dels dos 

objectius del Pla (9.2 desenvolupar activitats de prevenció i promoció de la salut 

incloent la perspectiva de gènere), però no s’ha fet pràcticament cap acció dins de 

l’objectiu 9.1 ja que no s’ha treballat transversalment amb la regidoria de Salut, 

més enllà de l’organització d’actuacions puntuals, sobretot arran de la 

commemoració de la Jornada d’Acció per la Salut de les Dones (28 de maig), i no 

pas anualment de manera sistemàtica. 

 

 Nivell baix d’assoliment: línies estratègiques 2, 6 i 7 

Els àmbits d’actuació menys treballats han estat el de Territori i Usos del temps, 

sobretot pel que fa a les  línies estratègiques 2, 6 i 7 (Assolir una organització 

territorial sostenible i favorable a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes; 

Reduir les desigualtats de gènere en el treball productiu i reproductiu;  Promoure 

la conciliació dels temps personal, social, familiar i professional). Tanmateix, en 

aquestes tres línies s’han realitzat accions puntuals que s’han basat sobretot en la 

formació tècnica dels i les professionals municipals i la sensibilització ciutadana.  
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Tenint en compte el volum i la qualitat de les actuacions desenvolupades, 

concloem que el nivell d’eficàcia i eficiència del Pla ha estat notable.  Sobretot si 

tenim en compte que els recursos humans han minvat a favor de l’aposta pel 

Centre Municipal d’Informació i Recursos per a Dones que ha implicat una càrrega 

de feina addicional considerable que de ben segur ha restat força a l’hora de 

desenvolupar polítiques transversals de gènere. Les memòries de la regidoria 

d’Igualtat evidencien doncs una gran quantitat d’accions que han girat entorn de la 

dinamització  del CMIRD a la vegada que s’ha fet una labor molt incisiva a l’hora 

de millorar i consolidar els serveis d’atenció a les dones.  
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6.5 Avaluació dels resultats 

 

La darrera fase de l’avaluació del Pla d’actuació municipal d’igualtat de Sant Quirze 

consisteix en analitzar quins resultats han produït les accions realitzades al llarg del 

període d’implementació del Pla. És a dir, s’analitzarà l’impacte i la sostenibilitat dels 

efectes positius del Pla i la seva durabilitat a partir dels criteris següents: 

 Percepció de la realitat municipal amb perspectiva de gènere. 

 Valoració de fins a quin punt les accions previstes han arribat a la població 

destinatària. 

 Continuïtat de les actuacions més enllà de la finalització del Pla 

Els indicadors utilitzats: 

- Cobertura 

- Viabilitat 

Per tal de valorar l’impacte que ha tingut el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament s’ha volgut 

preguntar al personal tècnic municipal el grau de coneixença del propi Pla així com 

d’algunes de les accions que s’han portat a terme en la seva implementació durant els 

anys de vigència del mateix. En aquest sentit, s’ha fet arribar un qüestionari a tota la 

plantilla de l’Ajuntament. Tot i que l’univers d’estudi representava doncs 192 

persones, només deu persones han respost al qüestionari ( 8 dones i 2 homes) de les 

següents àrees i Serveis: Medi Ambient (1), Educació (3), Promoció Econòmica (2), 

Cooperació(1), Joventut(1), Esports (1), Desenvolupament Urbà i Sostenibilitat (1). Així 

doncs l’índex de resposta ha estat molt baix i els resultats molt poc significatius. Tot i 

així, hem considerat que seria bo recollir-los perquè ens donen sobretot informació 

qualitativa vàlida per a l’avaluació.  

Quan preguntem però per les actuacions més significatives dutes a terme per 

l’Ajuntament per eradicar la desigualtat de gènere, les respostes més nombroses se 

situen en la línia 1 (Adequar l’administració municipal al principi d’igualtat 

d’oportunitats), probablement per l’impacte recent que ha tingut l’elaboració del Pla 

d’Igualtat intern, l’aprovació del qual data del 2013.  Entre les accions destacades 

s’anomena la formació amb perspectiva de gènere adreçada al personal tècnic i els 

horaris laborals de l’ajuntament favorables a la conciliació. En segon terme, se citen 

accions que tenen a veure amb la línia 4 (Eradicar la violència vers les dones, 
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promovent una ciutat per a la no-violència) i la línia 5 (Promoure una educació per a la 

Igualtat entre dones i homes). En aquesta línia es fa referència als projectes de 

coeducació a les escoles i als cursos i tallers adreçats a les dones.  

 

Gràfic 4. Les actuacions més significatives per línies estratègiques identificades pel 
personal tècnic enquestat 

           

Font: Respostes al qüestionari realitzat al personal tècnic 

 

Com es pot observar, l’apreciació del personal tècnic coincideix amb el grau 

d’implementació de les accions que hem analitzat en l’apartat anterior.  És a dir hi ha 

concordança entre les percepcions del personal enquestat i la realitat. Per altra banda, 

el 100% de les persones que han respost el qüestionari coneixen el Centre Municipal 

d’Informació i recursos per a dones i un 80% afirmen conèixer els serveis que ofereix. 

El 20% restant n’han sentit a parlar. Val a dir que totes les persones afirmen saber què 

fer si es troben davant d’un cas de violència masclista, fet que demostra un bon 

coneixement del protocol d’actuació i una coordinació eficaç entre les àrees de 

l’ajuntament. Per altra banda, de les deu persones entrevistades totes afirmen haver 

participat en accions formatives d’Igualtat de gènere, exceptuant les dues tècniques  

de l’Àrea de Promoció Econòmica.  

A la pregunta de si han realitzat alguna activitat/projecte vers la igualtat en el seu 

departament, quatre de les deu persones entrevistades no identifiquen cap  actuació. 
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Aquestes quatre persones pertanyen a les Àrees de Medi Ambient, Promoció 

Econòmica i Desenvolupament Urbà i Sostenibilitat.  

Les dues tècniques d’Educació contesten el següent:  

- “La igualtat està integrada en les actuacions diàries” 

- “El projecte de coeducació” 

- “La revisió de textos per aplicar un llenguatge no sexista” 

- “Participar en projectes transversals” 

- “Participar en l’elaboració del protocol contra la violència masclista” 

La tècnica de Cooperació també identifica la realització de projectes per fomentar la 

igualtat:  

- “Des de l'any passat mirem d'incloure activitats d'educació pel 

desenvolupament dins els programes del Mes de les dones al març i de la 

setmana contra la violència masclista. Per exemple:  

- Docufòrum: "Dones del sud, dones del nord": mitjançant un documental cedit 

per l'ONG Setem, es pretenia obrir un debat i reflexió sobre la situació de 

desigualtat  que es troben les dones en el món laboral, amb comparativa entre 

el que coneixem aquí i la situació al Marroc. 

- Videofòrum: "Agua": pel·lícula sobre l'exclusió que pateixen les dones vídues a 

l'Índia i posterior debat. 

-Les bases de les subvencions per a projectes de Cooperació incorporen la 

valoració de la perspectiva de gènere.   

 

La tècnica de Joventut afirma treballar transversalment la igualtat arran de la 

commemoració de les jornades del 8 de març i 25 de novembre i fins i tot integra la 

perspectiva de gènere en el seu treball diari:  

 

“De manera anual, col·laborem en el "Mes de la Dona" i en la campanya "Talla 

amb els mals rotllos", amb tot de propostes adreçades al col·lectiu juvenil. A 

més, des del servei d'informació com des de la dinamització o el treball diari 

amb el jovent i entitats sempre es tenen en compte de manera intrínseca tots 

els paràmetres relacionats amb la sensibilització, orientació, assessorament 

sobre la igualtat de gènere.” 
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Pel que fa al tècnic d’esport, afirma haver treballat per diversificar l’oferta d’activitats 

per arribar a ambdós sexes i a tots els grups d’edat.  

A continuació, exposem a mode de conclusió alguns comentaris i opinions referents a 

la igualtat de gènere o al Pla d’Igualtat recollits dins del qüestionari:  

El tècnic de Medi ambient fa referència específica al Pla d’Igualtat Intern: 
 

- “Em sembla molt positiu treballar vers la igualtat i sobretot intentar predicar 

amb l'exemple. L’avaluació dels riscos psicosocials és un pas molt important que 

ara caldria complementar amb el protocol d'assetjament sexual. Igualment 

caldria anar aconseguint la paritat salarial entre homes i dones, substituir 

paulatinament homes per dones fins fer l'equip directiu cada cop més paritari” 

 

La tècnica d’educació fa una reflexió personal en la què afirma que la realitat social 

segueix resistent al canvi, malgrat que reconeix la feina feta: 

- “Que es treballa molt però poques vegades es veu reflectida la igualtat a la 

realitat social. Tot i que s'ha avançat i canviat molt, només cal veure les notícies 

de totes les desigualtats que el dia internacional de la dona informen a la tele 

que cada any són iguals. I els alts càrrecs a les empreses i administracions 

públiques segueixen estan ocupats majoritàriament per homes.” 

 

Altres dues tècniques fan referència específica a la importància del Pla Municipal 

d’Igualtat, al treball interàrees i a la necessitat de donar continuïtat a les accions 

iniciades. Una d’elles sosté també la necessitat que el Centre Municipal d’Informació i 

Recursos per a Dones es doti de majors recursos i fa una proposta concreta a incloure 

en el proper Pla d’Igualtat:  

 

- “Caldria que el Pla d'Igualtat i tots els temes entorn a la igualtat de gènere 

esdevinguessin una prioritat del govern municipal, amb voluntat de treballar de 

forma transversal en tots els àmbits de l'administració.  

- “Cal seguir impulsant el Pla  des de totes les àrees.” 

- “El Centre Municipal d'Informació i Recursos per a dones hauria de dotar-se de 

més personal, per tal de poder ser un referent important per la ciutadania.” 
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- “S'haurien d'incloure clàusules socials en les contractacions i licitacions, en 

relació a la igualtat de gènere.” 

- “Donar continuïtat a les accions iniciades.” 

Una altra tècnica, en canvi, fa una apreciació crítica a la implementació que ha tingut el 

Pla d’Igualtat, tant intern com extern: 

- “El pla d'igualtat crec que no deixa de ser un recull de bones intencions que no 

es veuen gaire reflectides en la realitat del dia a dia de l'ajuntament, ja sigui a 

nivell intern com de ciutadania. Les persones treballadores que ja estem 

sensibilitzades som les que participem a les poques propostes de formació o des 

dels nostres respectius llocs de treball engeguem campanyes o apliquem en els 

seus diferents formats els recursos per afavorir la igualtat de gènere. A llarg 

termini espero que el Pla no sigui només un document o una formalitat.”  

- A l'ajuntament continuen havent-hi homes de manera no equitativa als alts 

càrrecs. A nivell de conveni, per molt que comptem amb hores de "conciliació 

familiar" no es tenen en compte la realitat de la majoria de dones del consistori 

que tenen al seu càrrec infants o persones dependents.” 

 
Per últim, a la pregunta “Creus que l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès promou la 

igualtat de gènere en les seves polítiques municipals?”, el 70% de les persones 

enquestades contesten que “de vegades” i només el 30% responen que sí. És evident 

doncs, que malgrat que l’Ajuntament de Sant Quirze ha fet un gran avenç en la 

implementació de les polítiques d’Igualtat en els darrers anys, el personal tècnic 

municipal segueix veient necessari seguir treballant per impregnar la seva estructura 

del principi d’Igualtat i per seguir emprenent actuacions adreçades a la ciutadania.  

 

Si analitzem quins han estat els efectes positius estructurals que ha tingut les 

polítiques d’Igualtat de gènere en els últims anys, és a dir quina ha estat la 

sostenibilitat de les actuacions,  podem resumir-les de la manera següent: 

 S’han creat estructures permanents com per exemple el Centre Municipal 

d’Informació i Recursos per a Dones. Aquest espai municipal de referència de les 

polítiques d’Igualtat ha promogut la participació de les dones i ha sabut generar 
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noves demandes que han repercutit en la millora dels serveis d’informació i atenció 

a les dones i en l’augment d’activitats de sensibilització adreçades a la ciutadania.  

 S’han consolidat els recursos econòmics destinats a la regidoria d’Igualtat. En 

concret, s’ha aprovat una plaça de tècnica d’igualtat. És a dir, s’han destinat 

recursos econòmics per la consolidació de personal especialitzat en la matèria, 

amb dedicació exclusiva.  

 S’han generat dinàmiques de treball transversal interàrees. En alguns casos, com 

és el cas de Joventut i Educació, s’ha aconseguit fins i tot una vertadera 

introducció de la perspectiva de gènere en el treball diari. En altres àrees, aquest 

treball interdepartamental es produeix de manera puntual i sobretot anualment 

arran de l’organització de les Jornades del 25 novembre i 8 de març. És important 

destacar també la creació de comissions de treball que es reuneixen periòdicament 

i de forma habitual com per exemple: Comissió d’Educació i Comissió del Circuit 

d’actuació contra la violència masclista. 

 S’ha creat un instrument per implementar les polítiques d’Igualtat a nivell Intern 

(Pla d’Igualtat Intern) que ha generat també una reflexió entorn de la igualtat per 

part del personal municipal pertanyent a una àrea que no estava habitualment 

implicada en la implementació de les Polítiques d’Igualtat. 

 S’han creat canals estables de comunicació interna i externa (butlletí, pàgina web, 

xarxes socials, ràdio, correus electrònics etc.) en relació a la promoció de les 

polítiques d’Igualtat. 

Aquestes són les estructures que s’haurien indubtablement de mantenir de cara a un 

nou Pla d’Igualtat.  Tot i que no disposem de dades qualitatives per tal de valorar quina 

ha estat la cobertura del Pla, és a dir fins a quin punt les accions previstes al Pla han 

arribat a la població destinatària, ens hem basat en dades quantitatives aproximades 

relatives a l’any 2013. Concretament, ens ha interessat, per una banda,  fer referència 

al nombre de persones ateses i d’intervencions realitzades al CIRD i per l’altra recollir 

el nombre de participants a les activitats grupals i tallers organitzats per la regidoria. 

Així doncs, segons dades proporcionades per la regidoria d’Igualtat, l’any 2013 el 

nombre de dones ateses al SIAD fou de 137  i es van realitzar un total de 521 

intervencions anuals, tal i com veiem en el quadre següent:  
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Taula 3: Resum anual d’intervencions al SIAD, 2013 

Nº DE DONES ATESES 137 

Nº D'ATENCIONS REALITZADES (1ª acollida per tècnica 
igualtat, psicològic, jurídic i inscripció activitats. No es 
contemplen les atencions de seguiment realitzada per ta 
tècnica d'igualtat) 

521 

Nº DONES ATESES PEL SERVEI D'ASSESSORAMENT 
PSICOLÒGIC (individual i grupal) 

66 

Nº D'ATENCIONS REALITZADES PEL SERVEI 
D'ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC (individual i grupal) 

351 

Nº DONES ATESES PEL SERVEI JURÍDIC 46 

Nº D'ATENCIONS REALITZADES PEL SERVEI 
D'ASSESSORAMENT JURÍDIC 

57 

Nº DE DONES USUÀRIES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA 
MASCLISTA 

36 

         Font: Regidoria d’Igualtat, Ajuntament de Sant Quirze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Pla Municipal d’Igualtat de Gènere 

 59 

A continuació, recollim també les dades quantitatives de les persones assistents a les 

actuacions grupals, tallers i/actes duts a terme durant l’any 2013: 

 

Taula 4: Actuacions grupals, tallers i/o actes. 2013 
 

ACTIVITATS Nº Dones 

ÈXIT ESCOLAR I BON AMBIENT AL CENTRE: COM POTENCIAR-HO 
AMB LA COEDUCACIÓ 

35 

MARÇ, MES DE LES DONES:  
(PREMI DONA SANT QUIRZE (180), DOCUFÒRUM (22) ,TALLER 
D’AUTODEFENSA (13), LECTURA DE POEMES (32), FESTIVAL DE 
DONES (150), SORTIDA AL TEATRE (83), SOPAR DE DONES 
(100)+EXPOSICIONS 

700 

25 DE NOVEMBRE 400 

TERÀPIA GRUPAL SERVEI 9 

TERÀPIA GRUPAL VIOLÈNCIA 7 

TERÀPIA GRUPAL: EL PLAER D'ESTAR AMB MI MATEIXA 19 

ELIMINAR LA POR, UN CAMÍ CAP A LA LLIBERTAT 15 

EL PODER DE LA MENT 17 

TERÀPIA GRUPAL: LA IMAGINACIÓ AL PODER 14 

TALLER SÓC DONA I ESTIC A GUST AMB EL MEU COS 14 

DONES, SALUT I QUALITAT DE VIDA (XERRADA A CÀRREC DE 
CARME VALLS I LLOBET) 22 

INICIACIÓ A LA REFLEXOLOGIA PODAL 16 

JOCS PER ESTIMULAR ELS SENTITS 19 

EL PODER DE LES EMOCIONS (I) 15 

EL PODER DE LES EMOCIONS (II) 17 

TALLER D’ARTTERÀPIA 7 

TALLER D'EXPRESSIÓ TEATRAL AMB TEMÀTICA D'IGUALTAT DE 
GÈNERE 11 

TALLERS INSTITUTS 150 

GRUP D'ACOLLIDA 15 

TOTAL 
1528 

Font: Memòria 2013, Regidoria Igualtat Ajuntament de Sant Quirze 

En total, han participat un total de 1580 persones (1273 dones i 255 homes).  Si 

sumem aquesta dada amb el volum de dones ateses als Serveis d’atenció del CIRD, el 

total de cobertura de les actuacions de la regidoria ha estat aproximadament de 1410 

dones durant l’any 2013. Això representa com a mínim un 14,2% de la població total 

de dones de Sant Quirze. 
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6.5 Resum de conclusions de l’avaluació  

 

Criteri / Indicador Conclusions 

D
is

se
n

y 

Coherència 

- Tots els objectius i les accions definides són coherents entre 

si i amb les línies estratègiques i els àmbits d’acció als què 

pertanyen.  

- Es valora positivament la voluntat de treball col·laboratiu a 

partir de la creació d’una comissió interdepartamental i la 

transversalitat prevista en el desenvolupament de cada 

objectiu, però com aspecte negatiu hi ha manca de 

concreció en l’assignació de responsabilitats d’execució per 

a cadascuna de les accions.  

- Malgrat la voluntat de destinar recursos i esforços, no 

existeix una definició de la dotació pressupostària i recursos 

humans assignats per a la implementació del Pla. 

- No es recullen els resultats esperats per a cadascuna de les 

accions establertes i tampoc es preveuen indicadors de 

seguiment i avaluació.  

- El pla no preveu una temporalització de les accions i tampoc 

un període de vigència concret. 

- El pla no era assumible tant pel volum de les accions com 

per la seva definició. 

Pertinença 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El disseny del Pla és pertinent, ja que es va elaborar en base 

a una diagnosi prèvia i es va preveure un procés participatiu 

en la fase prèvia a l’elaboració. La participació de les dones 

també es té en compte en la implementació del Pla ja que 

queda recollida com un objectiu (1.4 “Impulsar la 

participació de la ciutadania en general i de les dones en 

particular en la gestió municipal i especialment en la 

implementació d’aquest Pla”).  
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Im
p

le
m

e
n

ta
ci

ó
 

Eficàcia 

- No és possible avaluar amb total precisió el grau de 

consecució de les accions i objectius en relació al Pla perquè 

aquest no ha estat valorat com un instrument de treball 

útil, sinó que a la pràctica només ha actuat com un full de 

ruta que ha servit per emmarcar les actuacions dins d’unes 

línies de treball generals. 

- Val a dir que s’han realitzat actuacions en totes les línies 

estratègiques. Distingim, però, tres nivells d’assoliment de 

les actuacions: alt, mig i baix:  

Nivell d’assoliment  alt: Línia estratègica 1, 4, 5 

Nivell mig d’assoliment: línies estratègiques 3, 8 i 9 

Nivell baix d’assoliment: línies estratègiques 2, 6 i 7 

Eficiència 

 

- Ha quedat palès que els recursos destinats han estat 

insuficients, malgrat els esforços per consolidar la plaça 

de tècnica d’igualtat i reubicar a la regidoria d’Igualtat 

una auxiliar administrativa. També cal assenyalar la 

necessitat d’una major participació de les diferents 

àrees municipals envers la implementació del Pla 

d’actuació. 

R
e

su
lt

at
s 

 

Cobertura 

- No disposem de suficients dades per valorar l’impacte del 

pla sobre la població destinatària. Ens hem basat 

exclusivament en dades quantitatives que resulten força 

aproximatives. Nogensmenys, són significatives a l’hora de 

valorar el grau de cobertura del Pla. Així doncs, durant l’any 

2013:  

- Nº dones ateses al SIAD: (137 dones)/ 521 intervencions 

- Persones participants a actuacions promogudes des de 

la regidoria: un mínim de 1580 persones (1273 dones i 

255 homes).  

Aquest sumatori representa un total de 1420 dones (el 14,2% 

de la població femenina de Sant Quirze).  
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Val a dir que s’han realitzat actuacions adreçades a dones de 

diferents edats i col·lectius. 

Viabilitat 

Podem resumir la sostenibilitat de les actuacions del Pla de la 

manera següent: 

- S’han creat estructures permanents com per exemple el 

Centre Municipal d’Informació i Recursos per a Dones. 

Aquest espai municipal de referència de les polítiques 

d’Igualtat ha promogut la participació i la creació de xarxa 

de les dones i ha sabut generar noves demandes que han 

repercutit en la millora dels serveis d’informació i atenció a 

les dones i en l’augment d’activitats de sensibilització 

adreçades a la ciutadania.  

- S’han consolidat els recursos econòmics destinats a la 

regidoria d’Igualtat. En concret, s’ha aprovat una plaça de 

tècnica d’igualtat. És a dir, s’han destinat recursos 

econòmics per la consolidació de personal especialitzat en 

la matèria, amb dedicació exclusiva.  

- S’han generat dinàmiques sòlides de treball transversal 

interàrees, especialment amb les àrees d’Educació i 

Joventut. 

- S’han creat comissions de treball permanents que es 

reuneixen periòdicament: Comissió d’Educació i Comissió 

del Circuit d’actuació contra la violència masclista. 

- S’ha creat un instrument per implementar les polítiques 

d’Igualtat a nivell Intern (Pla d’Igualtat Intern)  

- S’han establert canals estables de comunicació interna i 

externa (butlletí, pàgina web, xarxes socials, ràdio, correus 

electrònics etc.) en relació a la promoció de les polítiques 

d’Igualtat. 
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Recomanacions  

En base als resultats de l’avaluació, proposem algunes orientacions tècniques de cara a 

l’elaboració d’un proper Pla:  

 

 Impulsar un II Pla d’Igualtat amb objectius i actuacions concretes i assumibles 

basat en una diagnosi prèvia que s’adeqüi a la realitat i a les necessitats 

detectades. 

 Establir indicadors d’avaluació i definir els resultats esperats per cada acció.  

 Formalitzar els mecanismes de treball transversal a través d’una  comissió tècnica 

interàrees que sigui operativa i representativa. 

 Crear una comissió de perfil polític de caire informatiu i de coordinació per 

impulsar les accions previstes.  Aquesta última podria ser convocada 2 cops a l’any 

(avaluació i propostes anuals d’acció) 

 Acordar un Pla anual d’actuació amb un pressupost assignat per a la seva 

realització. 

 Dissenyar una eina de seguiment del treball transversal (dispositiu informàtic, 

fitxes de seguiment...) 

 Implicar les entitats en la implementació  seguiment i avaluació del Pla. 

 Dotar la regidoria dels recursos humans suficients per impulsar el Pla d’Igualtat. 
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7. Diagnosi municipal en clau de gènere  
 
El document que es presenta recull l’anàlisi de dades estadístiques i altres fonts 

secundàries d’informació de diferents àmbits de la realitat municipal per tal 

d’actualitzar les dades de context en clau de gènere i poder ajustar el futur Pla local 

d’igualtat de gènere. 

S’ha analitzat informació relativa a: 

 Trets característics de la població de Sant Quirze del Vallès. 

 Mecanismes i accions dutes a terme per tal de lluitar contra la violència de 

gènere.  

 Dades d’educació, coeducació i formació.  

 Anàlisis de dades de mercat laboral de dones i homes a la ciutat.  

 Anàlisis dels espais i canals de participació sociopolítica de les dones. 

Aquests eixos o àmbits d’anàlisi es corresponen amb les línies estratègiques que 

marquen la intervenció necessària per al foment de polítiques d’igualtat en un territori 

concret. 

Les fonts secundàries utilitzades han estat: 

 Informe d’avaluació del Primer Pla Local d’igualtat. 

 Informe sociodemogràfic del municipi.  

 Dades estadístiques municipals mitjançant l’IDESCAT i la base de dades de la 

Diputació de Barcelona, HERMES. 

 Memòries d’actuació de la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Quirze 

del Vallès: memòries de 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013. 

 Memòria d’actuació del SIAD 2013 i 2014. 

 Pla Integral de Participació ciutadana de l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès, 

2012. 
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Contextualització territorial 
 

El municipi de Sant Quirze del Vallès, d’una extensió de 14,04 km2, confronta a llevant 

amb Sabadell, a migdia amb Cerdanyola, Sant Cugat i Rubí i per ponent i tramuntana 

amb Terrassa. El seu territori és més aviat muntanyós, ja que en bona part és ocupat 

per la serra de Galliners. El nucli de les Fonts, al límit de ponent, és a 160 m sobre el 

nivell del mar, i la part més baixa del terme, a la confluència de la riera de Sant Quirze 

amb el riu Sec, és a 125 m. La part de ponent del terme pertany a la conca del 

Llobregat. A la banda de llevant, la xarxa hidrogràfica correspon a la conca del Besòs, 

amb la riera de Barban. 

El municipi està format per diversos nuclis d’urbanitzacions i no té un centre urbà 

massa definit (malgrat la presència de l’Ajuntament i els carrers més antics). El barri de 

les Fonts (amb uns 2.000 habitants dins el terme de SQV), per exemple, es troba a la 

perifèria geogràfica del municipi. 

 

Escala 1:20000 Font: Sitmun, Diputació de Barcelona, ortofoto actual ICC. Any 2014 
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Dades sociodemogràfiques 
 

Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), Sant Quirze del Vallès té 

un creixement de la població continuat durant tot el segle XX, com és el cas de tota 

Catalunya. Durant els anys 1960-1970 aquest municipi creix un 38,85%, seguint la 

tendència de la demarcació de Barcelona i de Catalunya, però és un creixement molt 

més baix al de la mitjana  de  la comarca (67,94%).  Tanmateix no és fins la dècada dels 

80 quan Sant Quirze experimenta proporcionalment un creixement de població molt 

més fort (un 77,15%), un període en el què aquest creixement ja s’havia estancat a 

l’àmbit de Barcelona (0,68%) i la comarca. Aquesta població creix doncs a causa del 

transvasament de ciutats més denses de l’àmbit metropolità.  En el període de 1990-

2000 aquest municipi experimenta una altra important incorporació de població 

(40,44%) superant així el creixement de la comarca que fou només del 10,46% i molt 

per sobre del de la demarcació de Barcelona (1,79%) i el de Catalunya (3,34%). 

Novament durant la dècada del 2000-2010, Sant Quirze segueix creixent a un ritme 

molt intens (47,19%). Així doncs, durant els últims 30 anys Sant Quirze passa de més 

de 5000 habitants als anys 80 i arriba als 9000 habitants als anys 90. L’any 2013 Sant 

Quirze sumava un total de 19.408 habitants, passant així de vila a petita ciutat segons 

les classificacions de la Unió Europea. La població es distribueix de manera molt 

homogènia entre homes i dones tot i haver un nombre un xic més alt de dones. Els 

homes sumen un total de 9.488 el que suposa un 48,89% del total i les dones sumen  

9.920 habitants, un 51,11% sobre el total de la població.  
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Gràfic 5. Creixement de la població a Sant Quirze de 2000-2012, per sexes 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Idescat, 2013 

 
 

Població per grups d’edat 
 
Tal i com podem observar a les piràmides de població, l'estructura de la població del 

municipi de Sant Quirze del Vallès s'assembla més a la de la comarca del Vallès 

Occidental, que a la de la demarcació de Barcelona i Catalunya. Comparat amb 

l'estructura de la població de Catalunya hi ha més població infantil i adulta (adulta 

jove i adulta madura) i una mica menys de població gran i molt gran.  

 

Gràfic 6. Piràmide de població Sant Quirze 

del Vallès, 2013 

Gràfic 7. Piràmide de població del Vallès 

Occidental, 2013 
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Gràfic 8. Piràmide de població demarcació 

de Barcelona, 2013 

Gràfic 9. Piràmide de població de Catalunya, 

2013 

 

Font: Idescat, 2013 

 

Gràfic 10: Distribució de la població per grups d’edat i sexe 

 
 

Font: Idescat. Padró municipal d’habitants, 2013 
 

En percentatges, la població de 0‐14 anys representa el 20 % del total, la de més de 65 

anys el 11 % i el gran grup de 15‐64 anys, que són la població potencialment activa, el 

69 %. Destaquem doncs l’elevada proporció de població en edat activa, especialment 

de persones adultes joves i adultes madures. Tal i com mostrava la piràmide de 

població, hi una  elevada proporció de persones entre 35 a 49 anys sent el grup de 35 a 
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39 el més nombrós. Val a dir que també hi ha una elevada proporció d'infants de 0 a 

15 anys i una molt menor proporció de gent gran ja que la mitjana de la demarcació de 

Barcelona se situa més de 6 punts per sobre de Sant Quirze. 

 
Població comparada per sexe  
 

A nivell global, la distribució per sexes a Sant Quirze és força equilibrada, tot i que la 

presència de dones és lleugerament superior (51,11%), a nivell global.  

 

Gràfic 11 Població comparada per sexe i edat, 2013 

 

Font: Idescat. Padró municipal d’habitants, 2013 

 

Aquest plus de dones, en el cas de Sant Quirze, no és tant fruit de la presència de 

dones en els grups de dones grans i molt grans com en d’altres municipis ja que en 

aquest cas són grups petits proporcionalment, sinó a la suma de dones adultes joves i 

adultes madures que és força més alta si la comparem amb la mitjana de la comarca.  
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Taula 5. Relació de feminitat comparada entre Sant Quirze i el Vallès Occidental. 
Any 2013 
 

 Sant Quirze Vallès Occidental 

Global 104,55 102,71 

De 25 a 29 anys 99,62 102,08 

De 30 a 34 anys 105,27 97,59 

De 35 a 39 anys 112,05 95,68 

De 40 a 44 anys 106,63 95,75 

De 45 a 49 anys 96,70 98,50 

Font: Hermes i elaboració pròpia, 2013 

 

Així doncs, és destacable la presència d’un major nombre de dones de 30 a 44 anys en 

relació als homes, sobretot en el grup d’edat de 35 a 39 anys, on l’índex de feminitat2 

se  situa en el 112,05. Segons alguns estudis3, aquesta major presència de dones en 

edat productiva es considera estratègica pel desenvolupament econòmic local, ja que 

en aquesta franja d'edat es concentra una elevada proporció de dones amb una 

formació mitja i alta i per això la seva presència esdevé un bon indicador de dinamisme 

i creixement, així com de cohesió, equitat i innovació.  

Per altra banda, i en aquest cas tal i com passa a la comarca i a Catalunya en general, el 

grup de dones de més de 65 és més nombrós que el dels homes. En xifres absolutes, 

les dones de més de 65 anys representen el 6,02% de la població, mentre que els 

homes només representen el 4,79%. Les diferències entre dones i homes s’accentuen 

encara més a partir dels 75 anys i són considerables a partir dels 84 anys. De tota 

manera, i tal i com hem dit abans, els índex d’envelliment i sobreenvelliment de Sant 

Quirze destaquen per ser baixos en comparació amb els de la resta de la comarca, la 

província de Barcelona i del conjunt de Catalunya. A Sant Quirze, hi ha doncs 50,68 

persones majors de 65 anys per cada 100 menors de 15. En el cas del Vallés Occidental, 

aquesta proporció és de 78,22 per cada 100, mentre que a la demarcació de Barcelona 

hi ha més persones grans que menors de 15 (106,18 i 104,23 respectivament). Les 

diferències són encara més notables si es té en compte només la població femenina ja 

que l´índex d’envelliment de les dones de Sant Quirze és menys de la meitat del de 

Catalunya i la província. 

                                                 
2 L'índex de feminitat és el nombre de dones per cada 100 homes. 
3
Veure síntesi i resultats de SEMIGRA Selective Migration and Unbalanced Sex Ratio in Rural Region, 

estudi del programa UE de recerca en desenvolupament territorial 

 http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TargetedAnalyses/semigra.html.  

 

http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TargetedAnalyses/semigra.html
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Taula 6. Índex d'envelliment, comparativa territorial per sexes, 2013 

 Dones Homes Total 

Sant Quirze 56,50 44,86 50,68 

Vallès 
Occidental 92,55 64,65 

 
78,22 

Demarcació 
de Barcelona 127,35 86,24 

 
106,18 

Catalunya 123,60 85,96 104,23 
 

Font: Idescat, 2013 
 

Pel que fa al sobreenvelliment, és a dir la proporció de persones majors de 85 anys 

sobre les persones majors de 65, Sant Quirze destaca per tenir un índex força superior 

a la mitjana de la comarca, província i Catalunya, sobretot causat per uns índex de 

sobreenvelliment femenins especialment alts en comparació amb el dels homes que 

en aquest cas és molt similar a la mitjana de la comarca, la demarcació de Barcelona i 

Catalunya, tal i com observem a la taula següent: 

 

Taula 7. Índex de sobreenvelliment, comparativa territorial per sexes, 2013 

 Dones Homes Total 

Sant Quirze 23,35 10 17,44 

Vallès 
Occidental 16,57 10,08 

 
 

13,81 

Demarcació 
de Barcelona 17,65 10,58 

 
14,69 

Catalunya 17,82 11,02 14,93 
 

Font: Idescat, 2013 
 

Població per lloc de naixement 

Sant Quirze té un índex d’autoctonia especialment baix, similar el de molts municipis 

de l’àmbit metropolità, la població dels quals ha crescut amb força els darrers 20 i 30 

anys pels canvis productius produïts en relació a la indústria. Així doncs, només un 

15,26% de la població és nascuda en aquest municipi. Aquesta dada contrasta amb la 

mitjana de la comarca que és del 64,70  (Hermes, 2013). La població procedeix 

fonamentalment d’altres territoris de Catalunya i d’altres regions de la península. 
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 Gràfic 12. Població de Sant Quirze per lloc de naixement. Any 2013  

Catalunya
78%

Resta 
d'Espanya

15%

Estranger
7%

 

 Font: Idescat, 2013 

 

Sant Quirze del Vallès té una proporció de població estrangera inferior a la de la 

Comarca del Vallès Occidental, que també la té inferior a la demarcació de Barcelona i 

Catalunya. Si es posen en relació la piràmide de Sant Quirze amb la de la comarca, 

observem que la proporció de persones nascudes a l’estranger és més baixa en totes 

les edats, especialment en la població infantil i jove fins als 20 anys. Aquest és doncs 

un municipi amb poca població nouvinguda ja que la taxa d’estrangeria és només del 

4,92% (Hermes, 2013). 

Piràmides de població comparada entre la població autòctona i la  nascuda a 

l’estranger per edat i sexe 

 

Gràfic 13. Sant Quirze del Vallès   Gràfic 14. Vallès Occidental 
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Gràfic 15. Província de Barcelona                 Gràfic 16. Catalunya 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Font: Idescat, 2013 
 

Segons dades obtingudes de l’Idescat (2013), el total de població estrangera en valors 

absoluts és de 954 persones. El 52,7% procedeix de països de la Unió Europea, el 

21,7% de l’Amèrica del Sud i 11,32 de l’Àfrica del Nord i Magrib. Val a dir que el 23,17% 

de la població estrangera de Sant Quirze procedeix de Romania (221 persones), sent 

aquesta la nacionalitat predominant seguida de la Marroquí (108 persones). 

Tal i com veiem en aquest gràfic, la població estrangera es concentra en les franges 

d'edat adultes joves, amb una edat mitjana de 33,49 anys.  

Gràfic 17 Població estrangera per sexe i edat. Any 2013 

 

  Font: Hermes, 2013 
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És interessant observar que la presència de dones entre la població estrangera és força 

major en la franja d’edat de 25 a 39 anys i representa un 55% del total. En part aquest 

plus de dones prové doncs bàsicament del col·lectiu sud-americà i africà. 

 
7.1 Impuls a les polítiques d’igualtat 
 

La política d’igualtat de gènere és entesa com el conjunt estructurat d’accions i el 

compromís que l’organització manifesta respecte a aquest àmbit. Partim de la 

constatació de que una bona trajectòria de l’organització municipal en el 

desplegament de polítiques de gènere enforteix l’experiència i sensibilització envers 

aquest principi. La implicació del cos polític i tècnic del conjunt d`àrees i serveis de 

l’ajuntament i la destinació de recursos  és un condicionant previ per poder incorporar 

la perspectiva de gènere de manera transversal en el conjunt de polítiques locals cap a 

la ciutadania. Aquest eix estratègic busca situar la igualtat entre dones i homes com a 

dret fonamental de totes les persones i com a valor central de l’acció municipal i de 

totes les polítiques locals. Per tal d’aconseguir-lo, des del compromís polític i de 

manera específica des de les polítiques locals d’igualtat s’ha de treballar de manera 

transversal per tal d’incorporar la igualtat en tots els plans, programes i projectes 

municipals, potenciant un model de treball institucional que posi l’accent en la 

transversalitat, la coordinació i la presa de decisions conjuntes. 

 
7.1.1 Anàlisi de la trajectòria municipal en el desplegament de les polítiques 

d’Igualtat de gènere 

Des de fa anys, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès desenvolupa polítiques de 

foment de la igualtat conscient de que l’administració local té un gran protagonisme a 

l’hora de desenvolupar polítiques de gènere i així demostrar la seva proximitat a la 

ciutadania.  L’Ajuntament manté viu el seu compromís polític des de l’any 2000 en què 

va signar un conveni amb la Diputació de Barcelona per crear un Punt 

d’Assessorament per a Dones sobre Igualtat d’Oportunitats (PADI). Fou a l’any 2000 

quan va començar a fer programes concrets i puntuals dintre de la Regidoria de 

Benestar Social. Aquests programes han anat creixent i diversificant-se per consolidar-

se i articular-se mitjançant la creació de la Regidoria de la Dona, que posteriorment 

passa a ser Regidoria d’Igualtat a l’any 2007 i des del 2009 Regidoria d’Igualtat i 
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Ciutadania. L’any 2006 s’elabora una auditoria de gènere, les conclusions de la qual 

van donar peu a la incorporació d’actuacions específiques en el I Pla Municipal per a la 

Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes aprovat pel Ple l’any 2007. Aquest pla va 

suposar un pas fonamental per implementar i desenvolupar polítiques actives 

d’igualtat tant en allò propi de l’Ajuntament com per a la resta de la ciutadania.  

També a l’any 2007, l’Ajuntament va començar a participar al Programa d’Agents 

Locals d’Igualtat de la Diputació de Barcelona i des d’aleshores compta amb una 

tècnica d’igualtat, professional amb dedicació completa que desenvolupa a nivell 

tècnic el programa d’igualtat. Cal destacar que el compromís amb les polítiques 

d’igualtat de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es fa palès amb el manteniment 

d’aquesta figura tècnica desprès de prescriure el suport econòmic del programa 

d’agents d’igualtat, finançat per la Diputació de Barcelona, continuïtat cabdal per a 

l’adequada implementació de les accions previstes.  

7.1.2 Pressupost destinat a les polítiques d’Igualtat 

El pressupost que es destina al desenvolupament de polítiques d’igualtat a nivell local 

dóna mostra del compromís envers el foment de la igualtat de dones i homes en un 

territori concret. L’Ajuntament de Sant Quirze anualment destina una partida 

pressupostària pel desenvolupament de les polítiques locals d’igualtat que s’articulen 

sota el paraigües del Pla d’Igualtat. Malgrat l’actual situació de crisi i retallades en 

l’àmbit local, les partides destinades a igualtat s’han mantingut relativament estables o 

augmentades considerablement, com és el cas del darrer. L’augment d’un 37% del 

pressupost l’any 2014 respecte l’any anterior es deu a una major inversió en la línia 

estratègica de violència masclista, destinada la creació d’una nova partida per places 

d’allotjament d’urgència per a dones en situació de maltractament i principalment a la 

incorporació d’una auxiliar administrativa a la regidoria.   

 

 

 

 

 



II Pla Municipal d’Igualtat de Gènere 

 76 

Gràfic 18. Pressupostos anuals de la Regidoria d’Igualtat del 2011-2014 

 

Font: Regidoria d’Igualtat, Ajuntament de Sant Quirze 2014 

      
7.1.3 Centre Municipal d’Informació i Recursos per a Dones 

 L’any 2008, la Regidoria d’Igualtat, amb el recolzament de tot el 

consistori, i el suport de la Diputació de Barcelona, i tenint en compte l’experiència 

d’altres municipis de Catalunya que mostra que els Centres d’Informació i Recursos per 

a Dones són una excel·lent eina de treball per afrontar la discriminació de les dones de 

manera integral i des d’un context de proximitat, va iniciar el projecte de creació d’un 

Centre Municipal d’Informació i Recursos per a Dones al municipi, centre que es va 

inaugurar amb un espai físic propi l’any 2011. En aquest equipament s’ubica el Servei 

d’Igualtat, que coordina també els serveis d’informació i atenció a les dones.  És 

important destacar que el centre està situat estratègicament al costat de l’Escola 

d’Adults, el Centre cívic Can Feliu, l’espai Canya Jove i la Biblioteca Municipal. 

Així doncs, en el CIRD es realitzen totes les activitats, programes i projectes vinculats a 

la millora de les condicions de vida de les dones del municipi i ha esdevingut 

indubtablement el punt de referència del desenvolupament de les polítiques 

d’igualtat. El CIRD presta doncs diferents serveis adreçats a totes les dones del 

municipi que van des de la informació, acollida, assessorament jurídic, atenció 
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psicològica fins a l’organització de tallers i activitats culturals. Així mateix, aquest 

Centre està obert a professionals, associacions, grups, entitats i a qualsevol ciutadà o 

ciutadana que treballi per promoure la igualtat de gènere i la participació de les dones.   

Des del CIRD es treballa també de manera integral per fer front a les situacions de 

violència envers les dones. Disposa de diferents mecanismes per actuar de manera 

coordinada davant la violència masclista, com ara el protocol d’actuació així com 

també realitza diferents accions orientades a la prevenció i atenció directa a les dones 

que han patit violència masclista, mitjançant el SIAD. Des de l’any 2009 el servei  

també compta amb un servei d’atenció psicològica infantil per a fills i filles de dones en 

situació de violència. Aquest àmbit s’aborda de manera específica al següent capítol de 

d’aquesta diagnosi. 

Tal i com hem exposat prèviament en l’apartat de l’avaluació, el CMIRD disposa dels 

serveis següents: 

 Serveis d’atenció a les dones 

- Primera acollida 

- Suport psicològic individual i grupal per a dones 

- Suport jurídic per a dones en els àmbits de dret civil, estrangeria, laboral i penal, 

especialitzat en violència masclista 

Atenció a dones en situació de violència masclista: 

- Primera acollida 

- Suport psicològic individual i grupal fins a la seva recuperació 

- Suport psicològic infantil per a infants que han patit o pateixen violència masclista 

- Pis d'acollida per a casos d'urgència 

 Serveis d’Informació 

- Informació dels diferents serveis i activitats municipals 

 Espai de participació i activitats de dinamització - Tallers mensuals adreçats a 

dones 

- Tallers organitzats conjuntament amb les entitats de dones 

- Exposicions 

- Xerrades 

- Reunions mensuals amb les entitats de dones 
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 Centre de documentació 

- Material bibliogràfic i audiovisual especialitzat en dones i gènere 

- Material coeducatiu 

 Observatori de gènere: 

- Recollida de dades de les dones ateses 

A continuació recollim dades d’aquests serveis d’atenció a les dones de l’any 2009 al 

2014: 

Taula 8: Dades dels Serveis d’atenció a les dones del CIRD, 2009-2014 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nº dones ateses 
Servei psicològic 

57 69 77 75 61 57 

Nº visites 
realitzades Servei 

psicològic 

198 218 200 177 195 222 

Nº dones ateses 
Servei jurídic 

45 49 56 44 46 40 

Nº visites 
realitzades Servei 

jurídic 

54 55 77 54 57 45 

Font: Regidoria d’Igualtat, Ajuntament de Sant Quirze 

 

El CMIRD compta amb les professionals següents: 

-1 tècnica d'igualtat: gestiona el centre, coordina els serveis i a les diferents 

professionals, planifica i organitza activitats de dinamització, realitza primera 

acollida, derivació i seguiment dels casos, informa a les dones i a la ciutadania 

dels diferents serveis i activitats, coordina actuacions amb entitats de dones. 

(37.5 setmanals) 

-3 psicòlogues: una psicòloga per teràpia individual a dones i grupal de 

violència (5 hores setmanals), una psicòloga per teràpia grupal (3 hores 

mensuals), una psicòloga infantil (12 hores mensuals) 

-2 juristes (4 hores mensuals) 

- 1 auxiliar administrativa (compartida amb Cooperació) a 37,5h/setmanals 

 

El servei psicològic per a dones i per a infants es realitza mitjançant contracte negociat 

amb la Fundació AGI. El primer consta de 226 hores de teràpia individual i grupal de 
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violència, 33 hores de teràpia grupal i 18 hores de coordinació. El servei psicològic per 

a infants consta de 144 hores de teràpia individual. La casa d'acollida d'urgència per a 

dones en situació de violència entra dins d'aquest contracte. El servei d'assessorament 

jurídic es realitza mitjançant contracte amb el Col·legi d'Advocats de Sabadell, i es 

destinen 44 hores anuals (el servei es realitza quinzenalment en sessions de 2 hores). 

 

7.1.4 Polítiques de foment de la igualtat 

Des de la Regidoria d’Igualtat s’articulen les polítiques que busquen fomentar la 

igualtat entre dones i homes. Això implica un treball transversal per tal que les 

diferents àrees i serveis municipals incorporin la perspectiva de gènere en el disseny, 

execució i avaluació de les seves polítiques. Des de la Regidoria es dóna suport i 

assessorament tècnic als diferents serveis municipals en aquesta línia. Val a dir, i tal i 

com hem fet esment en el document d’avaluació del I Pla d’Igualtat, que actualment 

no existeix una comissió de seguiment del Pla, decisió que es va prendre a nivell polític, 

però si que s’han portat a terme reunions bilaterals amb diferents àrees (sobretot 

pertanyents a l’Àrea de Serveis personals) i s’han creat algunes comissions de treball 

que es reuneixen periòdicament per implementar actuacions transversals des de la 

perspectiva de gènere (com per exemple la comissió d’educació o la comissió de 

seguiment del circuit d’actuació contra la violència masclista). Algunes de les accions 

que es realitzen des de fa anys són de caire formatiu amb l’objectiu de sensibilitzar a 

tota la plantilla i proporcionar eines per tal que totes les àrees i regidories s’impliquin i 

es coresponsabilitzin en el desenvolupament de les línies estratègiques marcades pel 

Pla d’Igualtat. Aquestes accions formatives s’incorporen al Pla de formació contínua de 

l’Ajuntament, de manera que s’ofereix a tota la plantilla conjuntament amb la resta de 

cursos, fent especial incidència en aquells col·lectius estratègics en funció del 

contingut formatiu i dels objectius plantejats. 

Algunes accions formatives realitzades fins ara han estat: 

 La perspectiva de gènere en el disseny, implementació i avaluació de les polítiques 

públiques. Adreçada a tot el personal tècnic, administratiu i polític. Aquesta 

formació forma part de la formació descentralitzada de la Diputació de Barcelona. 
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  La perspectiva de gènere en el disseny de les ciutats i territoris. Adreçada a les 

àrees d’urbanisme i via pública. A càrrec de la doctora en arquitectura, Zaida Muxí.  

Pla intern d’igualtat 

A iniciativa del Servei d’igualtat, i amb la conformitat de RRHH, a finals del 2011 es va 

iniciar el procés per elaborar un Pla d’Igualtat intern i des de l’any 2013 l’Ajuntament 

de Sant Quirze disposa d’aquest Pla donant coherència al seu compromís amb la 

igualtat. Aquest procés ha suposat fer una radiografia interna per tal d’analitzar el 

posicionament del consistori envers la situació de dones i homes dins de la corporació 

municipal. Implica un pas endavant en l’execució de polítiques de foment de la igualtat 

així com el compliment de la normativa vigent. 

Comunicació i difusió de les accions i polítiques d’igualtat: 

Un altre àmbit important d’actuació de la Regidoria d’Igualtat és la relacionada amb la 

comunicació i difusió de les polítiques d’igualtat. Des de fa anys compta amb la web 

municipal d’igualtat, espai web per tal de difondre valors d’igualtat i les activitats que 

es realitzen per al foment de l’apoderament de les dones i el reconeixement social de 

les seves aportacions, entre d’altres. Altres canals de comunicació utilitzats són: llistes 

de distribució per correu electrònic (s’ha confeccionat una base de dades amb 500 

contactes etc. ) , el butlletí, les xarxes socials etc. 
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Resum: Punts forts i aspectes a millorar 
 

 

EIX 1. IMPULS A LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT 

 
LES OPORTUNITATS : 

 

 
LES NECESSITATS: 

 

 
 Trajectòria consolidada en el 

desenvolupament de les polítiques 
d’igualtat de gènere: I Pla local 
d’igualtat de gènere.  

 
 Consolidació de la figura professional 

per a la implementació de les polítiques 
d’igualtat: Tècnica d’Igualtat 

 
 Compromís polític vers l’impuls d’una 

organització sensible a la igualtat de 
dones i homes: Pla Intern d’Igualtat 

 
 Consolidació del CIRD, centre que 

articula la major part d’accions pel 
foment de les polítiques locals 
d’igualtat. Espai de referència per la 
ciutadania.  

 
 Enfortiment de la transversalitat de 

gènere en el desenvolupament de 
polítiques locals a través de la 
creació d’una comissió d’Igualtat 
que tingui el suport polític necessari 
i d’una eina metodològica que 
permeti recollir les actuacions 
realitzades i dades desagregades 
per sexes de les diferents àrees 
municipals. 

 
 Major difusió i comunicació 

continuada sobre els resultats de 
les accions realitzades dins del Pla a 
nivell intramunicipal i a la 
ciutadania. 

 
 Formació pràctica i específica per 

incorporar la igualtat a la gestió 
quotidiana de manera transversal. 

 
 Millorar l’aportació de recursos 

humans, per tal que es pugui 
gestionar el CIRD i implementar el 
Pla de manera adequada. 
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7.2. Acció contra la violència masclista 
 

La violència que s’exerceix contra les dones suposa un seriós atemptat contra la 

dignitat i la integritat física i moral de les persones i, en conseqüència, una greu i 

intolerable violació dels drets humans.  

La violència de gènere és una manifestació de les relacions de poder històricament 

desiguals entre els homes i les dones que fonamenta el patriarcat. La Declaració sobre 

l’Eliminació de la Violència contra la Dona de les Nacions Unides (1993) defineix la 

violència de gènere com “tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení 

que tingui o pugui tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic 

per a les dones, així com les amenaces d’aquests actes, la coacció i la privació 

arbitrària de llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com a la privada”. La IV 

Conferència Mundial de la Dona, celebrada a Beijing (Xina) l’any 1995, reconeix que “a 

totes les societats, en menor o major mesura, hi ha dones i nenes subjectes a 

maltractaments físics, psíquics i sexuals sense distinció de nivell d’ingressos, classe o 

cultura”. 

La Llei  5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, 

utilitza l’expressió de violència masclista i la defineix com “la violència 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 i que, 

produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les 

intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o patiment físic, sexual o 

psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat”.  

La llei catalana  recull les diferents formes de la violència de gènere: violència física,  

violència psicològica, violència sexual i abusos sexuals i violència econòmica, així com 

els àmbits on es pot manifestar: en l’àmbit de la parella, en l’àmbit familiar, en l’àmbit 

laboral (assetjament sexual i/o per raó de sexe), en l’àmbit social o comunitari (on 

s’inclouen les agressions sexuals, l’assetjament sexual, el tràfic i explotació sexual de 

dones i nenes, la mutilació genital femenina, els matrimonis forçats, la violència 

derivada dels conflictes armats i la violència contra els drets sexuals i reproductius de 

les dones (avortaments selectius, esterilitzacions forçades).  
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Així doncs, la violència cap a les dones no constitueix només un conjunt de successos 

esporàdics, ni limitats a la relació de parella. És un problema amb entitat política, fruit 

d’una ideologia patriarcal que vulnera els drets humans de les dones, que limita la seva 

autonomia i que, en alguns casos, acaba amb les seves vides.  

 
L’administració local, com a ens públic més proper a la ciutadania, té un paper cabdal 

en la promoció dels mecanismes necessaris per donar una resposta ràpida i eficaç a les 

situacions de violència de gènere. L’abordatge de la violència de gènere ha de 

contemplar tots els àmbits d’intervenció: la detecció, la prevenció i la sensibilització, 

l’atenció a les dones i la seva recuperació així com la coordinació interdepartamental i 

interinstitucional que permeti optimitzar els recursos i l’eficàcia de les intervencions. 

 

7.2.1 Serveis i recursos per combatre la violència masclista a l’Ajuntament de Sant 

Quirze  

Tal i com s’ha exposat al capítol anterior, des de la Regidoria d’Igualtat i Ciutadania es 

realitza un gran esforç per combatre la violència masclista. Aquesta ha estat un dels 

eixos prioritaris d’intervenció. L’augment considerable del pressupost l’any 2014 es 

deu a una major inversió en aquesta línia estratègica a través de l’increment en el 

nombre de places d’allotjament d’urgència per a dones en situació de maltractament, i 

indirectament també a través de la contractació d’una auxiliar administrativa al CIRD 

que compleix les funcions d’atenció i informació.  El municipi de Sant Quirze del Vallès 

compta  amb un protocol d’actuació en casos de violència masclista i una Comissió de 

seguiment molt activa. Els serveis que en formen part són: Igualtat, Policia Local, 

Serveis Socials, Educació, CAP Salut, Mossos d’Esquadra, Joventut i Promoció 

Econòmica. Aquesta comissió, coordinada per la tècnica d’igualtat, es reuneix un 

mínim de cada dos mesos. El municipi de Sant Quirze del Vallès disposa també d’un 

Acord Ciutadà contra la violència masclista.  

Així mateix, des del CIRD s’ofereixen els serveis d’informació i orientació, individual i 

grupal, assessorament jurídic i psicològic a les dones en situació de  violència masclista. 

Des de l’any 2009 s’incorpora també un servei psicològic d’atenció a la infància.   
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7.2.2 Dades d’atenció a dones en el servei d’atenció psicològica i jurídica 

Al llarg d’aquests darrers sis anys, el nombre de persones ateses al servei psicològic i 

jurídic s’ha mantingut relativament estable amb una mitjana de 66 dones ateses a l’any 

pel Servei psicològic i 46,6 dones pel Servei jurídic. El nombre de visites al servei 

psicològic és especialment elevat, sobretot en aquest darrer any on s’han registrat un 

total de 222 visites. El nombre de visites realitzades pel Servei d’atenció jurídica és, en 

comparació, força més baix. L’any 2011 és el que registra una major activitat amb 77 

visites realitzades i un total de 56 dones ateses, tal i com mostren la taula i el gràfic 

següents: 

 

Taula del nombre de dones ateses i nombre de visites realitzades als serveis 
d’atenció jurídica i psicològica del CIRD de Sant Quirze. 2009-2014 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nº Dones ateses servei psicològic 57 69 77 75 61 57

Nº Visites realitzades servei psicològic 198 218 200 177 195 222

Nº Dones ateses servei jurídic 45 49 56 44 46 40

Nº Visites realitzades servei jurídic 54 55 77 54 57 45  

 

Gràfic 19: Nombre de dones ateses i nombre de visites realitzades als serveis jurídics 

i psicològics del 2009 al 2013 

 

Font: CIRD, Ajuntament de Sant Quirze, 2014 
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Per tal d’establir la tipologia de maltractaments, el servei d’atenció psicològica de Sant 

Quirze del Vallès distingeix quatre grups de violència en la parella a l’hora de recollir 

les seves dades:  

 Maltractaments psicofísics: quan les conductes són el reflex d’un abús físic 

(cops, empentes, cops de peu, llençar a terra, estirar cabells, etc.). La situació 

de màxim risc per la integritat de la dona pot ser en el moment de la separació, 

quan l’agressor s’adona que la pèrdua és quelcom inevitable. És en aquest 

moment quan les professionals donen el major suport.  

 Maltractaments psicològics: són freqüents els menyspreus (crítiques i 

humiliacions permanents), postura i gest amenaçant (amenaces de violència, 

de suïcidi, o d’emportar-se els nens), conductes de restricció (control de les 

amistats, limitació dels diners, o restricció de les sortides de casa), conductes 

destructives (referides a objectes de valor econòmic o afectiu o al 

maltractament d’animals domèstics) i, finalment, culpabilització a ella de les 

conductes violentes d’ell.  

 Maltractament sexual: referit a la imposició de conductes sexuals que resulten 

degradants per la dona, establiment forçat de relacions íntimes, sense la més 

mínima contrapartida afectiva.  

 Maltractament econòmic: conductes que impedeixen l’accés a béns materials, 

alimentaris o financers de la dona o bé obliguen a contreure deutes aliens. 

(Controlar, manipular, mentir, ocultar, incomplir les pensions alimentàries dels 

fills/es...)  

 

Del total de dones ateses pels Serveis d’atenció psicològica i jurídica, s’han detectat 39 

dones en situació de violència de gènere l’any 2012, 36 l’any 2013 i 33 l’any 2014, tal i 

com mostrem a través d’aquest gràfic: 
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Gràfic 20: Nombre de dones ateses on s’ha detectat situació de violència de gènere. 

Anys 2012, 2013  i 2014 

 

Font: CIRD, Ajuntament de Sant Quirze 
 

Atenció al grup terapèutic de violència  

A l’octubre del 2011 va començar el primer grup terapèutic adreçat a dones que han 

patit o estan patint violència de gènere. Es van realitzar 8 sessions mensuals de 2 hores 

amb un grup de 7 dones. Les dones havien realitzat abans suport psicològic individual. 

L’any 2013 es crea un nou grup amb 10 dones, algunes d’elles segueixen del primer 

grup, amb sessions de 2 hores  un cop al mes.  
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Gràfic 21 Nombre de dones participants al grup terapèutic adreçat a dones que 
pateixen o han patit violència. Període 2011-2013 
 

 
Font: Memòries del CIRD de l’Ajuntament de Sant Quirze 

 

7.2.3 Prevenció i sensibilització vers la violència masclista   

Des de la regidoria d’igualtat es realitzen diverses accions per la prevenció i 

sensibilització envers la violència masclista. Algunes d’aquestes són de caràcter 

reivindicatiu i de denúncia com ara la commemoració del 25 de novembre, data en la 

qual es realitzen activitats variades (teatre, campanyes, manifestacions, 

concentracions...). La regidoria d’Igualtat lidera aquests actes i promou la implicació de 

les diferents àrees de l’Ajuntament així com de les entitats. Altres accions de caràcter 

continu són aquelles que tenen lloc en l’entorn escolar com ara els tallers adreçats a 

l’alumnat d’escoles de primària i d’instituts per tal de sensibilitzar i fomentar unes 

relacions basades en la igualtat i el respecte mutu. També es realitzen concursos i 

altres actes que busquen la implicació directa del jovent (“Campanya Talla amb els mal 

rotllos”, “Carta a un maltractador”...). Totes aquestes activitats es realitzen des de fa 

anys i estan força consolidades en l’agenda d’activitats municipal.  
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Resum: Punts forts i aspectes a millorar 
 

 

EIX 2. ACCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

 
LES OPORTUNITATS : 

 

 
LES NECESSITATS: 

 

 
 Protocol per a la prevenció i 

l’abordatge de la violència masclista 
renovat des de l’any 2011. 

  
 Comissió de seguiment del circuit 

d’actuació contra la violència 
masclista molt activa amb la 
participació de professionals de 
diferents àmbits que han rebut 
formació específica al llarg d’aquests 
anys. 

 
 Serveis d’atenció integral a les dones 

en situació de violència i Servei 
d’atenció psicològica infantil des de 
l’any 2009. 

 
 Increment de recursos econòmics 

destinats a l’acció contra la violència 
masclista l’any 2014 (augment en el 
nombre de places d’allotjament 
d’urgència). 

 
 Programa de sensibilització i prevenció 

de la violència masclista consolidat 
dins de l’agenda municipal anual amb 
la participació transversal d’altres 
serveis (joventut, educació, seguretat 
ciutadana etc.) i de les entitats. 

 

 
 Millorar els sistemes de recollida de 

dades de les dones en situació de 
violència, des dels diferents serveis 
implicats. 

 
 Fer públiques aquestes dades per 

contribuir a la sensibilització de la 
població del municipi. 

 
 Afinar els projectes de prevenció i 

sensibilització per fer front a les 
microviolències detectades en la 
població més jove. 

 
 Crear un pla de prevenció que 

endreci les actuacions que s’estan 
duent a terme i les sistematitzi en 
una agenda de treball anual. 

 
 Treballar la sensibilització adreçada 

específicament als homes. 
 

 Mantenir activa la comissió de 
seguiment del circuit contra la 
violència masclista i seguir formant 
als i les professionals. 
 

 Millorar els mecanismes de 
detecció de la violència comptant 
amb la participació de la ciutadania 
(selecció i formació d’agents clau) 
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7.3 Drets i qualitat de vida 

 

Les dones presenten en general major esperança de vida, això vol dir, que sovint 

arriben a edats que superen els 85 anys, que viuen soles i que presenten en molts 

casos dificultats econòmiques, aïllament social i dificultats de mobilitat. Tots aquests 

elements s’han de considerar en un anàlisi sociodemogràfic amb enfocament de 

gènere, per tal de poder plantejar accions de millora de la qualitat de vida de totes les 

persones, atenent de manera específica a les seves necessitats. 

Aquest eix engloba l’anàlisi de diferents índexs sociodemogràfics, com ara els índex 

d’envelliment, sobreenvelliment, de dependència de la població, entre d’altres.  

Així mateix, també es recullen les característiques educatives de la població del 

municipi per tal de conèixer el capital humà disponible mitjançant l’anàlisi entre 

d’altres variables de la taxa d’escolarització, la taxa d’estudiants universitaris, els 

equipaments educatius entre d’altres. 

D’altre banda, s’analitzaran els equipaments municipals i altres característiques 

territorials de caràcter urbà que faciliten o dificulten la vida quotidiana de les 

persones. El fet de disposar d’una bona xarxa de transport urbà, de serveis de 

proximitat accessibles a tota la població i d’espais segurs que convidin a la interrelació i 

la convivència, són indicadors d’una bona qualitat de vida. La disposició d’equipaments 

culturals, sanitaris, esportius, entre d’altres, també són aspectes a considerar en 

aquest eix estratègic. 
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7.3.1 Anàlisi de dades de població: envelliment, sobreenvelliment i dependència 

Tal i com hem analitzat en l’apartat de dades sociodemogràfiques, Sant Quirze del 

Vallès, en comparació amb d’altres municipis, es caracteritza per tenir un baix índex 

d'envelliment i de sobreenvelliment. L'índex de dependència senil4 està doncs per 

sota de la comarca i de Catalunya. Val a dir, però, que tal i com passa en la major part 

de territoris, aquest índex és superior en el cas de les dones per la seva major 

presència en aquests grups d’edat. Especialment notable és la diferència entre homes 

i dones pel que fa a la proporció de dones majors de 85 anys, tal i com veiem en 

aquesta taula si analitzem l’índex de sobreenvelliment comparat entre dones (13,19) i 

homes (4,49). Aquest últim és especialment baix si el comparem amb la mitjana 

comarcal i catalana. 

Taula 12. Índex de dependència senil, d’envelliment i sobreenvelliment a Sant 
Quirze, Vallès Occidental i Catalunya. Any 2013 

  SANT QUIRZE COMARCA CATALUNYA 

  Dones Homes Dones Homes Dones Homes 

Índex dependència senil 17,49 14,34 25,51 18,61 30,56 22,02 

Índex d'envelliment 56,5 44,86 92,55 64,65 123,6 85,96 

Índex de sobrenvelliment 13,19 4,49 16,57 10,08 17,82 11,02 

Font: elaboració pròpia i Hermes, 2013 

 

En contraposició, el municipi presenta un índex de dependència infantil i juvenil5 

superior a la de la comarca i a Catalunya amb una elevada proporció de població de 0-

15 anys. Aquesta és una dada important pels efectes que té sobre  la vida quotidiana 

de les dones i per a les polítiques locals, ja que habitualment són elles les que es fan 

càrrec de les tasques relacionades amb la cura de la llar i la família. 

 
 
 
 

                                                 
4 L’índex de dependència senil és el quocient entre el nombre de persones de 65 anys i més i el nombre de persones 
de 16 a 64 anys. 
5 L’índex de dependència infantil és el quocient entre el nombre de joves menors de 15 anys i el nombre de 
persones de 16 a 64 anys. Aquest índex expressa la relació entre la població infantil i la població potencialment 
activa.  
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Taula 13. Índex de dependència infantil i juvenil a Sant Quirze, Vallès Occidental i 
Catalunya. Any 2013 

 Índex dependència  infantil Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental Catalunya 

Dones 30,96 27,56 24,72 

Homes 31,97 28,79 25,62 

TOTAL 31,46 28,18 25,18 

Font: elaboració pròpia i Hermes, 2013 

 

Tanmateix, l’índex de dependència global6és força més baix que el de la comarca, el 

Vallès Occidental, la demarcació de Barcelona i la resta de Catalunya, específicament el 

femení.  

 
Taula 14. Índex de dependència global a Sant Quirze del Vallès, Vallès Occidental, 
Província de Barcelona, Catalunya. Any 2013. 

Font: elaboració pròpia i Hermes, 2013 

 

En aquesta secció, recollim també les dades referents a les persones amb discapacitat 

desagregades per sexe i el total de places de residència per a gent gran, segons si són 

d’iniciativa pública, social o mercantil.  

 
Taula 15. Nombre de persones amb discapacitat a Sant Quirze per sexes. Any 2013 
 HOMES DONES Total 

2012 331 299 630 

Font: Hermes, Diputació de Barcelona 
 
 

Taula 16. Nombre de places en residències per a gent gran. Any 2013 
Municipi Iniciativa 

Pública 
Iniciativa Social Iniciativa 

Mercantil 
Total 

Sant Quirze del Vallès 0 109,78 149,7 259,48 

Font: Idescat, 2013 

 

 

 

 

                                                 
6 Quocient entre la població major de 65 anys i més i els menors de 15 anys respecte al grup comprès 

entre ambdues edats, la població potencialment activa. 

 

  Sant Quirze del 
Vallès 

Vallès 
Occidental 

Demarcació 
Barcelona 

Catalunya 

Dones 48,46 53,07 55,18 55,28 

  Homes 46,31 47,40 47,65 47,64 

TOTAL 47,40 50,22 51,41 51,42 
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7.3.2 Nivells d’instrucció i recursos educatius  

El municipi de Sant Quirze del Vallès té un elevat nivell de matriculació de la població 

infantil que se situa al 93% d’escolarització. El nivell d’equipaments educatius existents 

al municipi es correspon amb el nivell poblacional.  

 
Centres educatius: 

 Escola Bressol Municipal El Patufet. 

 Escola El Turonet. 

 Escola Lola Anglada. 

 Escola Municipal de Música Can Barra. 

 Escola Onze de Setembre. 

 Escola Pilarín Bayés. 

 Escola Purificació Salas Xandri. 

 Escola Taula Rodona. 

 IES Sant Quirze. 

 Centre de Formació Municipal de Persones Adultes l'Olivera. 

 

Si analitzem el nivell d’instrucció de la població de Sant Quirze és força similar al de la 

comarca i al de la mitjana catalana pel que fa al percentatge de població amb titulació 

de segon grau. L’especificitat de Sant Quirze radica sobretot en que el percentatge de 

població amb ensenyament universitari és onze punts superior al de la comarca del 

Vallès i Catalunya. Així mateix, el percentatge de població de 16 anys i més sense cap 

titulació representa només el 5%. És doncs la meitat de la mitjana catalana i comarcal. 

 

 

 

 



II Pla Municipal d’Igualtat de Gènere 

 93 

Taula 17. Nivell d’instrucció de la població de 16 i més anys a Sant Quirze. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Idescat i elaboració pròpia, 2013 

 

 
Si atenem a la distribució de la població per estudis i sexe, tot i que les dades de les 

que disposem no estan actualitzades (Idescat 2001), una aproximació a aquestes ens 

permet observar que les dones estan més presents en els nivells d’estudis de 

diplomatura, grau universitari i llicenciatura i doctorat. Els homes són més nombrosos, 

en canvi en la formació professional. 

Gràfic 22. Nivell d’estudis de la població per sexes. Any 2001 

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

 
En relació a l’especialitat dels estudis universitaris trobem que tal i com passa en altres  

contextos continua havent segregació professional en l’elecció dels estudis. Les noies 

es concentren en aquelles especialitats relacionades amb l’atenció a les persones, la 

  Sant Quirze del 
Vallès 

Vallès 
Occidental 

Catalunya 

Sense 
titulació 

5 % 11 % 10% 

Primer grau 7 % 12 % 14 % 

Segon grau 57 % 57 % 56 % 

Ensenyament 
universitari 

31 % 20% 20 % 
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cura i els serveis socials. En contraposició trobem més homes en les formacions 

tècniques, enginyeries, i informàtica. 

Gràfic 23. Titulacions universitàries per sexe i especialitat. Any 2001 

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

 

7.3.3 Projectes i experiències de coeducació al municipi: 

Des de l’any 2009, des dels serveis d’Igualtat i Educació es lidera un projecte de 

coeducació municipal per impulsar una educació basada en la igualtat a tots els 

centres educatius de Sant Quirze. Aquest projecte inclou reunions amb els claustres, 

designació de referents en coeducació, formació, presentació d’experiències 

d’innovació educativa en coeducació i propostes d’actuació.  

Al 2010 es va constituir una Comissió de coeducació, integrada per persones referents 

en coeducació de tots els centre educatius del municipi i les tècniques d’igualtat i 

d’educació de l’Ajuntament, que coordinen aquesta comissió.  

El 2011 va ser un any de consolidació del projecte, d’observació dels diferents espais 

dels centres educatius i d’intercanvi d’experiències. L’any 2012 es va voler donar un 

impuls al projecte oferint formació al professorat i donant suport als centres 

educatius atenent a les seves necessitats concretes.  Durant el 2013 es van realitzar 



II Pla Municipal d’Igualtat de Gènere 

 95 

tres reunions de la comissió, es va presentar un projecte per potenciar el handbol 

femení als centres educatius i al municipi, i es va tornar a convidar a Daniel Gabarró, 

per parlar de coeducació al professorat, que enllaçava amb la xerrada "La relació 

oculta entre èxit escolar i coeducació. Reflexions i orientacions pràctiques", que va 

realitzar l’any 2012. Aquest cop la formació va portar per títol “Èxit escolar i bon 

ambient al centre: com potenciar-ho amb la coeducació”.  

La valoració d’aquest projecte és molt positiva, el nivell de participació a la comissió és 

del 100% i alguns centres ja han començat a emprendre accions i mesures concretes, 

com per exemple, intervenir en el jocs al pati, amb dos dies sense pilota i la introducció 

de jocs tradicionals o d’altres cultures, treballar la coresponsabilitat amb els infants o, 

en el cas de l’Escola Bressol, introduir racons de jocs que reprodueixen una llar, on 

nens i nenes planxen, cuinen, etc. 

7.3.4 Habitatge i tipus de llars 

L’accés a un habitatge digne és un dret fonamental de la ciutadania. Per tal de garantir 

aquest accés, la Llei 10/2004, de 24 de desembre, d’Urbanisme, insta les 

administracions públiques a vetllar per la qualitat dels habitatges i per les condicions 

en les quals s’hi accedeix, dedicant una atenció especial a l’accés de les famílies 

econòmicament menys dotades. Dins d’aquesta problemàtica hi ha col·lectius més 

vulnerables, com el jovent, les persones en situació de pobresa i exclusió social (o en 

risc de patir-la), les unitats monoparentals, la població migrada i la gent gran. En la 

major part d’aquests col·lectius les dones són majoria o es troben en una situació més 

precària.   

Tal i com observem a la taula següent, el 91% dels habitatges del municipi són de 

primera residència. Aquesta és una dada un xic superior al de la mitjana de la comarca 

on els habitatges principals representen el 86%.  
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Taula 18. Habitatges familiars per tipus principal, secundari o buit 2011 
 Sant Quirze del 

Vallès 
Vallès Occidental 

Principals 6.809 337.589 

Secundaris 358 13.148 

Buits 312 43.929 

Total 7.479 394.666 

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. 
 

Si atenem a les llars per tipus de nucli familiar que les conforma, veiem que el més 

nombrós és el de parella amb fills, seguit pel nucli de parella sense fills. Les llars 

unifamiliars, amb una persona sola se situen en tercer lloc. Sant Quirze té doncs un 

comportament similar al de la comarca i Catalunya. La seva especificitat radicaria en 

un percentatge major de llars amb parella i fills. En el cas de Sant Quirze aquesta 

modalitat de nucli representaria el 57% de les llars, mentre que a la comarca aquest 

percentatge és 10 punts més baix i en el cas de la mitjana catalana és encara més baix 

representant un 41% del total. Cal dir no obstant que les dades disponibles fan 

referència a l’any 2001 i per tant la situació pot haver canviat considerablement.  

Taula 19. Llars per tipus de nucli  a Sant Quirze, Vallès Occidental, Catalunya. Any 
2001 
 Sant Quirze del 

Vallès 
Vallès 
Occidental 

Catalunya 

Una persona 453 41.638 484.624 

Dues persones o més sense nucli 100 7.784 92.378 

Parella sense fills 870 59.681 519.040 

Parella amb fills 2.460 119.707 948.348 

Pare o mare amb fills 312 22.343 219.411 

Dos nuclis o més 119 5.665 52.055 

Total 4.314 256.818 2.315.856 

Font: Idescat 2013, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. 

 
Una altre indicador d’interès des d’un estudi poblacional amb enfocament de gènere, 

és analitzar la composició per sexe de les llars monoparentals. Aquest indicador és 

important en tant que tal i com es veu al cas de Sant Quirze, i a l’igual que passa en 

altres indrets, són majoria les dones que configuren les llars monoparentals. Es 
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considera família monoparental7 “aquella que està formada per un o més fills menors 

de vint-i-un anys, o de vint-i-sis si estudien, que conviuen amb una sola persona i en 

depenen econòmicament. Les famílies monoparentals poden estar formades per:  

 Una persona progenitora i els seus fills o filles que conviuen amb altres 

persones amb les quals no tenen un vincle matrimonial ni formen una unió 

estable de parella.  

 Una persona vídua o en situació equiparada amb fills o filles a càrrec.  

 Una persona separada o divorciada que té la guarda dels seus fills o filles i que 

compleix algun dels requisits següents: 

- No percebre la pensió d'aliments fixada judicialment. 

- Percebre la pensió per un import inferior al 50% de l'IRSC (índex de 

renda de suficiència de Catalunya) per cada infant. 

- En el cas que la persona hagi patit abandonament o violència masclista, 

d'acord amb la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista 

amb infants a càrrec. 

- En el cas que un progenitor tingui infants a càrrec i que l'altre 

progenitor estigui empresonat o hospitalitzat o en altres situacions 

similars durant un any o més.” 
  
A Sant Quirze, segons dades de l’Idescat (2001), les dones encapçalen el 73% de les 

llars monoparentals. D’aquest grup el 35% de dones són vídues, el 31% separades,  un 

17% casades, 11% divorciades i el 6% estan solteres. Les llars monoparentals més 

freqüents estan constituïdes per persones vídues, fonamentalment dones. La 

presència de llars monoparentals amb dones vídues al capdavant respecte el total és 

del 80%.  

Taula 20. Nombre de llars monoparentals per sexe i estat civil 2001  
 

2001 Solter/a Casat/da Vidu/a Separat/da Divorciat/A Total 
HOMES 10 29 27 20 15 101 
DONES 16 46 95 82 30 269 

Font: Idescat, 2013 
 

De totes maneres, les dades que disposem no estan actualitzades i per tant són només 

il·lustratives d’una tendència general, que caldrà revisar. 

                                                 
7Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya 

http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/families_monoparentals/que_es/ 

[consulta: gener 2014] 

http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/families_monoparentals/que_es/
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7.3.5 Mobilitat 

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. Totes les dades 

de mobilitat que es contemplen a les estadístiques estan en relació amb els estudis o 

amb el treball remunerat però en canvi no hi ha informació sobre la mobilitat obligada 

derivada del treball familiar- domèstic, quan és una part molt important de la mobilitat 

obligada en qualsevol municipi. Partim doncs de dades incompletes que no visualitzen 

el treball no remunerat que, tot i que cada cop més compartit entre ambdós sexes, 

encara assumeixen majoritàriament les dones.  

Sant Quirze progressivament s'ha anat transformant en un municipi de serveis i, 

sobretot, residencial, tot i així, té un barri anomenat Les Fonts que es troba tocant al 

terme municipal de Terrassa.  Aquest nucli urbà no té comunicació directa mitjançant 

transport públic amb el nucli central de l'Ajuntament, per aquest motiu segurament 

ens trobem amb duplicitat de serveis municipals. Hi ha doncs urbanitzacions no 

connectades amb el nucli urbà. 

Sant Quirze disposa dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i d’una àmplia 

xarxa d'autobusos que comuniquen aquesta població amb les ciutats principals de la 

seva comarca. Les principals línies són: Línia 12: Sabadell - Sant Quirze,  la Línia B8: 

Sant Cugat - Rubí - Les Fonts - Terrassa, les línies nocturnes N61 i N64 Barcelona - Sant 

Quirze  i finalment línia de Sant Quirze del Vallès a l'Hospital de Terrassa.  

 

Taula 21 Sobre la mobilitat obligada per raó de treball. Any 2001  
Mobilitat obligada raó de treball  Homes Dones Total 

Residents ocupats a dins 842 772 1.614 

No residents ocupats a dins 3.018 1.745 4.763 

Residents ocupats a fora 2.737 2.121 4.858 

Residents ocupats en diversos 
municipis 

362 77 439 

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges 2001 de l'INE 
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Taula 22. Sobre la mobilitat obligada per raó d’estudis. Any 2001.  

 Mobilitat obligada per raó d’estudis Homes Dones Total 

Residents que estudien a dins 120 139 259 

No residents que estudien a dins 15 20 35 

Residents que estudien a fora 332 403 735 

Residents que estudien en diversos 
municipis 

2 5 7 

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE 2001 
 

Tal i com veiem a la taula sobre la mobilitat per raó de treball, tot i que no disposem 

de dades actualitzades, s’observa que són més les persones residents al municipi que 

han de sortir fora per anar treballar que les que hi treballen a dins del propi municipi. A 

més, són més els homes que les dones els que es desplacen en major mesura. Aquesta 

dada té relació amb les dades d’atur femení, ja que, com veurem a continuació, són 

més elevades en el cas de les dones.  

També caldria analitzar el mitjà de transport que s’utilitza per anar a treballar. En 

general, sol ser el vehicle privat i cal dir que s’hauria d’estudiar la disponibilitat de 

vehicles per part de les persones del municipi per sexes, ja que la seva mancança, en 

alguns casos, també pot repercutir en les oportunitats d’accedir a un determinat lloc 

de treball. 

En el cas de la mobilitat per raons d’estudi (taula 22)  el volum de dones i homes que 

surten fora del seu municipi a estudiar és diferent. En aquest cas són més les dones les 

que marxen fora a estudiar. 

 
7.3.6 Equipaments 
 
Entre els equipaments que articulen la xarxa de desplaçaments interns destaquen els 

equipaments escolars i sanitaris. Entorn d’aquests es genera un major nombre de 

viatges diaris en comparació a la resta, pel seu ús quotidià. Aquests desplaçaments, 

com hem apuntat anteriorment, normalment no es consideren a nivell estadístic tot i 

la seva importància i impacte en la vida quotidiana de les persones. Cal dir també que 

molt sovint, i 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. 
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Altres equipaments que ens poden aportar 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. Sant Quirze disposa d’una bona xarxa d’equipaments públics de caràcter 

esportiu, d’oci, culturals com per exemple la biblioteca municipal, el poliesportiu, el 

Casal d'Avis,  el Casal de Joves (Canya Jove), el Club Excursionista de Sant Quirze del 

Vallès (CESQV), el Grup d'Investigació Històrica de Sant Quirze del Vallès (GIHSQV), la 

Societat Coral Il·lustració Artística, la coral infantil l'Estel de Paper, entre d’altres. 

 

En relació als equipaments sanitaris, hi ha una Àrea Bàsica de Salut i un Centre 

d’Atenció Primària, Antoni Creus (Can Parellada). L’assistència Hospitalària la reben 

dels hospitals comarcals (Hospital de Terrassa, Mútua de Terrassa i Hospital de 

Sabadell). Entre els equipaments esportius i culturals destaquem 

 
       Taula 23. Nombre d’equipaments esportius a Sant Quirze, 2012  

 Equipaments esportius 2012  Total  Per 10.000 hab.  

 Pistes poliesportives a l'aire lliure (>400 m2) 12 6,32 

 Pistes de tennis (>400 m2) 2 1,05 

 Frontons (>200 m2) 1 0,53 

 Camps de futbol, rugbi, hoquei, etc. (>4.000 m2) 2 1,05 

 Pistes poliesportives en pavellons (>400 m2) 2 1,05 

 Espais esportius en sales (>50 m2) 7 3,69 

 Vasos de piscines a l'aire lliure (>50 m2) 1 0,53 

 Vasos de piscines cobertes (>50 m2) 2 1,05 

 Pistes d'atletisme (200, 300 i 400 metres de corda) 0 0 

 Altres espais convencionals (petanca, esquaix, etc.) 13 6,84 

 Altres tipus singulars (pistes d'esquí, camps de golf, 
etc.) 3 1,58 

 Altres espais petits (pistes petites, esplanades, etc.) 10 5,26 

 TOTAL 55 28,96 

Font: Hermes (a partir de diverses fonts), 2013 
 
Taula 24 Nombre d’equipaments culturals    

 Equipaments culturals 2001  Total  Per 10.000 hab.  

 Arxius 0 0 

 Museus 0 0 

 Teatres i auditoris 0 0 

 Sales de cinema 0 0 

 Biblioteques (any 2012) 1 0,75 

       Font: Hermes (a partir de diverses fonts), 2013 
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D’altra banda,  també és important esmentar els espais públics oberts on es 

concentren la major part d’activitats que es configuren com espais de relació veïnal, 

especialment en els dos primers d’aquest llistat: 

 Parc de Can Feliu. 

 Parc de les Morisques. 

 Parc de Can Barra. 

 Parc del torrent de la Font del Pont. 

 Plaça del Molí. 

 Plaça Nova de les Fonts. 
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Resum: Punts forts i aspectes a millorar 

 

 

EIX 3. DRETS I QUALITAT DE VIDA 

 

LES OPORTUNITATS : 

 

 

LES NECESSITATS: 

 

 
 Municipi amb índex de població 

infantil i juvenil alts: dinamisme de la 
població  
 

 Índex d’envelliment i 
sobreenvelliment inferiors als de la 
comarca i Catalunya 
 

 Nivell d’instrucció elevat de la 
població: capital humà 
 

 Projecte de Coeducació consolidat 
 

 Xarxa d’equipaments educatius, 
sanitaris, esportius...suficients en 
relació al nombre de població  

 
 Índex d’envelliment i 

sobreenvelliment que afecta 
majoritàriament a les dones. 
Realitzar accions específiques 
adreçades a dones grans i molt 
grans per millorar la seva qualitat 
de vida. 
 

 Llars monoparentals amb més 
presència de dones: sobretot 
vídues. Major vulnerabilitat social i 
econòmica. 

 
 Segregació horitzontal en l’elecció 

d’estudis entre dones i homes: 
accions d’orientació professional 
per a una elecció professional no 
estereotipada. 
 

 Manca d’estudis sobre mobilitat 
interna per raons de cura i atenció a 
la vida quotidiana: incorporar 
perspectiva de gènere al disseny de 
la ciutat.  
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7.4. Reformulació dels treballs i dels usos del temps 

 

Quan es parla dels treballs es fa des del que han significat i signifiquen per a les 

persones com a mitjà de subsistència, com a estructuradors de la seva vida i com a 

mitjà de reproducció d’aquesta vida. Quan es parla de treball no es pot fer referència 

exclusivament al treball mercantilitzat sinó també als treballs, sovint invisibilitzats i 

sense consideració de valor de mercat, que són imprescindibles per a l’existència i el 

benestar de les persones, com és el treball domèstic i de cura de les persones, exercits 

majoritàriament per dones.  

La desvinculació clàssica de les tasques vinculades al desenvolupament econòmic i els 

treballs de l'esfera reproductiva ha establert desigualtats de gènere significatives, la 

divisió sexual del treball, que afecta la vida de les dones i que es manifesta de diferents 

formes. 

Tot i la presència massiva de les dones al món del treball remunerat, la participació de 

les dones en l’economia i l’ocupació encara està marcada per una major precarietat: 

salaris més baixos, major temporalitat i parcialitat, major presència en l’economia 

submergida, segregació horitzontal (ocupacions i professions masculinitzades i 

feminitzades) i vertical (dificultats per accedir i mantenir-se en llocs de responsabilitat 

o comandament).  

D’altra banda, la configuració dels rols tradicionals i de les tasques assignades no s’ha 

modificat en l’àmbit privat, en l’espai domèstic, on les dones assumeixen la major part 

de les responsabilitats familiars i domèstiques, un treball invisible i no remunerat.  

La necessitat vital d’aquests treballs i del treball remunerat que aporti ingressos i 

independència econòmica generen una dinàmica de sobrecàrrega de treball per a les 

dones, amb dobles jornades de treball (remunerat i familiar- domèstic) i la realització 

simultània d’aquests dos treballs (doble presència). Aquesta realitat té conseqüències 

negatives en la participació econòmica de les dones com en les entrades i sortides del 

mercat laboral motivades pel cicle vital, els rols de gènere i les discriminacions de les 

empreses envers les dones embarassades o en edat reproductiva que dificulten la 

incorporació de les dones al mercat de treball, disminueixen les possibilitats de 
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promoció professional, fan que hi hagi una major presència de dones en treballs 

vinculats als treballs de cura i domèstics (menys valorats i pitjor pagats) i una manca de 

dones en professions i càrrecs que requereixen una dedicació molt alta (més 

reconeguts i amb majors salaris), etc. 

A més a més, el temps personal, de lleure, d'oci i de participació social, sovint està 

pensat i estructurat en funció del treball productiu, és a dir, en relació al temps 

masculí, i gairebé mai es tenen en compte els horaris del treball reproductiu. Les 

polítiques del temps han de fer emergir el temps personal de les dones i construir 

societats on aquestes puguin gaudir en igualtat de condicions. Totes aquestes 

problemàtiques posen de manifest la necessitat de conciliar la vida personal, familiar i 

professional, tant per als homes com per a les dones i, sobretot, la necessitat de 

fomentar la corresponsabilitat dels homes en l’àmbit domèstic, a partir d’una 

concepció de responsabilitat compartida dels temps i dels treballs.  

7.4.1 Activitats econòmiques al municipi 
 

Les activitats terciàries són el principal motor econòmic del municipi i apleguen prop 

de dues terceres parts de la població ocupada. La indústria constitueix la segona 

activitat amb major pes dins l’economia municipal. En el terme municipal hi ha els 

polígons de Can Casablanques, Can Torres i Can Llobet i el Polígon Industrial del 

Sud‐est.  

Així doncs la major part de persones assalariades del municipi, segons dades del III 

trimestre del 2014 (Hermes), es concentren fonamentalment en el sector dels serveis 

en un 58,3% i un 37% en el sector industrial. 
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Gràfic 23. Empreses de Sant Quirze per sector econòmic. II T 2014  

 
Font: Hermes, Diputació de Barcelona 

 

Tal i com observem a la taula següent, predominen les empreses mitjanes i grans, 

entre les quals hi ha del sector tèxtil, metal·lúrgic, alimentari, químic, electrònic, de les 

arts gràfiques, etc. Entre les més importants destaquen la multinacional Electrolux 

España i l’empresa Cobega.  

TAULA 25. Empreses de Sant Quirze segons grandària de la plantilla IIT 2014  
Empreses segons grandària  

De 0 a 10 treballadors 529 

De 11 a 50 treballadors 102 

De 51 a 250 treballadors 14 

Més de 250 treballadors 5 

Font: Hermes Diputació de Barcelona. 

 

L’activitat comercial del municipi, limitada a petits establiments d’articles de consum i 

tradicionalment feble a causa de la proximitat de Sabadell i Barcelona, es va veure 

afectada per la construcció d’una gran superfície comercial a la dècada del 1990. 

7.4.2 Població activa  
 
La població activa local estimada (persones que s'han integrat al mercat de treball, és 

a dir que tenen feina o busquen feina) de Sant Quirze del Vallès pel 2013 sumava un 

total de 10.300 persones de les quals un 52,34% són homes i un 47,66% dones. 
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Gràfic 24. Població activa per sexe i edat. Any 2013  

 
Font: Hermes, Diputació de Barcelona 2013 

 

Tal i com veiem al gràfic, cal apuntar que en totes les franges d’edat els homes són 

més nombrosos que les dones, excepte en la franja d’edat de 35 a 39 anys on 

predominen lleugerament les dones. Les diferències més notables entre dones i 

homes les trobem en les franges d’edat de 40 a 44 anys i de 55 a 59 anys. 

7.4.3 Atur 
 
Segons dades extretes del Programa Hermes de la Diputació de Barcelona, a desembre 

del 2014 hi va haver un total de 972 persones en situació d’atur. D’aquestes, 570 eren 

dones (59%) i 402 homes (42%), tal i com mostra el gràfic següent: 

Gràfic 25. Atur registrat per sexes. Any 2014 

 
 Font: Hermes, Diputació de Barcelona 2014 
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Si analitzem l’atur per grups d’edat, observem que aquest es concentra principalment 

en les edats compreses entre 55 a 59 anys, tant de dones com d’homes. Les franges 

d’edat on s’accentuen més les diferències d’atur entre dones i homes són les de 40 a 

44 anys i de 50 a 54 anys tal i com observem en el gràfic següent: 

  

 Gràfic 26. Atur registrat per sexes i edat. Any: desembre 2014  

             

 Font: Hermes, Diputació de Barcelona 2014 

 
 
7.4.4 Evolució de l’atur al municipi: 
 
L'evolució de l'atur al municipi ha anat creixent de l'any 2007 fins el 2012; és als anys 

2013 i 2014 quan es pot percebre una petita davallada de l'atur femení i masculí. 

Durant l'any 2013 es va registrar un descens, encara que molt moderat en el nombre 

de persones aturades per a totes les edats excepte en els grups d'aturats de més de 50 

anys. L'atur femení a Sant Quirze del Vallès sempre ha estat per sobre del masculí, 

especialment notable fou la diferència l’any 2012. 
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Gràfic 27. Evolució de l’atur per sexe. Període 2007-2014  

 

Font: Hermes, Diputació de Barcelona 2014 

De desembre de 2013 a 2014 l’atur de les dones s’ha reduït en un 8,9% (56 dones) i el 

dels homes en un 17,6% (86 homes). Pel que fa a les dones, i tal i com observem en el 

gràfic l’atur de les dones s’ha reduït notablement en la franja d’edat de 35 a 39 anys. 

És a dir a desembre de 2014 hi havia 35 dones menys a l’atur, respecte l’any anterior. 

Pel que fa als homes les franges d’edat on l’atur s’ha reduït específicament són les de 

30 a 34 anys i de 50 a 54 anys. 

Gràfic 28. Evolució atur de les dones per grups d’edat.Període: desembre 2013 i 
desembre 2014 

 
Font: Hermes, Diputació de Barcelona 2014 
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Gràfic 29. Evolució atur dels homes per grups d’edat  
(desembre 2013 i desembre 2014) 

 

Font: Hermes, Diputació de Barcelona 2014 

 
7.4.5 Persones estrangeres en situació d’atur: 

A Sant Quirze del Vallès l'atur de les persones estrangeres a desembre de 2014 

representava un total de 59 persones, 32 homes (54%) i 27 dones (46%). 

Taula 26: Atur de persones estrangeres per sexe i edat (desembre 2014) 
Edat  Atur 

dones 

Atur     

homes 

 TOTAL 

Menors  20   0 0  0 

De 20 a 24 anys  1 1  2 

De 25 a 29 anys  7 1  8 

De 30 a 34 anys  6 5  11 

De 35 a 39 anys  4 6  10 

De 40 a 44 anys  5 4   9 

De 45 a 49 anys  3 7  10 

De 50 a 54 anys  0 3  3 

De 55 a 59 anys  1 5  6 

Majors 59 anys  0 0  0 

  32 27  59 

Font: Hermes, 2014 
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Aquestes dades mostren també com l’atur es concentra en els grups d'edat de 

persones adultes joves, específicament en les edats compreses entre 25 a 49 anys. Pel 

que fa a les dones, l’atur és més present en la franja d’edat de 25 a 29 anys, mentre 

que el masculí en els grups d’edat de 45 a 49 anys, tal i com veiem en el gràfic següent: 

Gràfic 30. Atur de les persones estrangeres per sexe i edat (desembre 2014) 

 
 
Font: Hermes, 2014 
 

7.4.6 Taxes d’atur: 

Sant Quirze del Vallès té una baixa taxa d'atur8 si la comparem amb la comarca i la 

demarcació de Barcelona en totes les franges d’edat. En general, i tal i com passa a la 

majoria de territoris, les dones tenen una major taxa d'atur que els homes, sobretot a 

partir dels 55 anys. La taxa d'atur més alta a Sant Quirze es troba en la franja  de 

dones de més de 59 anys que tot i ser més baixa que la de la comarca i la demarcació 

de Barcelona, és la més alta en tots els grups d’edat i representa un 38,06% del total 

de dones. Contrasta aquesta dada amb la taxa d’atur dels homes en la mateixa franja 

d’edat que només és del 17,17%.    

 

 

 
                                                 
8 La taxa d’atur mesura la relació entre la població que es declara desocupada i disponible en l’enquesta 

censal respecte la població activa 
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Taula 27 Taxes d’atur per sexe i edat a Sant Quirze, Vallès Occidental i Província de 
Barcelona 

 SANT  
QUIRZE 

  VALLÈS 
OCCIDENTAL 

   
BARCELONA 

  

Edat Dones Homes Total Dones Homes  Total Dones Homes Total 

Menors 
20 anys 

4,11 9,57 7,19 16,05 16,49 16,31 14,91 15,61 15,33 

de 20 a 
24 

4,93 4,74 4,82 11,81 13,12 12,50 11,16 11,90 11,55 

de 25 a 
29 

7,86 7,80 7,83 13,29 13,06 13,17 12,17 11,77 11,96 

de 30 a 
34 

9,09 8,66 8,87 14,43 13,37 13,88 13,29 12,14 12,68 

de 35 a 
39 

11,41 7,60 9,54 15,93 14,06 14,93 14,67 13,18 13,87 

de 40 a 
44 

11,35 7,02 9,15 17,35 15,54 16,38 15,93 14,28 15,04 

de 45 a 
49 

11,90 7,77 9,68 18,56 17,10 17,78 17,01 16,07 16,51 

de 50 a 
54 

13,34 10,61 11,96 21,48 18,87 20,10 19,16 17,42 18,25 

de 55 a 
59 

25,67 14,86 19,61 35,00 22,96 28,27 30,14 21,15 25,19 

Majors 
59 anys 

38,06 17,17 25,52 49,25 25,38 35,49 43,41 25,49 33,24 

Font: Elaboració pròpia a partir d’Hermes, 2013 
 

Especial atenció mereixen les taxes d’atur dels grups de dones de més de 55 i més de 

59 anys. Són grups importants ens valors absoluts, sovint més grans que els de les 

persones joves. Les taxes d’atur de les dones de 55 anys en endavant són importants 

perquè són molt superiors a les dels homes en els mateixos grups d’edat i molt sovint 

les doblen.  

Les dones grans a l’atur seran en un futur proper dones de més de 65 anys amb 

ingressos per pensions de jubilació molt baixos. Observem també que les taxes d’atur 

masculines a Sant Quirze són especialment baixes en comparació amb el Vallès 

Occidental i demarcació de Barcelona, sobretot en les franges d’edat de 45 a 49. 

La crisi actual ha estat caracteritzada per taxes d'atur extremadament elevades. A 

l'inici va créixer particularment les taxes d'atur juvenil  i masculina. Durant els anys 

2011 i 2012, per exemple, l’atur masculí va superar el femení en valors absoluts. Al cap 

del temps però, encara en un context de taxes d'atur molt altes, les diferències entre 

les taxes d'atur femenines i masculines es van anar reduint, i el col·lectiu amb taxes 
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d'atur més elevades fou de nou la població més gran de 50 anys, especialment les 

dones. De tota manera, a Sant Quirze del Vallès, durant aquests anys de crisi,  l’atur 

femení sempre s’ha situat per sobre del masculí.  

7.4.7 Contractació: 
 
Segons la tipologia de contracte, cal destacar que el gruix de la contractació es realitza 

utilitzant el contracte per obra o servei de caràcter temporal. Un total del 35,84% del 

total de contractes es van realitzar sota aquesta modalitat. El contracte indefinit 

suposa només el 15,06% del total de la contractació. En relació al sexe i la tipologia de 

contracte no s’observen diferències significatives, tant homes com dones són 

contractats en la majoria dels casos de manera temporal. 

 
 
Taula 28. Contractació registrada per tipus de contracte i sexe. Any:2013 

Àmbit: Sant Quirze del Vallès    

Tipus de contracte Homes Dones Total 

10 Ordinari temps indefinit 9,94% 5,12% 15,06% 

11 Foment de la contractació indefinida 0,30% 0,30% 0,60% 

12 Indefinit minusvàlids 0,30% 0,00% 0,30% 

40 Convertits en indefinits 6,93% 3,61% 10,54% 

50 Obra o servei 22,89% 12,95% 35,84% 

51 Eventuals circumstàncies producció 14,76% 12,05% 26,81% 

52 Interinitat 1,81% 7,83% 9,64% 

53 Temporals bonificats minusvàlids 0,00% 0,00% 0,00% 

55 Relleu 0,00% 0,30% 0,30% 

56 Jubilació parcial 0,60% 0,00% 0,60% 

60 Altres 0,00% 0,30% 0,30% 

TOTAL 57,53% 42,47% 100,00% 

Font de les dades: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Empresa i 
Ocupació, 2013 
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Gràfic 31: Població ocupada per sectors d’activitat i sexe Sant Quirze del Vallès.  
Any 2011 

 
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE 

 

 

En correspondència amb l’activitat econòmica principal de Sant Quirze, la major part 

de la població es concentra en el sector dels serveis. En segon lloc al de la indústria i en 

tercer lloc a la construcció. La major presència d’homes en el sector de la construcció i 

la indústria i una major presència de dones, encara que no tan pronunciada, en el 

sector de serveis té a veure amb la segregació horitzontal del mercat laboral que 

continua tenint pes en les nostres societats, malgrat les polítiques d’igualtat de gènere 

portades a terme per intentar corregir l’elecció dels estudis i les professions.  

Una altra dada important a tenir en compte és l’anàlisi de la població ocupada per 

jornada laboral.  A Sant Quirze, segons dades de l’Idescat de 2011 a partir del Cens de 

població i d’habitatges de l’INE, un 87,7  % de la població ocupada treballada a temps 

complert i un 13% a temps parcial.  
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Gràfic 32: Població ocupada per sexes i per tipus de jornada laboral. 2011  
 

  
Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat (Cens de població i habitatges de l'INE), 2011. 

 
És interessant analitzar aquestes dades des de la perspectiva de gènere ja que  

d’aquest 13% de persones que treballen a temps parcial el 73% són dones (823) i 

només un 23% són homes (311) , tal i com mostra el gràfic següent: 

Gràfic 33. Població ocupada per sexes per jornada a temps parcial. 2011 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’Idescat (Cens de població i habitatges de l'INE), 2011. 

Aquesta dada està en correspondència amb el temps treballat a la llar. En el següent 

gràfic mostrem com hi ha moltes més dones que homes que s’encarreguen de la major 

part de les tasques de la seva llar. Cal destacar la diferència notable en les franges 
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d’edat dels 30 als 64 anys on la presència de dones és clarament molt superior. 

Gràfic 34: Població de 16 anys i més que s’encarrega de la major part de les tasques 
domèstiques a la seva llar a Sant Quirze del Vallès. Any 2001 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. 

A l’hora de valorar el nivell socioeconòmic mitjà observem que Sant Quirze té una 

renda bruta familiar força més elevada que la mitjana de la comarca i la demarcació de 

Barcelona. Tanmateix aquesta dada no distingeix separadament les rendes aportades 

d’homes i dones. 

TAULA 29. RENDA BRUTA FAMILIAR9 

 Sant Quirze Comarca Demarcació 
de Barcelona 

Euros/habitant 17,509 € 13.331 € 15.577 € 

Font: Hermes, 2013 

7.4.8 Actuacions de l’Ajuntament per al foment de l’ocupació  
 
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, des de la regidoria de Promoció Econòmica, 

dóna suport a persones en situació de recerca de feina així com a les empreses del 

territori per a la dinamització econòmica del municipi. 

                                                 
9 La renda bruta familiar disponible (RBFD) és la macromagnitud que mesura els ingressos de què disposen els 

residents d'un territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda no solament depèn dels ingressos de 
les famílies directament vinculades a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració 
d'assalariats i excedent brut d'explotació), sinó que també és influïda per l'activitat de l'Administració pública 
mitjançant els impostos i les prestacions socials. 
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 Centre de Desenvolupament Econòmic Masia Can Barra: 

Equipament municipal des d’on es presten els serveis a empreses fent d’interlocutors 

entre l’empresa i l’administració; facilitant l’accés a informació i assessorament en 

matèria empresarial; impulsant accions formatives; oferint espais i mitjans tecnològics 

per reunions, conferències, presentacions de producte, etc. Ofereix també serveis 

d’emprenedoria, de comerç, consum i turisme. 

 Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès: 

És l’equipament municipal on es despleguen les polítiques actives d’ocupació, facilitant 

eines i recursos per a afavorir la inserció laboral de les persones del municipi. D’altra 

banda ofereixen a les empreses del territori la gestió d’ofertes de treball 

proporcionant les persones candidates per cobrir els llocs de treball que es generin. 

El Servei a l'Ocupació ofereix a les persones del municipi que estiguin en situació de 

recerca de feina formació per a la millora de les seves competències personals, 

funcionals i tècniques. Adreçats a totes aquelles persones que estan inscrites al Servei 

a l'Ocupació, es programen de forma periòdica tallers relacionats amb el 

desenvolupament de competències relacionades amb el món del treball.  

Dades de les persones ateses pel Servei d’Ocupació: 

Segons es desprèn de les estadístiques de persones ateses pel servei d’Ocupació, 

durant l’any 2013 es van inscriure un total de 400 persones, de les quals del 52% (207 

homes) i 48% (193 dones). 

Gràfic 35: Nombre d’altes al Servei d’Ocupació de St. Quirze, 2013 

 
Font: Promoció Econòmica, Sant Quirze 
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Per grups d’edat, destaquen les persones en edats compreses entre els 30 i 49 anys, 

tant en el cas dels homes com de les dones. 

 

Gràfic 36. Persones usuàries del Servei d’Ocupació per edat i sexe, 2013 

 
Font: Promoció Econòmica, Sant Quirze 

 

L’evolució entre el 2012 i 2013 quant a persones inscrites al Servei d’Ocupació ha 

experimentat una davallada, passant de 570 persones l’any 2012 a 400 l’any 2013. Per 

sexes, no s’aprecien diferències importants. 

Servei d’Emprenedoria 

L’any 2013 el Servei d’atenció a persones emprenedores va atendre un total de 164 

persones, de les quals 101 eren homes i 63 dones. El servei va experimentar un 

creixement quant a nombre de persones ateses respecte a l’any 2012, durant el qual 

es van atendre 125 persones. 
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Gràfic 37. Persones ateses per sexe al servei d’atenció a l’emprenedoria  
Període: 2012-2013 

 
Font: Ajuntament de Sant Quirze 
 
Tal i com s’observa, el creixement més notable ha estat el dels homes, que s’han 

incrementat en 34 persones. En relació a les empreses creades, cal apuntar que també 

s’ha experimentat un major creixement. Si bé a l’any 2012 es van crear un total d’11 

empreses, l’any 2013 se’n van crear 19. Si observem el perfil del promotor/a de les 

empreses creades als darrers dos anys, podem concloure que són les dones les que 

creen més empreses, ja que de les 11 empreses creades al 2012 hi havia al capdavant 

un total de 10 promotores enfront 4 promotors. Aquesta dada es manté per l’any 2013 

en el cas de les dones promotores: de les 19 empreses creades, trobem també 10 

dones al capdavant i en contraposició veiem que ha crescut el nombre de promotors 

masculins, arribant a 9 l’any 2013.  

Perfil formatiu de persones ateses: 

Tal i com es pot observar, un volum significatiu de les persones ateses pel servei 

d’emprenedoria tenien estudis universitaris. 
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Gràfic 38. Nivell d’estudis de les persones ateses en el Servei d’emprenedoria 2013 

 
Font: Ajuntament de Sant Quirze
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Resum: Punts forts i aspectes a millorar 
 

EIX 4. REFORMULACIÓ DELS TREBALLS I DELS USOS DEL TEMPS 

 

LES OPORTUNITATS : 

 

 

LES NECESSITATS: 

 

 
 Evolució positiva de l’atur al darrers 

anys: lleugera milloria 
 
 Programes de suport a l’ocupació, la 

formació, l’emprenedoria  i la millora 
professional des de Promoció 
Econòmica 

 
 Increment de persones ateses al servei 

d’emprenedoria 
 
 Volum més alt de dones promotores la 

capdavant d’empreses creades: 
potencial d’iniciativa emprenedora 
femenina. 

 
 Població activa femenina més baixa 

que la masculina: incrementar 
taxes d’activitat i ocupació de les 
dones 

 
 Taxes d’atur que afecten en major 

mesura a les dones: Reducció de 
l’atur. 

 
 Les dones de més de 50 anys 

presenten taxes d’atur més 
elevades: atenció especial per 
poder arribar a la jubilació amb 
pensions dignes: programes 
específics d’inserció laboral. 

 
 Foment de mesures de conciliació: 

campanyes de sensibilització entre 
el teixit empresarial, campanyes de 
coresponsabilitat 

 
 Actuacions per promoure 

l’ocupació femenina en sectors 
tradicionalment masculins. 
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7.5 Reconeixement del lideratge i la participació de les dones 
 
La participació en igualtat de condicions en la vida política, social, laboral i econòmica, 

o en llocs de presa de decisions, suposa per al conjunt de les persones, homes i dones, 

exercir el seu dret de ciutadania. Actualment i gràcies a l’acció del moviment feminista 

i l’acció conjunta amb els poders públics s’han observat avenços en l’ increment de la 

participació social de les dones. Les estratègies desenvolupades per potenciar la 

participació sociopolítica de les dones s’han fet a través d’accions positives, de 

sensibilització, i a través del foment de la paritat.  

Malgrat els resultats assolits, encara s’observa que la participació no és equilibrada en 

tots els àmbits i llocs de decisió. Per exemple, si bé es cert que hi ha moltes dones que 

participen a nivell associatiu (AMPA, entitats culturals, associacions de dones...), no 

arriben en molts casos a tenir una representació equilibrada, es a dir, moltes treballen 

a la base però no pas als llocs on es prenen les decisions. La manca de 

coresponsabilitat, en les tasques de cura i reproductives, explica en part aquestes 

diferències, ja que l’assumpció de manera unilateral de les tasques de cura, fa que les 

dones disposin de menys temps lliure i tinguin més impediments per a la participació 

formal. L’administració local té un paper fonamental a l’hora de promocionar la 

participació de les dones en les decisions col·lectives, però també en la necessitat de 

redefinir la participació des de la pròpia experiència femenina, donant reconeixement 

als sabers femenins i atenent a la visualització, el just reconeixement i la valoració de la 

participació de les dones dintre de marcs informals. 

La finalitat d’aquest eix és la de posar en valor les aportacions socials de les dones per 

tal de fomentar unes ciutats més equitatives i participatives, tot afavorint la 

participació de les dones en tots el nivells i àmbits de la vida pública. 

Per treballar en aquesta línia cal estudiar el teixit social de la ciutat per tal d’identificar 

el rol de les dones dins de les associacions i d’altres espais de participació social, cal 

veure si a la ciutat hi ha espais participatius que donen les mateixes oportunitats a 

homes i dones així com també veure la composició política de la corporació municipal 

entre d’altres indicadors. 
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7.5.1 Participació política de les dones: 
 
A Sant Quirze, en l’àmbit polític, hi ha  una presència equilibrada i paritària entre 

dones i homes en els diferents espais de representació institucional. L’alcaldessa és 

una dona. L’equip de govern està composat per 4 dones i 6 homes i el ple municipal 

per 9 dones i 8 homes. Podem dir, per tant, que a nivell polític, hi ha una clara voluntat 

de treballar a favor de la igualtat de dones i homes.  

Taula 30. Participació política d’homes i dones 
PARTICIPACIÓ POLÍTICA     

  Homes Dones 

Alcaldia   1 

Junta de govern 6 4 

Ple municipal 8 9 

   Font: dades municipals 

 

7.5.2 Organismes i espais de participació: 
 
Al municipi hi ha tres Consells de Participació Ciutadana:  la Mesa de Solidaritat, el 

Consell de Festes i el Consell Escolar Municipal, creats a partir de processos de 

participació impulsats des del propi Ajuntament. La representació en aquests espais i 

organismes de dones i homes és un indicador de qualitat democràtica i d’equitat. Tal i 

com es veu a la gràfica podem destacar la paritat entre homes i dones, amb una major 

presència de dones.             

Gràfic 40. Representació de dones i homes en els òrgans de participació 

 
Font: Ajuntament de Sant Quirze 
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7.5.3 Accions municipals per al foment la participació de les dones 
 

Des de la Regidoria d’Igualtat i Ciutadania i en relació al foment de la participació de 

les dones, es realitzen diferents activitats amb l’objectiu de promoure 

l’associacionisme de dones i la seva participació com agents socials i polítics en tots els 

àmbits (cultural, polític, social i econòmic). Dins de la programació anual del CIRD es 

porten a terme diverses actuacions que tenen per objectiu posar en valor les 

aportacions de les dones al món de la cultura, la política, l’economia…així com també 

apoderar-les perquè siguin agents actives de les seves pròpies vides mitjançant la 

capacitació i la formació: 

 
 Espais grupals per contribuir al creixement personal i al benestar integral de les 

dones (“El berenar dels dimarts”, “Entre dones”, “El plaer de ser dones” etc.) 

 Tallers: L’art en femení”, “La dona al cinema. Dels orígens a l’actualitat”,“ “Les 

dones i la pau”, “Expressió teatral amb perspectiva de gènere”, “dansa 

creativa”, “taller de veu” etc. 

 Exposicions: “Una literatura pròpia, dones escriptores”, “Dives del cinema”, 

“Pintura de la mare”, “De façanes i teules” i  “Dones” ”(pintures realitzades per 

les alumnes de l’Escola d’Adults), “Els feminismes del Feminal”, “Artistes 

catalanes del dibuix i la pintura”, “Mercè Rodoreda”, “Dones sindicalistes”, 

“Veïnes ciutadanes”, “Dones, cuidem-nos el cor”, “Exposició d’escultures de 

l’artista local Roser Rubio” “Entitats de dones de Sant Quirze del Vallés etc. 

 Premi Dona Sant Quirze del Vallès, premia anual a la trajectòria professional i/o 

personal d’una dona per la lluita dels drets de les dones. (des del 2008) 

 Homenatge anual a una dona escriptora (Mercè Rodoreda, Maria Aurèlia 

Capmany etc.) L’Escola d’Adults i el Servei de Català treballen els textos de 

l’autora escollida i a final de curs es fa un acte on l’alumnat fa una lectura de 

textos de l’autora escollida i la regidoria d’Igualtat aporta un espectacle 

relacionat. 

A Sant Quirze del hi ha 3 entitats de dones que es dediquen a defensar els drets de les 

dones alhora que realitzen diferents activitats per al foment d’una major igualtat: 

 Racó de la Dona 
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 Caterina Albert  

 Dones x Sant Quirze 

Des de la Regidoria d’Igualtat es treballa conjuntament amb les 3 entitats de dones 

existents al municipi, donant suport i creant lligams que facilitin la col·laboració i 

cooperació. Aquest esforç no es manté al mateix nivell amb les entitats mixtes i la 

ciutadania en general. A l’any 2013 es crea una partida específica per subvencionar 

entitats de dones i projectes amb perspectiva de gènere.  

Tenint en compte la divisió territorial, s’han organitzat activitats en paral·lel, tant al 

centre com al barri de les Fonts. En concret, des de l’any 2009 es desenvolupa un 

projecte de dinamització per un grup de dones migrades en aquest barri. Aquesta 

iniciativa ha consistit en organitzar uns tallers de llengua i alfabetització. A partir de 

l’aprenentatge de la llengua s’han treballat altres temes relacionats amb la salut psico-

física i el desenvolupament d’habilitats per a la recerca de feina, així com la detecció 

de les seves necessitats. A la vegada que es busca donar a conèixer  diferents serveis i 

recursos municipals i  s’incentiva la seva participació a les activitats del municipi, com 

per exemple, al sopar de dones organitzat per l’entitat El Racó de la Dona amb motiu 

del 8 de març, al què assisteixen la majoria d’elles. 

 

7.5.4 Teixit associatiu i participació de les dones 
 

L’Ajuntament de Sant Quirze disposa d’alguns òrgans de participació estables de 

caràcter sectorial però que no són prou representatius ni significatius. La participació 

de forma col·lectiva i organitzada dels veïns i veïnes en les decisions locals estan 

formalitzades només a partir de les trobades sectorials (comerciants) o territorials 

(associacions de veïns) amb el govern municipal però no a partir de cap òrgan o 

estructura. 

Entitats i associacions: 

Sant Quirze del Vallès disposa d’una bona estructura associativa en relació a la mida 

del municipi i al seu capital social. En general, aquest associacionisme participa 
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d’esdeveniments regulars del municipi i és força dinàmic, especialment a nivell 

cultural, educatiu i esportiu. 

En relació al teixit associatiu cal destacar el paper i la importància de les Associacions 

de Mares i Pares d’alumnat (AMPAs) de Sant Quirze. Hi ha 5 centres de primària i un 

Institut de Educació Secundària, tots públics, i totes les AMPAs són de característiques 

similars, en totes hi ha molta coresponsabilitat per part dels pares i mares. 

Tipologia i nombre d’entitats i associacions al municipi: 

 Culturals: 25 
 Esportives: 23 
 Veïnals: 13 
 Cooperació al desenvolupament: 11 
 Educació: 6 
 Salut: 6 
 Gent gran: 4 
 Religioses i ideològiques: 4 
 Gènere: 3 
 Protecció dels animals: 2 
 Medi ambient i ecologistes: 2 
 Oci i temps lliure: 2 
 Polítiques i sindicals: 1 
 Juvenils: 1 
 Comerciants: 1 
 Altres: 2 

 
 

Els equipaments públics o espais on es porten a terme activitats col·lectives també són 

un element imprescindible a tenir en compte quan parlem de participació ciutadana i 

d’una societat connectada i cohesionada. Són els espais de relació on es pot portar a 

terme aquesta vida col·lectiva. La xarxa d’equipaments municipals és força àmplia, tot i 

que es destaca un cert dèficit d’espais, sobretot els destinats a les entitats. 

La ciutat compta amb els equipaments següents:  

Biblioteca Municipal. Un dels centres neuràlgics de la cultura a Sant Quirze. 

Casa de Cultura Vila-Puig. Casa natal del Pintor Vila-Puig que avui és una casa museu i 

un espai polivalent que acull exposicions. 
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Casal de Cultura. Es tracta d’un espai multifuncional de dues plantes on actualment 

està ubicada la Sala de Plens Municipal. També s'hi reuneixen i hi porten a terme les 

seves activitats el Cercle de Cultura l’Associació d’Escacs. 

La Patronal. Edifici de titularitat municipal d’estil modernista. Data de l’any 1922 i 

actualment hi tenen lloc diferents manifestacions artístiques com ara obres de teatre o 

concerts. 

Casal d'Avis de Sant Quirze. Es tracta d’un equipament que disposa de diferents sales 

polivalents. És l’espai recreatiu i de trobada per la gent gran del municipi, obert a tota 

la població i seu de diferents tallers i activitats. 

Llar d'avis de les Fonts. 

Centre Cívic Masia Can Feliu. Una de les seves funcions principals és donar suport 

infraestructural a les entitats, posant a la seva disposició sales per a reunions i 

activitats. S’ha de sol·licitar un conveni de cessió a l’OAC. 

 Centre Cívic Torre Julià (barri de les Fonts). Ofereix a les entitats un espai de reunió, 

una seu social i espais per desenvolupar les seves activitats. També hi ha una Oficina 

d’Atenció Ciutadana. 

Centre d'Informació i Recursos per a Dones. Presta diversos serveis, com el 

d'Informació i atenció a les dones, l’atenció psicològica individual i grupal, el suport 

integral a les dones en situació de violència masclista, etc. i és també un espai de 

trobada, relació i participació. És des d’on s’impulsa i es coordina el Pla d'Igualtat entre 

dones i homes a Sant Quirze del Vallès. 

Espai Canya Jove. El Canya Jove és l’espai on es troba el Servei de Joventut, i és des 

d’on es generen, bàsicament, les polítiques de joventut municipals. L’espai va 

començar com un punt d'informació que es va anar dinamitzant i creixent i ara és 

bàsicament un espai adreçat a la gent jove. A l’espai hi treballen una dinamitzadora i 

un informador. 
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Resum: Punts forts i aspectes a millorar 
 

 

EIX 5. FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ SOCIAL DE LES DONES 

 

LES OPORTUNITATS : 

 

 

LES NECESSITATS: 

 

 
 Dinamisme associatiu al municipi  

 
 Existència d’entitats de dones: 3 

associacions 
 

 Suport des del CIRD a dones i 
entitats per al foment de 
programes i accions d’igualtat: 
trajectòria de col·laboració   

 
 Agenda consolidada d’activitats 

des del CIRD per al reconeixement 
social de les aportacions de les 
dones: tallers, exposicions, 
conferències, premis 

 
 Projecte de dinamització de dones 

migrades 

 
 Incorporar la perspectiva de gènere en 

les associacions i entitats locals: 
 

- Revisar la participació de les dones 
en les juntes directives i càrrecs de 
decisió de les entitats. 

- Analitzar la reproducció de rols i 
estereotips sexistes. 

- Promoure actuacions per fomentar 
la igualtat. 

 
 Revisar el projecte de dinamització de 

dones migrades i seguir promovent 
actuacions que fomentin la 
interculturalitat i la prevenció de 
rumors o prejudicis  
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8. PLA D’ACCIÓ 

8.1 Impuls a les polítiques d’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 no només la posta 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 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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10Podria establir-se dues comissions tècniques amb funcions diferents: comissió/ns operativa/ves amb reunions de treball i seguiment periòdiques i comissió de planificació i avaluació amb la 
participació de totes les àrees (dues reunions anuals).També seria convenient crear una comissió política (2 reunions anuals: planificació i avaluació) 

LÍNIA 1: IMPULS A LES POLÍTIQUES D’ IGUALTAT 
  

OBJECTIU GENERAL: Situar la igualtat entre dones i homes com a dret fonamental de totes les persones i com a valor central de l’acció 
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 institucional que posi 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 impliqui les entitats, associacions i tot el 
teixit social present en el territori. 

ACCIONS 
RESULTATS 
PREVISTOS 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

ÀREES IMPLICADES 

TEMPORALITZACIÓ PRESSUPOST 

Any inici Durada 

  <
 

1
.0

0
0

 

  <
 

5
.0

0
0

 

  >
 5

0
0

0
 

1.1 Incorporar la igualtat en tots els plans, programes i projectes municipals, potenciant un model de treball institucional que posi l’accent en la 
transversalitat, la coordinació i la presa de decisions conjuntes.  

1.1.1 
Crear una Comissió 
d’Igualtat10  

Formalitzar i 
intensificar el treball 
transversal  
 
 
 

- Constitució de la 
Comissió d’Igualtat 
- Protocol de 
funcionament 
- Realització d’un 
mínim de 2 reunions 
anuals  

- Comissió/ns 
operatives(Igualtat 
amb altres àrees 
segons accions 
anuals prioritzades) 
-Comissió 
planificació/avaluació 
(totes les àrees) 

2015 Contínua    
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1.1.2 
Prioritzar i avaluar 
anualment les 
accions del Pla   

Implementar 
eficientment i 
eficaçment el Pla 
d’Igualtat  

-Pla anual d’actuació 
acompanyat amb 
partida específica 
pressupostària per 
dur-lo a terme.  
 
Memòria anual: 
-Descripció de les 
accions realitzades 
per línies 
estratègiques i 
regidories 
implicades. 
-Valoració del grau 
d’acompliment de 
les actuacions anuals 
prioritzades. 

Igualtat 
Àrees que formen 
part de la comissió 
de planificació i 
avaluació 

2015 Contínua    

1.1.3 
Actualitzar i millorar 
la pàgina web 
d’Igualtat  
 

-Donar a conèixer 
les activitats 
organitzades per la 
regidoria d’Igualtat i 
sensibilitzar la 
població en matèria 
d’igualtat de gènere 

-nº visites a la pàgina 
web d’Igualtat/any. 
-Valoració 
qualitativa a la 
memòria anual del 
Servei. 
 

Igualtat 
Comunicació 

2015 Contínua    

1.1.4 
Crear una eina 
metodològica 
(fitxes, registres, 
dispositiu 
informàtic...) per 
recollir a nivell 

-Garantir un bon 
seguiment i 
avaluació del Pla. 
-Consolidar el treball 
transversal. 
- Inclusió sistemàtica 
de la variable de 

-Elaboració de l’eina 
metodològica de 
seguiment del Pla i 
de recollida de 
dades. 
-nº àrees que han fet 
servir aquesta eina. 

Totes les àrees  2016 Contínua    
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municipal dades 
desagregades per 
sexes i actuacions 
amb perspectiva de 
gènere 

sexe en les 
estadístiques, 
enquestes i recollida 
de dades... 

 
 

1.1.5 
Elaborar un manual 
de comunicació que 
fomenti una cultura 
igualitària adaptat a 
la realitat municipal. 

Aconseguir que la 
producció escrita 
oral i audiovisual de 
l’Ajuntament millori 
des del punt de vista 
de la transmissió d’ 
una cultura 
igualitària lliure 
d’androcentrismes i 
d’estereotips 
sexistes 
 

- Manual de 
comunicació 
igualitària 
 

Igualtat 
  

2015 Puntual    

1.1.6 
Prioritzar i avaluar 
anualment les 
accions del Pla 
d’Igualtat intern  

Implementar les 
mesures de foment 
per la igualtat 
recollides en el Pla 
d’Igualtat intern 
segons un pla de 
priorització anual 

- Valoració  del 
nombre d’accions 
implementades i del 
grau d’acompliment 
dels objectius anuals 
prioritzats (memòria 
anual del Servei)  
 

Igualtat 
Serveis Interns 

2015 Contínua    

1.2 Identificar les desigualtats de gènere encara existents i actuar sobre els factors que les provoquen. 

1.2.1 
Formar en matèria 
d’igualtat de gènere 
el personal polític 
 

Fomentar la 
sensibilització i el 
coneixement en 
matèria d’igualtat 
de gènere del 

-nº de participants 
per sexe 
-Grau de satisfacció 
participants. 
 

Igualtat  
 

2016 
 

Puntual    
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personal polític -Valoració 
qualitativa de la 
formació (memòria). 

1.2.2 
Formar en igualtat 
de gènere el 
personal tècnic i 
administratiu 
segons el pla de 
treball anual 
prioritzat 

Promoure la 
sensibilització i el 
coneixement en 
matèria d’igualtat 
de gènere del 
personal tècnic i 
administratiu  

-Nombre d’accions 
formatives 
realitzades/any 
-Nombre de 
participants per sexe 
i àrea 
-Valoració 
qualitativa de la 
formació (memòria) 

Totes les àrees o 
aquelles amb les què 
sigui necessari fer 
formació específica 
(en relació a accions 
prioritzades) 

2015 Contínua    

1.2.3 
Incorporar criteris 
d’igualtat en els 
plecs de condicions 
per a la prestació de 
serveis municipals. 

Promoure una 
contractació 
municipal 
responsable que 
fomenti la igualtat 

S’hauran introduït 
clàusules d’igualtat 
per accedir a la 
contractació pública. 
-Valoració 
qualitativa 
(memòria)  

Igualtat 
Serveis Interns 
 
 
 
 
 
 
 

2016 Contínua    

1.3 Incorporar tota la ciutadania en les polítiques d’igualtat i promoure un model d’organització local que impliqui les entitats, associacions i tot el 
teixit social present en el territori. 

1.3.1 
Intensificar la 
difusió del Pla, tant 
a nivell intern com 
extern 

Ampliar el grau de 
coneixement del Pla 
per part de la 
ciutadania i del 
personal de 
l’Ajuntament 

- Jornada de 
presentació pública 
del Pla d’Igualtat. 
- Presentació del Pla 
dins de l’ordre del 
dia dels consells de 
participació. 

Igualtat 
Comunicació  
Participació  
 

2015 Contínua    
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- Inclusió del Pla 
d’Igualtat a la 
intranet municipal. 
-Valoració 
qualitativa de la 
comunicació del Pla 
a la memòria 
(nombre de notícies 
i comunicacions 
publicades a la web, 
butlletí, e-mails...) 

1.3.2 
Realitzar jornades i 
campanyes 
informatives i de 
sensibilització en 
matèria d’igualtat 
de gènere 
 

Visibilitzar, 
reflexionar i 
sensibilitzar sobre la 
situació de les dones 
i les desigualtats de 
gènere en totes les 
esferes socials: 8 de 
març, 28 de maig i 
25 de novembre etc. 

- nº de regidories i 
d’entitats implicades 
-nº de participants 
per sexe 
-Valoració 
qualitativa 
(memòria) 

Igualtat amb 
col·laboració amb 
altres àrees 

2015 Contínua    

1.3.3 
Introduir una nova 
línia de treball per a 
la reflexió entorn les 
masculinitats i el 
foment de la 
participació dels 
homes en les 
polítiques d’igualtat 

-Sensibilitzar 
específicament els 
homes en matèria 
d’igualtat de gènere 

 

-nº d’accions 
realitzades 
-nº participants 
-Valoració 
qualitativa (memòria 
anual) 

Igualtat  
Joventut 
Educació 
Participació 

2015 Contínua    

1.3.4 
Introduir una nova 

-Celebrar el Dia 
Internacional contra 

Valoració qualitativa 
(memòria) 

Igualtat 
Joventut 

2017 Contínua    
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11 Augment dels recursos humans i de la dotació pressupostària, millorar la difusió dels serveis i activitats, etc 

línia de treball 
entorn la diversitat 
sexual i la prevenció 
de l’homofòbia. 
 
 

l’Homofòbia (17 
maig) o/i Dia 
Internacional LGBT 
(28 juny) 

-nº d’actuacions 
realitzades 
-nº de 
participants/sexe 
-nº persones ateses 
al servei  

Educació 

1.3.5 
Consolidar el Centre 
d’Informació i 
Recursos per a 
Dones com un espai 
de referència de les 
dones de la ciutat i 
de les polítiques 
d’igualtat 
municipals.11  
 

- Millorar el grau de 
coneixement del 
CIRD i dels seus 
serveis entre la 
ciutadania. 
- Augmentar el 
nombre de persones 
usuàries als serveis . 
-Millorar la qualitat 
dels serveis 
d’atenció a les 
dones. 
 

- nº usuaris/es 
serveis per sexe i 
trams d’edat/ any 
- nº de participants 
als tallers i activitats 
organitzades al CIRD 
per sexe i trams 
d’edat/ any. 
-Descripció de les 
accions de difusió 
-Pressupost anual 
-Valoració 
qualitativa (memòria 
anual del Servei). 

Igualtat 
 

2015 Contínua    
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Línia 2. Acció contra la violència masclista 

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.   

2.4 Ampliar el focus de treball vers els micromasclismes i la violència subtil que tolera i fomenta la violència masclista en l’àmbit públic i privat. 

2.5 Contribuir a la capacitació i formació específica del personal tècnic i polític. 

ACCIONS RESULTATS PREVISTOS 
INDICADORS 

D’AVALUACIÓ 
ÀREES IMPLICADES 

TEMPORALITZACIÓ PRESSUPOST 

Any inici Durada 

< 
1

.0
0

0
 

< 
5

.0
0

0
 

5
0

0
0

 a
 +

 

2.1. Promoure la sensibilització i la conscienciació social i vetllar per unes relacions igualitàries al municipi 

2.1.1 
Campanyes i jornades 
de sensibilització i 
prevenció de la 
violència de gènere 
adreçades a la 
ciutadania (25 de 
novembre) 
 
 

Sensibilitzar la 
ciutadania del municipi 
vers la violència 
masclista fomentant el 
treball en xarxa per la 
seva detecció i 
abordatge (Carta al 
maltractador, 
Campanya “talla amb 
els mals rotllos”, 

- nº i tipus d’activitats 
organitzades  
-nº de participants per 
sexe i edat 
-nº regidories i entitats 
implicades 
-Valoració qualitativa 
(memòria anual) 

Igualtat  
Joventut 
Presidència 
Comunicació 
Cooperació 
Comerç  
Esports 
Benestar Social 

2015 Contínua     
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exposicions, 
conferències etc.)  

2.1.2 
Dissenyar un pla 
municipal de prevenció 
de la violència masclista  
 

Recollir i donar 
coherència a les 
accions de prevenció 
de la violència 
masclista adreçades a 
diferents col·lectius 
(joves, dones, homes, 
AMPA, professorat, 
alumnat, entitats, 
professionals...) 
 

-Creació del Pla 
-Valoració qualitativa 
(Memòria anual) 

Igualtat  
Tots els serveis 
implicats en el Circuit 
d’actuació contra la 
violència masclista 

2015 Contínua    

2.1.3 
Realitzar formació i 
activitats de prevenció 
de la violència de 
gènere adreçades a 
l’alumnat dels centres 
educatius (en especial 
alumnat de l’IES i del 
CFA) 

Sensibilitzar i formar la 
gent jove en la 
prevenció de la 
violència masclista 

-nº de tallers o 
activitats 
realitzades/any 
-nº de participants per 
sexe 
-Grau de satisfacció de 
les persones 
participants 
-Valoració qualitativa 
(memòria anual) 
 

Igualtat 
Educació 
Joventut 
 

2015 Contínua    

2.1.4 
Formar el professorat 
dels CEIPs, IES i CFA en 
la prevenció de la 
violència de gènere  

Sensibilitzar el 
professorat en relació a 
la violència de gènere 
per tal de desenvolupar 
actuacions dins de 
l’aula que promoguin la 

-nº de tallers 
realitzats/any 
-nº de participants per 
sexes 
-Grau de satisfacció de 
les persones 

Igualtat 
Educació 
Joventut 

2015 Contínua    
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prevenció i donar eines 
per a la detecció de 
casos. 

participants 
-Valoració qualitativa 
(memòria anual) 

2.1.5 
Formar les entitats, en 
especial a les AMPAs i 
associacions de dones i 
veïnals del municipi, en 
la prevenció de la 
violència de gènere 

Sensibilitzar i formar la 
ciutadania per a la 
prevenció de la 
violència masclista  

-nº de tallers realitzats 
(anual) 
-nº de participants per 
sexes 
-Grau de satisfacció de 
les persones 
participants 

Igualtat 
Educació 
Participació  

2016 Contínua    

2.1.6 
Jornada monogràfica 
sobre l’exercici de la 
violència masclista a 
través de les xarxes 
socials i TIC adreçada a 
la població jove, 
famílies i professorat 
 

Sensibilitzar la població 
en la detecció de la 
violència de gènere i en 
les noves formes 
d’exercir-la 

-nº participants per 
sexe 
- Grau de satisfacció 
persones participants 
-Valoració qualitativa 
(memòria anual) 

Igualtat 
Educació 
Joventut 
 

2016 Puntual    

2.1.7 
Elaborar un informe 
anual d’anàlisi de 
l’impacte de la violència 
de gènere a Sant Quirze 
i difondre públicament 
les dades  
 
 
 
 
 

Sensibilitzar la població 
sobre l’impacte de la 
violència de gènere a la 
ciutat 

-Informe anual 
-nº de difusions que 
s’han fet de les dades 
municipals en relació a 
la violència de gènere 
(ràdio, web municipal, 
web entitats..) 

Igualtat 
Serveis implicats en el 
Circuit 
Comunicació 
 

2017 Contínua    
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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 
Mantenir i consolidar la 
comissió de seguiment 
del circuit d’actuació 
contra la violència 
masclista 

Garantir l’eficàcia del 
protocol i el 
compliment del treball 
en xarxa.  

-Periodicitat de les 
reunions 
-Nombre de 
participants i de serveis 
que intervenen 
-Percentatge 
d’assistència 
-Actes de les reunions i 
mesures plantejades   

Igualtat 
Tots els serveis 
implicats en el Circuit 
d’actuació contra la 
violència masclista 

2015 Contínua    

2.2.2 
Formació contínua a 
professionals de la 
comissió de seguiment 
del circuit  
 
 

Millora contínua de les 
actuacions 
professionals  

-nº de cursos, xerrades, 
monogràfics 
-nº serveis implicats  
-nº participants 
-Grau de satisfacció 
assistents 
-Valoració (memòria) 

Igualtat  
Tots els serveis 
implicats en el Circuit 
d’actuació contra la 
violència masclista 

2015 Puntual    

2.2.3 
Convidar professionals 
d’organismes implicats 
en el circuit a les 
reunions de la comissió 
de seguiment (Fiscalia, 
professionals SIE etc.) 

Conèixer agents que 
participen en el Circuit 
per millorar el seu 
funcionament 

-Valoració qualitativa 
(memòria Servei) 

Igualtat 
 
Tots els serveis 
implicats en el Circuit 
d’actuació contra la 
violència masclista 

2015 Contínua    

2.2.4 
Revisió i millora del 
sistema d’informació, 

Millorar el sistema 
d’informació, recollida i 
tractament de dades 

Valoració qualitativa de 
les actuacions 
realitzades 

Igualtat 
Tots els serveis 
implicats en el Circuit 

2016 Puntual    
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recollida i tractament 
de dades del Circuit12  

(memòria Servei) d’actuació contra la 
violència masclista 

2.2.5 
Formació sobre 
violència i circuit 
adreçada a 
professionals dels 
serveis socials, sanitaris, 
policials, educatius  etc. 
que no formen part de 
la comissió i al personal 
dels serveis municipals 
susceptibles de 
detectar casos de 
violència (conserges...) 

Dotar d’eines el 
personal dels serveis 
implicats en l’atenció 
de dones i personal 
municipal susceptible 
d’identificar casos de 
violència per tal 
d’afavorir la seva 
identificació precoç i 
els canals de derivació 

-nº sessions de 
formació realitzades 
-nº de participants per 
sexe i servei  
-Grau de satisfacció 
participants 
-Valoració qualitativa 
 
 
 

Igualtat 
Salut 
Benestar Social 
Seguretat ciutadana 
Tots els serveis que 
estan en contacte 
directe amb la 
ciutadania 

2017 Contínua    

2.2.6 
CIRD: Mantenir i 
consolidar el Servei 
d’atenció psicològica 

-Oferir un servei 
d’atenció psicològica 
de qualitat  
 
-Augmentar el nombre 
d’hores d’atenció 
psicològica 

Valoració qualitativa 
dins de la memòria 
anual del Servei  
(nº de persones ateses 
per trams d’edat, 
tipologia de casos, 
periodicitat del servei, 
relació entre l’atenció i 
la demanda etc.) 

Igualtat  2015 Contínua     

2.2.7 
CIRD: Mantenir i 
consolidar el Servei 
d’atenció psicològica 
infantil  

-Oferir el servei 
d’atenció psicològica a 
infants de qualitat 
-Augmentar el nombre 
d’hores d’atenció 

Valoració qualitativa 
dins de la memòria 
anual del Servei 
 

Igualtat 2015 Contínua    

                                                 
12 Per exemple: registre informàtic unificat 
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psicològica 

2.2.8 
CIRD: Mantenir i 
consolidar del Servei 
d’atenció jurídica 
 

-Oferir un servei 
d’atenció jurídica de 
qualitat 
 

Valoració qualitativa 
dins de la memòria 
anual del Servei 
 

Igualtat 2015 Contínua    

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 
Promoure i donar 
suport a l’Acord Ciutadà 
per un Vallès lliure de 
violències masclistes   

Implicar les entitats del 
territori en la 
sensibilització i 
prevenció de la 
violència de gènere 

- Adhesió a l’Acord 
Ciutadà per un Vallès 
lliure de violències 
masclistes 
-Nº d’entitats que s’han 
adherit a l’acord 
-Valoració qualitativa 
(memòria del servei)   

Igualtat 
Participació 
Joventut 
Presidència 
Cooperació 
Comerç  
Esports 
Salut 
Benestar Social 
Cultura 
 

2015 Contínua    
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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. Sensibilitzar envers les diferències de gènere que afecten la qualitat de vida de les persones i treballar per l’eliminació de les desigualtats que se’n generen. 

3.2 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. 

3.3 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
0

0
 

< 
 5

.0
0

0
 

5
.0

0
0

 a
 +

 

3.1. Sensibilitzar envers les diferències de gènere que afecten la qualitat de vida de les persones i treballar per l’eliminació de les desigualtats que se’n 
generen. 

3.1.1 
Mantenir i dinamitzar la 
comissió de coeducació i 
impulsar accions formatives 
dins dels centres educatius 
adreçades a l’alumnat, al 
professorat i famílies 
 

Sensibilitzar la comunitat 
educativa per tal d’impulsar 
actuacions que promoguin 
la igualtat de gènere  

-Nombre de reunions 
realitzades/reunions 
previstes 
-Percentatge de participació 
a les reunions 
-Nombre d’accions 
formatives  
coeducatives dutes a terme 
dins dels centres educatius 
(escola bressol, CEIPs i 
Institut) adreçades al 
professorat, alumnat i 

Igualtat 
Educació 
Centres educatius 

2015 Contínua    
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famílies (nombre de 
participants per sexe i grau 
de satisfacció) 
-Valoració qualitativa anual 
dels projectes impulsats per 
la comissió (memòria anual) 

3.1.2 
Experiència pilot 
d’intervenció en coeducació 
en algun centre educatiu13 
 

Incorporar la perspectiva de 
gènere dins del projectes 
educatius del centres  per 
promoure canvis 
estructurals  
 

-Valoració qualitativa del 
projecte (grau de 
sostenibilitat). 
-Nivell de satisfacció de les 
persones participants 
 

Igualtat 
Educació  
Centre educatiu 

2016 Contínua    

3.1.3 
Fer visibles els projectes i 
les actuacions en matèria 
de coeducació que es 
duguin a terme al 
municipi14. 
 
 

Sensibilitzar la ciutadania i 
la comunitat educativa i 
promoure canvis que 
afavoreixin la igualtat 

-Valoració anual que 
inclogui el nombre i la 
tipologia de les actuacions 
de difusió que s’han portat 
a terme (memòria anual) 

Igualtat 
Educació  
 

2016 Contínua    

3.1.4 
Establir canals de 
comunicació amb les 
AMPAs per tal d’implicar i 
sensibilitzar les mares i els 
pares en l’educació en 

Sensibilitzar la comunitat 
educativa i promoure canvis 
que afavoreixin la igualtat 
 
 

-Valoració qualitativa anual 
de les actuacions dutes a 
terme (memòria) 

Igualtat 
Educació  
 

2016 Contínua    

                                                 
13 Seria recomanable incloure la formació dins del Pla de Formació de Zona del XTEC 
14 Per exemple: Creació d’un espai específic als webs d’Igualtat, Educació i centres educatius/ Difusió periòdica de noticies a través de ràdio, web, butlletí etc./Jornades de presentació de 
projectes coeducatius (ciutadania, comissió coeducació, comunitat educativa...) 
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valors igualitaris i promoure 
accions concretes15 

3.1.5 
Introduir una xerrada 
coeducativa anual dins de la 
programació d’activitats 
formatives adreçades a les 
famílies 
 

Sensibilitzar la comunitat 
educativa introduint la 
perspectiva de gènere en la 
programació anual existent 

-Xerrada en matèria 
d’igualtat dins de la 
programació d’activitats 
formatives adreçades a les 
famílies 
-nº persones 
participants/sexe 
-Grau de satisfacció  
-Valoració memòria anual 

Igualtat 
Educació  
 

2016 Contínua    

3.1.6 
Realitzar un concurs per a la 
igualtat utilitzant eines 
digitals adreçat a gent jove 

Sensibilitzar la gent jove en 
matèria de gènere i 
promoure la seva 
participació  

-nº de projectes presentats 
-nº de participants per sexe 
-Valoració qualitativa 
(memòria anual) 

Igualtat 
Joventut 
Educació 
Comunicació 
 

2016 Contínua    

3.1.7 
Formació o activitats amb 
perspectiva de gènere en el 
marc de l’educació no 
formal adreçades a la 
població jove (Casal Canya 
Jove/CIRD)16 
 

Sensibilitzar la gent jove en 
matèria de gènere i 
promoure la seva 
participació 

-nº d’actuacions realitzades 
-nº de participants per sexe 
-Grau de satisfacció 
(avaluació de les persones 
participants) 
-Valoració qualitativa 
(memòria anual) 

Igualtat 
Joventut 

2015 Contínua    

3.1.8 
Incorporació de la 
perspectiva de gènere als 

-Formació en igualtat de 
gènere del personal tècnic 
municipal de comunicació 

-Sessió de formació 
adreçada al personal tècnic 
del Servei de Comunicació 

Igualtat  
Comunicació 

2015 Contínua    

                                                 
15Per exemple: revisar les activitats extraescolars, activitats de migdia i casals d’estiu des de la perspectiva de gènere 
16 Per exemple: grups de reflexió entorn la construcció de les identitats de gènere/ Tallers sobre sexualitat, afectivitat, diversitat sexual, d’autodefensa, micromasclismes etc.,/Cursos de 
producció artística amb enfocament de gènere.../Concerts, obres de teatre, exposicions, gimcanes, on es treballi la igualtat de gènere etc. 
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mitjans de comunicació de 
la ciutat (ràdio, butlletí...)  

-Sensibilitzar la ciutadania 
sobre la igualtat de gènere 

municipal 
-Valoració qualitativa anual 
(memòria) 
 

3.1.9 
Formació anual en matèria 
de gènere17 adreçada a 
l’alumnat del CFA (en 
especial alumnat que està 
cursant el GES) 
 
 
 
 
 

Sensibilitzar la gent jove en 
matèria d’igualtat de 
gènere i prevenció de la 
violència masclista 

-nº de tallers/anuals 
-nº participants per sexe 
-Grau de satisfacció 
participants 
-Valoració qualitativa 
(memòria anual) 

Igualtat 
Educació  
 

2016 Contínua    

3.2 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... 

3.2.1 
Afinar els mecanismes de 
detecció de necessitats de 
les dones tenint en compte 
la seva diversitat  
(migrades, monoparentals, 
joves, grans, amb 
discapacitat, cuidadores, 
lesbianes, en situació de risc 
d’exclusió social...) a través 
de tallers participatius, 
estudis, reunions 

Millorar i conèixer les 
necessitats de la diversitat 
de les dones (a nivell 
quantitatiu i qualitatiu).de 
forma periòdica 
 
 

Valoració qualitativa dins de 
la memòria anual on 
s’expliqui les mesures dutes 
a terme (descripció 
actuacions, nº persones 
participants per sexe, nº 
d’entitats i àrees municipals 
implicades, estudis 
realitzats...). 
 
 

Igualtat 
Joventut 
Gent Gran 
Salut 

2015 Contínua    

                                                 
17 Per exemple: formació en micromasclismes, diversitat sexual, construcció de les identitats de gènere etc. 
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transversals etc. 

3.2.2 
Accions de suport, 
motivació i orientació 
(tallers autoestima, 
habilitats socials, espais de 
relació, jornades, 
programes...) adaptades a  
la diversitat de les dones 
 

Canalitzar les demandes de 
les dones tenint en compte 
la diversitat de col·lectius i 
les necessitats detectades 
per tal de millorar la seva 
qualitat de vida 

-nº d’accions realitzades 
-nº de persones assistents 
per sexe 
-Grau de satisfacció de les 
persones assistents 
-Valoració qualitativa 
(memòria anual) 

Benestar Social 
Igualtat 
Joventut 
Gent Gran 
Salut 

2015 Contínua    

3.2.3 
Revisar el projecte de 
dinamització de dones 
magrebines i promoure 
accions que fomentin la 
interculturalitat i la 
prevenció de rumors o 
prejudicis 

Promoure la participació de 
les dones migrades i 
afavorir l’intercanvi 
intercultural i la prevenció 
de rumors i prejudicis 

-Valoració qualitativa 
(memòria anual) 
-nº de dones participants 
per edat i origen 

Igualtat 
Participació 

2015 Contínua    

3.2.4 
Informar les dones dels 
serveis d’atenció i activitats 
del CIRD utilitzant els canals 
adequats per arribar a cada 
col·lectiu destinatari 
(usuàries de serveis socials, 
sessions d’acollida de les 
persones nouvingudes, etc.) 
 

Garantir que la informació 
sobre els serveis i recursos 
del CIRD arribi a totes les 
dones del municipi 

-Descripció de les 
actuacions dutes a terme 
(memòria Servei)  

Igualtat 
Benestar Social 
 

2015 Contínua    

3.2.5 
Introduir la perspectiva de 
gènere a la campanya anual 

Sensibilitzar la població per 
un consum no sexista de les 
joguines 

-Valoració qualitativa de 
l’impacte de la campanya 
(memòria servei) 

Igualtat 
Cooperació 
Comerç  

2015 Contínua    
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de recollida de joguines   

3.2.6 
Commemorar el Dia 
Internacional d’Acció per la 
Salut de les Dones (28 de 
maig) 

Sensibilitzar i prevenir sobre 
les principals malalties que 
afecten a dones i la seva 
incidència diferencial tenint 
en compte les etapes del 
cicle vital 

-nº activitats realitzades 
-nº assistents per sexe 
-Valoració qualitativa 
(memòria Servei) 

Igualtat 
Salut 

2015 Contínua    

3.2.7 
Accions d’educació afectiva 
i sexual amb enfocament de 
gènere adreçades a joves  
 
 

Prevenir i garantir l’accés a 
tota la informació i recursos 
en matèria d’educació 
afectiva-sexual i prevenir 
conductes de risc  
 

-nº d ’activitats realitzades 
-nº de participants per sexe 
-Valoració qualitativa 
(memòria anual) 

Igualtat 
Salut 
Joventut 
Educació 

2015 Contínua    

3.2.8  
Tallers de sexualitat 
femenina adreçats a dones 
tenint en compte els cicles 
vitals 

Promoure una percepció 
positiva de la sexualitat i el 
dret a gaudir-la. 

-nº de tallers realitzats 
-nº de dones participants 
-Grau de satisfacció de les 
persones assistents 
-Memòria del Servei 

Igualtat 
CFA 
Educació 
Salut 

2015 Contínua    

3.2.9  
Tallers d’alimentació 
saludable adreçats a dones 

Donar eines per una 
alimentació saludable 
tenint en compte els 
diferents cicles vitals 

-nº de tallers realitzats 
-nº de dones participants 
-Grau de satisfacció de les 
persones assistents 
-Memòria anual del Servei 

Igualtat 
Salut 

2015 Contínua    

3.2.11 
Promoure la formació als 
equips professionals de 
l’àmbit de la salut amb 
perspectiva de gènere18 

Dotar els i les professionals 
de salut d’eines per 
incorporar la perspectiva de 
gènere en l’atenció i 
tractament sanitaris 

-nº sessions realitzades 
-nº persones assistents per 
sexe 
-Grau de satisfacció 
participants 
-Valoració qualitativa 

Igualtat 
Salut 

2018 Puntual    

                                                 
18 Aquesta formació es realitza pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
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(memòria anual) 

3.2.12 
Fomentar activitats 
esportives saludables per a 
dones adaptades a les 
diferents etapes del cicle 
vital19  
 
 

-Augmentar l’oferta i 
participació de les dones en 
les activitats esportives 
municipals 
-Prevenir l’abandonament 
de l’esport en noies de 12-
14 anys 

-nº i tipus d’activitats noves 
incorporades 
-Valoració qualitativa 
(memòria anual) 

Igualtat  
Esport 

2018 Contínua    

3.2.13 
Realitzar una campanya de 
sensibilització per trencar 
estereotips en la pràctica 
esportiva adreçades a la 
gent jove 

-Prevenir l’abandonament 
de l’esport en noies de 12-
14 anys 
-Fomentar que l’elecció de 
la pràctica esportiva no 
estigui condicionada per 
estereotips de gènere  
 
 

-Valoració qualitativa de la 
campanya de sensibilització 
i del seu impacte 

Igualtat 
Esport 

2018 Puntual    

3.2.14 
Formació específica en 
valors igualitaris adreçada a 
professorat d’educació 
física, entrenadors/es, 
personal dels equipaments 
esportius, membres de les 
entitats esportives i 
monitors/es d’educació en 
el lleure  

Donar eines i materials als i 
les professionals de l’esport 
i activitats de lleure perquè 
incorporin la perspectiva de 
gènere en la seva pràctica 
 

-nº de participants per sexe 
-Grau de satisfacció de les 
persones assistents 
-Valoració qualitativa 
(memòria anual) 

Igualtat 
Esport 

2018 Puntual    

                                                 
19 Per exemple: natació per embarassades, activitats de recuperació postpart, gimnàstica per a dones grans, activitats esportives adreçades a interessos noies joves etc., desenvolupar activitats 
esportives i de lleure als  parcs etc. 



II Pla Municipal d’Igualtat de Gènere 

 150 

3.2.15  
Suport a la participació en 
competicions d'esport 
femení 

-Incrementar el % de 
subvenció a les entitats que 
disposen d’esport femení 
-Becar noies i dones 
específicament 

-% subvenció destinat a 
entitats que disposen 
d’esport femení 
-Barems inclosos en les 
bases 
-Valoració qualitativa 

Igualtat 
Esport 

2015 Puntual    

3.3 Promoure un model de ciutat inclusiva, cohesionada i accessible per a totes les persones 

3.3.1 
Sensibilització sobre 
l’aplicació de la perspectiva 
de gènere a l’àmbit de 
l’urbanisme adreçada al 
personal tècnic (formació, 
difusió de materials, 
jornades d’intercanvi de 
bones pràctiques...) 

Sensibilitzar el personal 
tècnic i dotar-lo d’eines per 
poder integrar la 
perspectiva de gènere en la 
seva tasca 

-nº de sessions realitzades 
-nº d’assistents per sexes 
-Grau de satisfacció 
persones participants. 
-Valoració qualitativa 
(memòria anual) 

Serveis Urbans 2017 Contínua    

3.3.2 
Creació d’un mapa d’espais 
insegurs a la ciutat i 
establiment de mesures de 
millora   

Millorar les condicions de 
seguretat de totes les zones 
del municipi per tal que els 
col·lectius més vulnerables 
a patir agressions (dones, 
gent gran i infants) puguin 
gaudir de l’espai en igualtat 
de condicions  

-Elaboració d’un mapa 
d’espais insegurs i pla de 
treball de mesures 
correctores 

Igualtat 
Serveis Urbans 

2017 Contínua     
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Línia 4. 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 4: 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. 
4.4  Fomentar l’emprenedoria de les dones i el treball cooperatiu. 
4.5 Potenciar el teixit productiu garantint la igualtat i l’aprofitament del talent femení. 

ACCIONS RESULTATS PREVISTOS 
INDICADORS 

D’AVALUACIÓ 
ÀREES IMPLICADES 

TEMPORALITZACIÓ PRESSUPOST 

Any inici Durada 

 <
 1

.0
0

0
 

< 
5

.0
0

0
 

5
0

0
0

 a
 +

 

4.1. Impulsar mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral i promoure una utilització equitativa  per part de dones i homes. 

4.1.1 
Revisar els serveis de 
tramitació virtual municipals 
i introduir mesures de 
millora des de la perspectiva 
de gènere 

Millorar els serveis de 
tramitació virtual per 
facilitar la conciliació 
de la vida personal, 
familiar i laboral 

Valoració qualitativa 
(memòria) 

Presidència 
Serveis Interns 

2017 Puntual    

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 i fomentar la 
coresponsabilitat20  

Donar valor al treball 
domèstic i de cura i 
promoure la 
coresponsabilitat dels 
homes 

-nº d’actuacions 
-nº d’assistents per 
sexe 
-Valoració qualitativa 
(memòria anual) 

Igualtat 
Educació 
Participació 

2015 Puntual    

                                                 
20 Per exemple: campanyes, vídeo que reculli experiències i opinions de persones de la ciutat de diferents àmbits, exposicions, tallers... 
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4.3 Afavorir l’accés i la permanència de les dones en el mercat de treball en condicions d’igualtat 

4.3.1 
Mantenir actualitzades  
les fonts estadístiques sobre 
treball amb indicadors 
desagregats per sexe i fer-
ne publicitat 

Conèixer i fer visibles 
les principals 
desigualtats en el 
mercat de treball  

-nº i tipus de dades 
recopilades per sexe 
- Descripció de les 
actuacions fetes per 
visibilitzar les dades 
-Memòria anual Servei 

Igualtat 
Servei a l’ocupació 

2015 Contínua    

4.3.2 
Formació pràctica adreçada 
al personal de Promoció 
Econòmica, Comerç i 
Ocupació per promoure 
actuacions amb perspectiva 
de gènere dins del seu 
àmbit de treball (p.ex: 
indicadors de gènere) 

Facilitar un espai de 
coneixement i reflexió 
que doni eines 
pràctiques al personal 
per a dur a terme  
actuacions concretes 
amb perspectiva de 
gènere 

-nº assistents per sexe 
-Grau de satisfacció de 
les persones assistents 
-Valoració qualitativa 
(memòria anual) 

Igualtat 
Promoció Econòmica 
Servei a l’Ocupació 

2016 Puntual    

4.3.3 
Tallers d’orientació laboral, 
apoderament i habilitats 
socials adreçats a dones 
 
 
 
 
 
 
 

Afavorir l’accés de les 
dones al mercat de 
treball 

-nº de tallers 
-nº assistents 
-Grau de satisfacció de 
les persones assistents 
-Memòria anual Servei 

Igualtat  
 

2016 Contínua    

4.4. Fomentar l’emprenedoria de les dones i el treball cooperatiu. 

4.4.1 
Formació sobre 

Facilitar competències 
en emprenedoria i 

-nº d’assistents 
-Grau de satisfacció 

Igualtat  
Promoció Econòmica 

2017 Puntual    
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emprenedoria i lideratge 
adreçat a dones que inclogui 
formació sobre 
cooperativisme i 
emprenedoria social  

promoure el 
cooperativisme amb 
perspectiva de gènere 

assistents 
-Valoració qualitativa 
(memòria anual) 

4.5 Potenciar el teixit productiu garantint la igualtat i l’aprofitament del talent femení. 

4.5.1 
Jornades de bones 
pràctiques sobre RSC amb 
signatura de l’empresariat 
d’un manifest a favor de la 
igualtat de gènere a les 
empreses  

Difondre bones 
pràctiques en matèria 
d’igualtat de gènere i 
afavorir el compromís 
de les empreses amb 
la igualtat de gènere 

-nº assistents per sexe 
-nº empreses 
participants a la 
jornada 
-nº d’empreses que 
han signat el manifest 
-Memòria Servei 

Igualtat  
Promoció Econòmica  
 

2018 Puntual    
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Línia 5. Reconeixement del lideratge i la participació de les dones 

L’administració pública, com institució propera a la ciutadania, és un observador 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 5: 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. Fomentar la participació de les dones en totes les esferes socioculturals de la ciutat. 
5.3. Potenciar la incorporació i el lideratge de les dones en tots els nivells de responsabilitat i presa de decisions dels espais institucionals. 
5.4. Acompanyar i donar suport als grups de dones, reconeixent el seu valor i les seves potencialitats. 
5.5 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
.0

0
0

 

A
 5

.0
0

0
 

5
0

0
0

 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 

Fomentar  la 
participació activa de 
les dones en els 
processos participatius 

Percentatge de dones i 
homes que han pres 
part en els processos 
participatius 

Igualtat 
Participació 

2015 Contínua    

5.2. Fomentar la participació de les dones en totes les esferes socioculturals de la ciutat. 

5.2.1 
Dissenyar sessions 
formatives per a les 
associacions i entitats 
sobre com incorporar la 
perspectiva de gènere 
als seus projectes  

Donar eines i 
sensibilitzar les entitats 
sobre com incorporar la 
perspectiva de gènere 
en les seves actuacions  

-nº de sessions 
informatives 
realitzades 
-nº i tipus d’entitats 
participants 
-nº de representants 
per sexe 

Igualtat 
Participació 
 

2017 Puntual    
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-Valoració qualitativa 
(memòria Servei) 

5.3. Potenciar la incorporació i el lideratge de les dones en tots els nivells de responsabilitat i presa de decisions dels espais institucionals. 

5.3.1 
Elaborar un estudi-
mapa de la composició 
actual de les diferents 
associacions segons 
sexe i un manual de 
recomanacions per a la 
participació 
sociopolítica de les 
dones 

-Conèixer la realitat de 
les entitats des de la 
perspectiva de gènere 
 
-Donar eines a les 
entitats per fomentar el 
lideratge de les dones 

-Estudi realitzat 
-Manual de 
recomanacions 
elaborat  
-Percentatge 
d’associacions sobre el 
total del municipi a les 
què s’ha difós o 
presentat l’estudi i el 
manual 
 

Igualtat 
Participació 

2018 puntual    

5.3.2 
Tallers participatius 
amb les entitats, grups 
polítics o sindicats etc.  
per reflexionar sobre la 
composició, 
representació  i rols 
d’homes i dones en el 
seu funcionament i 
presa de decisions 

-Fomentar una 
representació 
equilibrada d’homes i 
dones.  
-Promoure la 
participació de les 
dones en les juntes 
directives i càrrecs de 
decisió. 
-Difondre el manual de 
recomanacions per a la 
participació 
sociopolítica de les 
dones. 

-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    

5.4. Acompanyar i donar suport als grups de dones, reconeixent el seu valor i les seves potencialitats. 

5.4.1 
Donar suport tècnic i 
econòmic a les 
associacions i grups de 

Dotar d’eines i recursos 
a les associacions per 
desenvolupar activitats 
amb perspectiva de 

-Import de les 
subvencions  
-Valoració qualitativa 
(memòria anual) 

Igualtat 2015 Contínua    
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dones de Sant Quirze gènere 

5.4.2 
Visibilitzar i posar en 
valor la participació de 
les dones en les 
associacions, entitats 
locals o xarxes 
informals 
 
 
 

Reconèixer les 
aportacions i veus dels 
grups de dones del 
municipi 

-nº accions de 
visibilització  
-valoració qualitativa 
(memòria anual) 

Igualtat 2015 Contínua    

5.5 Reconèixer, valorar i difondre els treballs i els sabers de les dones i de la genealogia feminista al llarg de la història. 

5.5.1 
Incloure activitats amb 
perspectiva de gènere 
dins de la programació 
cultural municipal 
(exposició, tertúlia, 
conferència, teatre...) 
 

-Contribuir a la 
visibilitat i 
reconeixement social 
de les dones en l’àmbit 
cultural. 
- Sensibilitzar la 
ciutadania en matèria 
d’igualtat de gènere 

- nº d’activitats de la 
programació anual de 
Cultura que hagin 
introduït la perspectiva 
de gènere /anual  
-Valoració qualitativa 
(memòria anual Servei) 

Igualtat 
Cultura 

2017 Contínua    

5.5.2 
Mantenir el Premi 
Dona Sant Quirze 
 

Reconèixer socialment 
el valor del treball 
realitzat per dones que 
hagin contribuït a 
millorar la situació de 
les dones del municipi i 
a avançar cap a 
relacions més 
equitatives entre dones 
i homes. 

-nº de candidatures 
presentades/any  
-Valoració qualitativa 
(memòria anual Servei) 

Presidència 
Igualtat 
Cultura 
Comunicació 

2015 Contínua    

5.5.3 
Introduir activitats amb 
perspectiva de gènere 

-Sensibilitzar la 
ciutadania en la igualtat 
de gènere  

-nº d’activitats 
realitzades/any 
-Valoració qualitativa 

Igualtat 
Biblioteca 

2018 Contínua    
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dins de la programació 
de la biblioteca 
(exposicions, explica 
contes, tertúlies...) 

-Fer visibles les 
produccions artístiques 
de les dones 

(memòria) 
 
 
 

5.5.4 
Estudiar la possibilitat 
d’adquirir llibres sobre 
igualtat de gènere, 
feminisme i contes 
coeducatius per a la 
Biblioteca de Sant 
Quirze 

Sensibilitzar la 
ciutadania sobre la 
igualtat de gènere, 
feminisme i història de 
les dones 

-S’haurà realitzat una 
reunió amb director/a 
de Biblioteca  
-nº de llibres adquirits 
 

Igualtat 
Biblioteca 

2018 Puntual    

5.5.5 
Ampliació del fons de 
recursos pedagògics , 
materials sobre igualtat 
de gènere i contes 
igualitaris al CIRD 

Sensibilitzar la 
ciutadania i la 
comunitat educativa 
sobre igualtat de 
gènere, feminisme i 
història de les dones i 
proporcionar recursos i 
eines a professionals i 
entitats per 
implementar 
actuacions amb 
perspectiva de gènere 

-nº de nous exemplars 
adquirits per àmbits 
temàtics  
-nº de préstecs segons 
sexe, edat, 
temàtica/any 

Igualtat 2017 Puntual    

5.5.6 
Proposar incorporar 
noms de dones 
rellevants a les places i 
els carrers nous de la 
ciutat (aprovació pel 
Ple Municipal) 

Fer visibles les 
aportacions de les 
dones a la societat  

-Percentatge de noms 
de dones rellevants en 
relació als carrers i 
places noves . 
-Aprovació de la 
proposta pel Ple 
Municipal. 

Igualtat 
Presidència 

2017 Contínua    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


