MEMÒRIA IGUALTAT GENERE 2017
Actuacions municipals per al foment de la Igualtat de Gènere a Arenys de Munt l’any 2017.

Commemoració del Dia Internacional de la dona 8 de març

Des de les Regidories d'Igualtat de Gènere i de Benestar Social, es segueix treballant des d’una
perspectiva comunitària.
Enguany s’ha treballat la creació de un espai de treball comunitari per programar accions per a
la commemoració de la diada, on han participat l’associació Donaviva, representants del Centre
Moral i dones a títol individual. L’objectiu és que aquest espai de creació compartida esdevingui
una futura plataforma des d’on construir conjuntament accions adreçades a treballar la igualtat
de gènere al municipi.
S’han dut a terme les següents actuacions:
-

Del 7 al 31 de març: Exposició Punts de llibre, fets per alumnes de 4rt ESO de d'Institut Domènec
Perramon, a la Biblioteca Antònia Torrent i Martori.
S’habilita una urna i material per a que la gent del poble voti el Punt de llibre que més li agradi.
Enguany és el quart curs que es fa aquesta acció. La seva realització es valora de forma positiva
amb els agents implicats. Els 2 punts de llibre més votats s’editen i es reparteixen per al préstec
de llibres a la Biblioteca.

-

Dimarts 7 de març: Contes per la Igualtat.
A càrrec de l’associació de dones del municipi Donaviva, Laura Masdeu, a la Biblioteca Antònia
Torrent i Martori.

-

Dimecres 8 de març: Repartiment de clavells com cada any, a càrrec de, Donaviva, a la Plaça de
l’Església.
De nou, es realitza una activitat conjunta amb l’Espai Jove l’Escorxador, durant les hores de pati
a l’institut en el marc del PIDCES, es recullen reflexions sobre el Dia internacional de les Dones.
Es crea un mural a partir d’imatges i les reflexions que aporten joves. Hi participen al voltant de
20 alumnes.

-

Divendres 10 de març:
Classe Oberta de defensa personal, a càrrec de Donaviva.
I Acció: Dones dins el silenci:
Conferència de Luisa Méndez, lluitadora proactiva pel reconeixement social de la dona.
i Actuació de les Filles de Lilith: poesia, música, dansa i pintura en directe.
A càrrec Regidoria d’Igualtat de Gènere i Programa distàncies www.distancies.com ; participen
aproximadament 20 persones.

-

Dissabte 11 de març: a la Sala d’exposicions Mercè Paluzié.
Inauguració Exposició: Teixim lligams per la igualtat , feta de frases sobre la igualtat escrites per
veïns i veïnes del poble, a càrrec de la Regidoria d’Igualtat de Gènere
Lectura de poemes, a càrrec de l’Esplai de Jubilats.
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Cançons de Dones, a càrrec de Carme Vera.
-

Diumenge 12 de març: a la Plaça de l’Església
Mostra Ens movem per la Igualtat, a càrrec del grup de Balls en línia de la regidoria de Benestar
social
Lectura de Manifest Institucional, a càrrec del govern local.
Espectacle: La terra és dona, a càrrec de l’Escola de Dansa La Riera.
Lectura: Recordem-les. Reconeixement a les dones que ens han obert portes.
A càrrec de Donaviva, Regidoria d’Igualtat de Gènere i Centre Moral, i persones implicades del
poble. Aquest document es treballa en l’espai de treball conjunt comentat anteriorment.
Recitacions poètiques, a càrrec de Centre Moral
En l’acte a la Plaça assisteixen al voltant de 200 persones .

PLA LOCAL D'IGUALTAT DE GÈNERE

Durant l’any 2017, es segueix fent seguiment de la implementació del Pla Local d’Igualtat. En
relació a les línies d’actuació previstes, es duen a terme les següents accions:
Línia 1: Igualtat
-

S’organitzen celebracions de diades, com es ve fent els anys anteriors: 8 març i 25 de
novembre, en col·laboració amb altres agents i entitats del territoris (l’associació de dones
Donaviva, Regidoria de Joventut, Ensenyament, Centre Moral, escola de dansa), obertes a
tota la població.

-

S’inicia la planificació d’accions per a la celebració de les diades commemoratives LGTBI.
Es penja la bandera arco iris a la Casa de la Vila: els dies 17 de maig i 28 de juny. I per la
commemoració del dia 17 de maig es fa una col·laboració amb el Centre Moral amb la
realització d’un teatre-fòrum, el dia 18 de maig 2017.

-

Es realitza el Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament d’Arenys de Munt en el marc del seu
compromís per avançar en matèria de polítiques de gènere i per donar compliment a la Llei
orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes.
El Pla, que vol promoure la igualtat d’oportunitats entre tota la plantilla, està concebut com
una eina de treball que ens permetrà, durant els pròxims anys, anar integrant mesures de
canvi per incorporar la perspectiva de gènere en la cultura organitzacional del propi
Ajuntament i que afectarà a dimensions com la formació interna, la comunicació i el
llenguatge, els valors en relació a la igualtat de gènere o la lluita contra actituds sexistes,
entre altres.
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Línia 2: Acció contra la violència:
-

Seguiment Protocol d’abordatge en casos de violència masclista:
Enguany, el seguiment de la utilització del Protocol, s’ha realitzat des dels Serveis Socials
Bàsics, a partir de l’atenció de casos detectats des del servei. Actualment, no hi ha referent
tècnic des del servei i la intenció és reactivar aquesta figura per tornar a convocar reunions
de coordinació de la xarxa de professionals del circuit.
Es realitzen 2 reunions de treball: amb l’equip de serveis Socials i posteriorment una reunió
dels agents que formen part del Protocol d’abordatge en casos de violència (serveis Socials
i Cossos de seguretat).

-

Continuïtat en la participació a la Xarxa d’Agents per a la prevenció de relacions abusives del
Maresme, organitzada pel Consell Comarcal i la Direcció general de Joventut, amb el suport
de l’institut Català de les Dones.
S’assisteix a tres trobades (14/2, 12/6, 31/10) trobades amb professionals d’altres municipis
de la comarca per a generar un espai de coordinació i d’intercanvi d’experiències. En aquest
procés, es creen materials de prevenció amb la supervisió de l’entitat Candela. El Consell
comarcal, juntament amb la Direcció de Joventut i l’Institut Català de les Dones, editen un
document i s’incorporen totes les propostes treballades per part de professionals que han
participat en el procés.
Aquest procés de treball acaba esdevenint part del Protocol comarcal d’abordatge violència
masclista, a mode de grup de treball. Aquestes trobades permeten ampliar la mirada per a
la intervenció en matèria de prevenció en el municipi. La tècnica de la regidoria posa en
pràctica el nou taller creat a partir del procés de treball, que s’incorpora dins del programa
de prevenció a l’Institut del municipi.

-

Taula tècnica de prevenció relacions abusives, Municipal:
Es continua amb el treball de la Taula tècnica de prevenció, iniciat durant l’any 2016.
El grup està conformat per l’educador social de Serveis Socials, la coordinadora pedagògica
i 2 professionals de psicopedagogia de l’Institut Domènec Perramon, la infermera de
Pediatria del CAP i del programa Salut i Escola, la Tècnica de Joventut i l’educador social de
l’Espai Jove i la tècnica de la regidoria d’Igualtat de Gènere.
Després del treball realitzat durant l’any anterior, on es va crear un espai formatiu, s’inicia
un procés per la creació conjunta d’estratègies de la prevenció de la violència entre joves.
En aquest espai de treball interdisciplinari, es treballa alguna situació de discriminació
detectada per part de l’institut. Posteriorment, es vincula amb el Projecte de Concurs per
l’eliminació de la violència masclista de l’associació de dones Donaviva. Els membres de la
taula fan de jurat per a les obres de participants adolescents i Joves del concurs.
Es realitzen un total de 3 reunions de la Taula de prevenció durant l’any 2017 (29/3, 24/5,
27/9).

-

Programa de prevenció de relacions abusives a l’Institut:
Es consolida el programa que es detalla més endavant.
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Línia 3: Visibilització i participació de les dones
Enguany, s’edita el material del projecte de recerca comunitària realitzat durant l’any 2016: el
Llibre de les Dones d’Arenys de Munt.
El llibre és un projecte per a la recuperació de la memòria històrica en clau de dona i en
perspectiva de gènere. A partir d’un recull gràfic i de la recerca d’informació des del segle XIX i
XX, es vol posar en valor la riquesa tant de la nostra historia com de les experiències vitals de les
dones del poble. Convida a fer una immersió en els àmbits de la vida quotidiana des d’on les
dones han posat la seva llavor, sovint de forma no intencionada, per a l’evolució de la nostra
societat.
La creació del llibre s’ha dut a terme mitjançant una recerca feta per persones del poble -a títol
individual i algunes vinculades al món associatiu local. És, per tant, una creació compartida i una
eina per emmarcar el testimoni d’una època viscuda.
El Llibre de les Dones no es va acabar dins el termini esperat, dins l’any 2016, ja que la fase de
recollida de continguts ha sigut més extensa del previst, tant per al temps d’implementació com
pel que fa al material recollit: fotografies i contingut a redactar.
S’ha anat ampliant la participació, de manera que també ha calgut ampliar el temps per facilitar
la informació tècnica i la recollida de les fotografies, així com per contextualitzar els fets.
Durant l’any 2017, es realitzen un total de 15 reunions (16/1, 20/2, 3/4, 8/5, 15/5, 5/6, 19/6,
10/7, 24/7, 4/9, 25/9, 16/10, 25/10, 11/12, 28/12) amb el grup motor del projecte on es fa
seguiment del procés d’edició i supervisió del procés.

Execució del programa de prevenció sobre relacions abusives a l’ IES

Es segueix implementant el programa de prevenció a l’Institut Domènec Perramon adreçat a
sensibilitzar la població juvenil envers la igualtat de gènere i les relacions sanes.
Aquest és el quart curs que es fa el programa, i es segueix treballant en la millora dels continguts
i l’ampliació d’hores d’implementació de tallers, per garantir la qualitat de la intervenció. Es
realitzen tallers de dues hores que permeten aprofundir més en la temàtica. També, es realitza
un taller de quatre hores que permet una intervenció més acurada.
Es valora de forma molt positiva el programa. Els tallers els realitza l’educadora social que
treballa com a tècnica de la regidoria d’Igualtat de gènere, especialitzada en prevenció de la
violència masclista. La coordinació amb el centre educatiu és constant i fluida.
També es presenta els continguts dels tallers en la Taula tècnica de prevenció de relacions
abusives entre Joves, de forma que totes les persones que hi participen en tenen coneixement.
Es proposa que siguin observadores en els tallers, cosa que permet ampliar la seva formació en
la matèria i recollir informació de la intervenció que es fa en els tallers.
Participen com a observadores la infermera del programa Salut i Escola del centre educatiu i
l’educador de l’Espai Jove del municipi. El retorn que fan és positiu.
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3r ESO
Títol
Objectius

4r ESO
Títol
Objectius

1er Batxillerat
Títol

Objectius

2on Batxillerat
Títol
Objectius

TOTAL ALUMNES: 75
Detectem l’abús en parella (2h)
Definir els tipus de violències en la parella.
Qüestionar el fet de normalitzar actituds violentes.
Assolir eines per detectar situacions d’abús en la parella.
Reflexió al voltant de tenir relacions afectivo-sexuals sanes.

TOTAL ALUMNES: 75
Detectem l’abús en parella (2h)
Definir els tipus de violències en la parella.
Qüestionar el fet de normalitzar actituds violentes.
Assolir eines per detectar situacions d’abús en la parella.
Reflexió al voltant de tenir relacions afectivo-sexuals sanes.

TOTAL ALUMNES: 50
De festa, decideix i respecta! (4h)
Dotar d’eines per la detecció de conductes de discriminació i d’agressions
sexuals normalitzades.
Reforçar la importància del consentiment i del respecte als límits.
Treballar la responsabilitat del grup d’iguals com a agent actiu en la
prevenció de la violència sexual.
TOTAL ALUMNES: 50
Sexualitat i afectivitat (2h)
Reflexionar sobre què entenem per sexualitat.
Introduir la importància de l’afectivitat i del que es posa en joc en la
relació. Desmitificar idees preconcebudes
Prevenir i identificar conductes de risc.

Per altra banda, s’amplia la intervenció als grups classe de 1er ESO de l’Institut, es treballa
aproximadament amb 65 alumnes.
A partir de la detecció d’actituds sexistes en les dinàmiques grupals a 1er ESO de l’Institut, es
coordina una intervenció de caire preventiu des de la Taula de prevenció de relacions abusives.
Finalment, des de la regidoria, es fa una capsula d’una hora de durada per treballar els
estereotips de gènere.
Enguany, han participat en els tallers un total de 300 adolescents.
Des de l’octubre s’han realitzat 4 reunions (11/10, 7/11, 30/11, 19/12) per començar a
programar i dissenyar els taller del 2018, i aquest cop s’ha apostat perquè es realitzi de forma
conjunta amb el dinamitzador de l’espai jove.
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Tallers i Treball Grupal per a la promoció de la Salut de les Dones
Es manté el treball de promoció de la salut de les dones del municipi, a través d’iniciatives de
caire grupal.
o

Tallers de Gimnàstica: 65 participants (gimnasia suau i de manteniment).

o

Taller de creixement personal mitjançant l’escriptura: 28 participants (dos grups).

o

Tallers de Balls en línia: 70 participants (inicialment). 99 participants (s’obre un nou grup) ja
que hi havia molta demanda.

o

Taller d’apoderament: 18 participants (mes de juliol).

o

Taller d’Autoconeixement: 21 participants (inicialment). 32 participants ( s’obre un nou grup)
ja que hi havia molta demanda.

Campanya del Dia Internacional contra la Violència Masclista, 25 de novembre
Per a la commemoració del Dia internacional per l’eliminació de la violència vers les dones, s’ha
treballat la programació d’activitats conjuntament amb entitats del poble i persones a títol
individual, des del mes de juliol 2017, on el mateix grup motor del 8 de març ha estat en tot
moment protagonista de la planificació i organització. Amb aquest grup s’han realitzat 6 reunions
(17/7, 26/9, 26/10, 14/11, 21/11, 5/12, 25/11).
Es duen a terme les següents actuacions:
-

Divendres 24 de novembre:

Es realitza conjuntament amb el dinamitzador de l’espai jove el PIDCES. Es planteja que les joves
es fotografiïn amb un missatge contra la violència envers les dones, de superació d’aquesta i d’
emmpoderament. Amb una polaroid es realitzen les fotos al instant i les joves mateixes les
pengen en una instal·lació, on queden totes les imatges i els missatges a la vista. Al taulell hi ha
informació sobre les relacions tòxiques vs. sanes, xapes on hi diu Estimar no fa mal, i material
perquè puguin endur-se. Hi participen uns 40 alumnes.
-

Dissabte 25 de novembre:

18h Lliurement dels premis del concurs de relats i microrelats per la superació de la violència,
organitzat per Donaviva. Aquest concurs s’ha fet en col·laboració amb l’Ajuntament, i està
adreçat tant a públic adolescent com a persones adultes. Les obres presentades estan basades
en la perspectiva de superació de les situacions de violència. El grup per la prevenció de relacions
abusives participa com a membres del jurat.
19.30h Lectura manifest institucional davant la casa de la vila
Seguidament es realitza una marxa fins la plaça de l’església ocupant la riera, on es reparteixen
llaços liles i octavetes per informar dels motius de l’acte.
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S’arriba a la plaça de l’església on es penja la pancarta de les dones de l’esplai de jubilats i la
Coral infantil canta uns temes. La pancarta va ser realitzada per les dones de l’Esplai de persones
jubilades del poble, feta a partir de la tècnica de Patchwork, a l’any 2015 per a la celebració
d’aquesta diada, a partir d’un treball previ amb elles sobre la Violència masclista.
El grup motor fa la lectura del manifest que aquest a elaborat, i acompanyat d’una violoncel·lista
es fa un minut de silenci per les dones assassinades aquest 2017.
Es realitza l’espectacle a càrrec de l’Escola de Dansa La Riera i es finalitza amb la lectura dels
noms de les 93 dones i l’ofrena de 93 clavells en la seva memòria.
Entitats : Donaviva, Centre Moral, coral infantil, escola de dansa la riera i el grup motor
organitzador de l’acte.
Als actes participen un centenar de persones.
- Divendres 1 de desembre:
Espectacle de teatre-fòrum Escolta’m a Can Borrell, on es mostra com en les situacions
quotidianes familiars la desigualtat pot ser-hi present de forma invisible i com la falta de
comunicació pot arribar a generar situacions on es cultivin actituds i rols masclistes. En aquest
finalment no es va realitzar per la falta d’assistents.

Escola de Famílies

El projecte Escola de Famílies té l’objectiu d’ajudar a les famílies a descobrir les estratègies que
ja tenen i oferir noves habilitats que els permeti millorar la seva tasca educativa.
L’Escola de Família, com a projecte comunitari, està adreçada a famílies amb fills i filles, durant
les diferents etapes vitals. En aquest sentit, es diferencien 3 franges d’edats en funció a les seves
necessitats específiques: petita infància, primària i secundària.
El projecte està liderat pel grup motor, que el conformen representants dels centres educatius,
Benestar Social, Ensenyament i les AFA, per assegurar una diversitat de perspectives i
coneixements. Aquest Grup Motor s’encarregarà de fer seguiment de la implementació del
projecte, així com de la seva avaluació i adaptació.
El projecte segueix el calendari escolar, en aquest 2017 hi han hagut dues edicions:
Escola de família 2016-2017 – Del gener al juliol s’han realitzat 9 reunions (17/1, 25/1, 2/2, 1/3,
5/4, 26/4, 11/5, 25/5, 6/7 ) i hi ha hagut 2 tallers.
Escola de família 2017-2018 – Del setembre al desembre s’han realitzat 4 reunions (4/9, 28/9,
25/10, 4/12 ) i hi ha hagut 10 tallers, dels quals 6 conformaven el cicle créixer en família destinat
a famílies amb fills/es adolescents. 2 tallers anaven destinats a famílies amb fills/es de primària
i els altres 2 per famílies amb infants de l’etapa de petita infància.
De cara el 2018 falta la realització de 2 tallers i l’acte de cloenda que va ser posposat en l’edició
anterior.
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Total accions :
-

6 accions 8 març

-

3 accions 25N

-

22 sessions accions preventives població adolescent

-

8 sessions seguiment pla igualtat

-

100 sessions tallers població adulta

-

12 sessions escola de famílies
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