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1. Presentació

Les Regidories d’Igualtat dels municipis de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena hem impulsat conjuntament 
el II Pla d’igualtat de Gènere de la Mancomunitat per als propers anys 2016-19. El document que presentem 
és el resultat d’un treball conjunt intermunicipal i per tant és una proposta molt encoratjadora de coordinació, 
cooperació i cohesió per a fer efectiu el treball transversal de les polítiques de gènere.

És necessari seguir treballant per a la transformació social, per a un canvi de mentalitat, i per identificar i 
replantejar aquest model de societat basat en una cultura patriarcal on el masclisme és molt present arreu. 
Aconseguir la igualtat real d’homes i dones és un objectiu de justícia social i només serà possible si comptem 
amb la implicació de tothom, dones i homes, institucions, governs i entitats. 

Les Regidories d’Igualtat ens comprometem a consolidar les polítiques de gènere en el nostre territori, a se-
guir lluitant dia a dia per la igualtat de drets i oportunitats, per a l’eradicació de qualsevol forma de discrimina-
ció de gènere, i a implicar tots els actors i agents per la lluita i l’assoliment d’una societat més lliure, igualitària 
i democràtica.

Presentem un document que ha de ser viu, en revisió constant i avaluable, que ha de connectar tots els de-
partaments implicats, les entitats de dones, i la societat en general. Un document que no neix de sobte sinó 
que és el resultat de molts anys de treball al nostre territori, gràcies a la feina de les entitats de dones, del 
compromís polític i del llarg bagatge en el desenvolupament de les polítiques de gènere. Un treball de tothom 
i per a tothom.

Carme Riera Minguet – Ajuntament d’Igualada
Pepita Còdol Mansó – Ajuntament de Vilanova del Camí
Aurora Fernández Machado – Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Vanessa Massons Vives – Ajuntament d’Òdena
Carme Vallès Amatllert – Ajuntament de La Pobla de Claramunt

Regidories d’Igualtat de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena
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2. Introducció

El desenvolupament de les polítiques d’igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques 
públiques d’àmbit local són dos processos inacabats i en constant revisió a Catalunya.

Tal com reconeix la darrera Llei d’Igualtat efectiva de dones i homes aprovada pel Parlament de Cata-
lunya el 21 de juliol de 2015 (Llei/2015)1 “malgrat els nombrosos exemples de reconeixement formal i dels 
progressos fets fins al moment, la igualtat de dones i homes en la vida quotidiana encara no és una realitat. 
A la pràctica, dones i homes no gaudeixen dels mateixos drets, ja que persisteixen desigualtats polítiques, 
econòmiques i culturals (...) Aquestes desigualtats són el resultat d’estructures socials que es fonamenten en 
nombrosos estereotips presents en la família, l’educació, la cultura, els mitjans de comunicació, el món laboral 
i l’organització social, entre altres àmbits. (... ), així cal “actuar en tots aquests àmbits de desigualtat fent-hi 
una nova aproximació i duent-hi a terme canvis estructurals.(...).

La Llei 17/2015 recull una interpretació complexa del principi d’igualtat que ja van proposar feminismes de 
divers signe al llarg de la història, exigint el reconeixement de drets concrets, però demanant també canvis 
estructurals. Aquesta interpretació complexa del principi d’igualtat inclou aspectes d’igualtat material i estruc-
tural per a les dones i rebutja l’ idea d’assimilar les dones als models androcèntrics de societats que han estat 
configurats en la seva absència. No es tracta únicament d’incloure a les dones en el marc de drets existents, 
sinó de transformar les relacions de gènere, qüestionar i re-formular els mecanismes que han permès la cons-
trucció d’àmbits de relacions socials desiguals, els estereotips de gènere i el no reconeixement de l’aportació 
de les dones a les nostres societats. 
Dins d’aquest context, les autoritats locals i regionals, que són les esferes de govern més pròximes a la po-
blació, juguen un paper fonamental en el desenvolupament de polítiques públiques orientades a transformar 
les estructures i les relacions socials que possibiliten la pervivència de desigualtats entre dones i homes en 
diferents àmbits de la vida pública i privada.  

1 Es tracta d’una regulació pròpia i singular, feta d’acord amb les competències de l’autogovern de Catalunya, que completa la nor-
mativa relativa a la paritat i s’emmarca dins la categoria de norma específica complementària de la Llei orgànica 3/2007, del 22 de 
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, que incorpora modificacions legislatives substancials per avançar cap a aquesta 
igualtat efectiva, i estableix mesures transversals en tots els ordres de la vida, amb la finalitat d’eradicar les discriminacions contra 
les dones, a més d’adequar-se al marc normatiu comunitari i als objectius més avançats en matèria de transversalitat de gènere 
que formulen diferents institucions de la Unió Europea.
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Per desenvolupar aquestes polítiques, i en el marc de les seves competències, els ens locals han adoptat 
diferents estratègies i s’han dotat de diversos instruments i serveis que han permès avançar en aquest camí 
cap a la igualtat de gènere. En aquest sentit, un dels principals instruments posats en marxa a la demarcació 
de Barcelona han estat els Plans d’Igualtat municipals o supramunicipals, que permeten la planificació i prio-
rització de les actuacions en matèria d’igualtat de gènere durant un període de temps determinat, que sol ser 
de dos a cinc anys.

La Mancomunitat de la Conca d’Òdena va desenvolupar el seu primer Pla d’Igualtat de Gènere durant els 
anys 2010-12, que posteriorment va prorrogar fins el 2015. L’any 2014 es va dur a terme una avaluació 
d’aquest Pla d’igualtat, treball que va permetre analitzar i obtenir coneixement sobre els resultats de les acci-
ons endegades i valorar-ne la seva aplicació. 

Aquest informe d’avaluació és l’instrument que ha permès situar el punt de partida per a dissenyar i elaborar 
el nou Pla d’Igualtat de Gènere 2016-19, tasca que s’ha desenvolupat al llarg del passat 2015.

L’instrument es promou conjuntament des de les Regidories d’Igualtat de cinc municipis de la Mancomunitat 
(Òdena, Igualada, la Pobla de Claramunt, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí) i inclou una 
diagnosi de gènere i les accions que s’han plantejat per desenvolupar polítiques d’equitat de gènere que ga-
ranteixin la igualtat real d’homes i dones i treballin per l’eradicació de qualsevol manifestació de discriminació 
de gènere i de violència masclista.
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3. Metodologia 

El projecte d’elaboració del Pla d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’ Òdena (MICOD) 2016/2019 
ha abastat un període de vuit mesos i ha constat de dues fases principals:

1. RECOLLIDA D’INFORMACIÓ I ELABORACIÓ DE L’INFORME DE DIAGNÒSTIC

El procés d’elaboració del Pla d’Igualtat s’inicia amb una fase de Diagnosi de la MICOD des d’una perspectiva 
de gènere, recollint i analitzant la informació relativa a: 

 → El context territorial i les característiques de la població en cinc municipis MICOD (Òde-
na, Igualada, la Pobla de Claramunt, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí).  
Mitjançant una sèrie d’indicadors plantejats des de la perspectiva de gènere s’analitzen les caracte-
rístiques més significatives de la població i del territori amb l’objectiu de visualitzar l’experiència de les 
dones de la Mancomunitat, la seva heterogeneïtat i els grups de dones que poden sofrir o sofreixen 
una discriminació múltiple per les seves circumstàncies personals i socials. Tot i que les línies d’anà-
lisi es refereixen a la situació específica de les dones en cada un dels àmbits considerats, el procés 
d’investigació inclou l’anàlisi comparativa de la situació i la posició de les dones i dels homes, així com 
de les seves necessitats, interessos i expectatives. 

 → Les polítiques de gènere i d’igualtat d’oportunitats desenvolupades en el territori en els dar-
rers anys, per tal d’identificar el nivell de compromís polític, així com les possibles mancances i les 
àrees de millora.

o Pla d’acció per a la igualtat de gènere 2010-2012 
o Informe d’avaluació del Pla d’Igualtat de Gènere 2010-2012 
o Pla Operatiu d’Igualtat de gènere 2015 

 → Àmbits	específics	relacionats	amb	les	sis	línies	estratègiques	de	l’Oficina	de	Polítiques	d’Igual-
tat de la Diputació de Barcelona: 



Metodologia

10

1. Compromís amb la igualtat
	 La incorporació de la igualtat de gènere com a dret fonamental de totes les persones i com a valor central de l’acció municipal i 

de totes les polítiques locals.

	 La voluntat política d’incorporar la perspectiva de gènere a l’agenda dominant. 

	 La introducció de la perspectiva de gènere en tots els àmbits i polítiques municipals. 

	 L’adequació dels recursos tècnics i pressupostaris pel desenvolupament de les polítiques d’igualtat. 

	 L’ existència de mecanismes de cooperació horitzontal entre tots els àmbits i departaments municipals.

	 La participació de la ciutadania en general i, en particular, del moviment associatiu de les dones per al disseny, el seguiment i 
l’avaluació de les polítiques d’igualtat de gènere.

2. Acció contra la violència masclista
	 L’impacte de la violència masclista en la zona de la Conca d’Òdena. 

	 Les campanyes de sensibilització i les accions de prevenció. 

	 L’adequació dels recursos per a les dones víctimes de violència masclista i per les seves filles i fills; els àmbits de millora.

	 Grau de coneixement dels recursos.

	 La capacitació i la formació del personal municipal. 

3. Drets i qualitat de vida
	 Cobertura de serveis per la cura dels infants

	 Recursos i equipaments per a l’atenció al jovent 

	 Recursos i equipaments per a l’atenció a la gent gran

	 Recursos i equipaments per a l’atenció integral a la salut, amb perspectiva de gènere

	 Disseny urbanístic de les ciutats

	 Mobilitat i transports públics

4. Coeducació
	 Les accions per sensibilitzar i capacitar la comunitat educativa (professorat, monitores i monitors de lleure, mares i pares), per tal 

de reforçar relacions i pràctiques educatives lliures d’estereotips de gènere. 

	 La integració de la coeducació en tots els nivells educatius i  en tots els currículums escolars, materials lectius, didàctics i de suport 
del sistema educatiu. 

	 Els mecanismes per revisar els continguts curriculars educatius, els llibres de text i els materials educatius a tots els nivells de 
l’ensenyament.

5. Reformulació dels treballs i dels temps  
	 La participació de les dones i els homes al mercat de treball productiu.

	 La participació de les dones i dels homes al treball de cura.

	 Les polítiques per afavorir l’accés i la permanència de les dones en el mercat de treball en condicions d’igualtat i per fomentar 
l’emprenedoria de les dones. 

	 Les accions de sensibilització per promoure la coresponsabilitat de les tasques de cura.

6. Reconeixement del lideratge i la participació de les dones
	 La governança i la participació de les dones en tots els nivells i els àmbits de la vida pública i en els llocs de presa de decisions 

dels espais institucionals.

	 Les entitats i els grups de dones organitzades en el territori.

	 La participació de les dones a les activitats que ofereixen els municipis.
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El plantejament metodològic del Pla d’Igualtat de Gènere de la Mancomunitat d’Òdena 2016/2019 es basa 
en l’anàlisi documental i l’aplicació de tècniques de recollida d’informació de caire quantitatiu i qualitatiu que 
incorporen la participació, la retroalimentació i la contribució de la ciutadania, els grups de dones del territori, 
les entitats i les i els professionals involucrats en els processos d’elaboració de les polítiques locals. 

En aquest sentit, a més d’analitzar tota la documentació que afecta l’organització i la gestió de les polítiques 
de gènere disponible a la base de dades de la Mancomunitat, s’engeguen diferents mecanismes i processos 
participatius amb l’objectiu de detectar els interessos, les necessitats i les propostes de les dones que viuen 
al territori. 

Des del punt de vista metodològic s’apliquen les següents tècniques d’investigació: 

ANÀLISI DOCUMENTAL

•	 Revisió d’estadístiques anuals.

•	 Revisió d’informes i memòries de l’àmbit d’ Igualtat de la MICOD. 

•	 Anàlisi dels plans, protocols i normatives en tema de polítiques d’igualtat. 

QÜESTIONARIS, ENQUESTES  I ENTREVISTES REALITZADES A INFORMANTS CLAUS

•	 Entrevistes al personal tècnic i polític responsable de la implementació de les polítiques d’igualtat .

•	 Entrevistes a l’Associació “Dones amb Empenta” i SIE de la Catalunya Central. 

•	 Qüestionari on-line dirigit a tota la ciutadania. (Mostra: 103 dones ; 51 homes). 

•	 Enquestes de tipus presencial a dones residents al territori (Mostra: 400 dones). 
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SESSIONS PARTICIPATIVES

•	 Taller amb associacions i grups de dones organitzats en el territori; Duració 2 hores; Participació: 23 dones, 1 home; 
Dones amb empenta, Grup de Dones de les tardes dels dimecres, Dones de l’antiga associació Dones d’Igualada, 
CCOO Dona, ERC, Socialistes, ICV, CUP, Regidores d’Igualtat MICOD.

•	 Taller amb personal tècnic dels diferents municipis i departaments. Duració 3 hores; Participació: 20 dones i 7 homes:

Nom i càrrecs de les persones participants: 
Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena:
María José Fernández Gamero – Coordinadora 
Mireia Prat Aragay –  Agent d’igualtat
Igualada:  
Xavier Barberà – Tècnic de Medi Ambient 
Jordi Bertran –  Tècnic d’Ensenyament (coordinador del Servei d’Ensenyament) 
Laura Descàrrega – Tècnica de Dinamització juvenil 
Joan Domingo – Tècnic de Dinamització de territori i empresa 
Ada Jover – Dinamitzadora cultural 
Elisabet Martinez – Coordinadora de l’ Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
Montse Montrabeta – Cap de servei de Serveis Socials 
Neus Orriols – Cap de servei de Sanitat i Salut Pública 
Arantxa Prieto – Coordinadora d’Equipaments Cívics  
Jordi Sellarès – Cap de servei d’Acció Social i Igualtat 
Mireia Subirana – Tècnica Promoció de la Salut 
Albert Tarrida – Director del Servei d’Esports 
Vilanova del Camí: 
Anna Castro Serra – Responsable de Contractació i Compres 
Míriam Codina Riba  - Coordinadora – Tècnica de Promoció Econòmica 
Pilar Martinez Palacios – Responsable del Departament de Sancions 
Teresa Mas – Directora de la Biblioteca 
Isa Molina Cruz – Responsable de  Gestió de RRHH 
Gemma Roig Rius – Auxiliar Tècnic de Cultura 
Eva Sorroche Vivar – Responsable OAC 
Elisabeth Vilomara Diaz – Responsable del Departament d’Estadística 
Santa Margarida de Montbui: 
Quim Bernal – Tècnic àrea bàsica Serveis Socials 
José Andrés González – Cap Policia Local 
Òdena: 
Virginia Abenoza – Tècnica de Medi Ambient i Coordinadora d’Urbanisme
Inés García – Tècnica d’Ensenyament i Joventut
Carla Suàrez – Tècnica de Promoció econòmica 

Una vegada recollida tota la informació, es processa i s’analitza per formular una valoració de la situació de 
cada un dels indicadors. Amb aquest material s’elabora un Informe de diagnòstic de manera consensuada 
amb la Mancomunitat.
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2. DISSENY DEL PLA D’ACCIÓ 2016-2019

Finalitzada la fase de Diagnosi, es crea una Comissió de treball que funciona com a estructura operativa 
per al disseny del Pla d’igualtat de gènere i que, posteriorment, s’encarregarà de la seva implementació i 
seguiment.
La Comissió està formada per:

o Coordinació MICOD.
o Personal Polític d’Igualtat  dels cinc municipis.  
o Agent d’Igualtat de la MICOD. 
o Tècnic d’Igualtat (Igualada). 
o Personal Tècnic representant dels diferents municipis i departaments. 

La Comissió treballarà conjuntament per definir, de forma consensuada, les mesures que es considerin ne-
cessàries per tal de corregir les desigualtats de gènere identificades a l’avaluació diagnòstica i d’impulsar 
totes aquelles actuacions que contribueixin a reforçar els aspectes de justícia i equitat en el territori.

Un cop s’aprova aquest Disseny del Pla d’acció, s’elaboren els indicadors d’avaluació de cadascuna de 
les accions planificades i es redacta el document definitiu amb el Pla d’Igualtat de Gènere 2016/2019 de la 
MICOD. 
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4. Informe de diagnòstic:  
Anàlisi de la MICOD des d’una perspectiva de gènere

4.1 Dades territorials i característiques sociodemogràfiques 
4.2 Compromís amb la igualtat de gènere 
4.3 Violència Masclista
4.4 Drets i qualitat de vida
4.5 Coeducació
4.6 Treballs i Temps
4.7 Lideratge i participació de les dones

4.1 DADES TERRITORIALS I CARACTERÍSTIQUES SOCIODEMOGRÀFIQUES

L’elaboració de les polítiques municipals i, especialment, el disseny de les polítiques de benestar i qualitat de 
vida de la població s’ha de basar en l’anàlisi de les realitats socials de la població reconeixent les diferències 
i visibilitzant les experiències de les dones que, per les seves circumstàncies personals i socials poden tenir 
necessitats específiques a l’hora d’accedir als recursos i serveis municipals.

En aquest sentit, és imprescindible començar aquest diagnòstic amb la descripció i l’anàlisi de les dades re-
latives a les característiques sociodemogràfiques i a les tendències que s’han registrat en els últims anys  en 
cinc municipis de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’ Òdena (MICOD): Òdena, Igualada, la Pobla 
de Claramunt, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí. Per això, en la diagnosi que es presenta a 
continuació es posa especial èmfasi en l’estructura de la població, les seves característiques bàsiques i es 
desagreguen les dades, sempre que sigui possible, per sexe i edat. 

A nivell metodològic cal destacar que les dades estadístiques utilitzades fan referència a distints àmbits terri-
torials, en funció de la disponibilitat de les bases de dades de la MICOD i de les dades institucionals d’Hermes 
i IDESCAT. 

→	 Dades MICOD (mitjana resultant de les dades dels cinc municipis junts).  
→	 Dades de cada municipi.  
→	 Dades de la Comarca de l’Anoia.
→	 Dades de Catalunya.
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A partir de les dades estadístiques recollides es fa una lectura en clau de gènere, posant especial atenció a: 
 
	Observar les presències i les absències dels grups de dones i d’homes i les possibles explicacions 

d’aquests fets.
	Observar les característiques dels grups d’homes i de dones, les coincidències i les diferències.
	Comprovar si les característiques i les diferències són visibles i si es tenen en compte.  
	Observar quina relació tenen les característiques, semblances i diferències amb els rols de  gènere i 

quines variacions es poden observar al llarg del temps.

	Contextualització 

En aquest primer apartat es presenta una síntesi d’indicadors sociodemogràfics de l’Anoia, amb un apunt de 
les dades desagregades pels cinc municipis integrants la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena: 
Òdena, Igualada, la Pobla de Claramunt, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí.

Les àrees urbanes d’aquest cinc municipis formen la part central, més urbana i més densa de la Comarca 
de l’Anoia i tenen en comú el treball desenvolupat en els darrers anys per la implementació de les polítiques 
d’igualtat de gènere d’àmbit local.

Gràfic	1:	Comarca	de	l’Anoia	(33	municipis)

Font: Informe econòmic anual l’Anoia 2014, Ajuntament d’Igualada.
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	Composició i dinàmica de la població de la MICOD

La zona de la Conca d’ Òdena és la que històricament concentra el major pes de població de l’Anoia i que en 
l’actualitat acull el 60,5% de la població del total de la comarca. 
La població dels cinc municipis MICOD, segons les dades d’Hermes 2014, suma un total de 66.708 perso-
nes. Demogràficament destaca el pes de la ciutat d’Igualada, on hi viu més de la meitat de la població MICOD, 
seguida per Vilanova del Camí i Santa Margarita de Montbui que són ciutats al voltant dels 10.000 habitants. 
Òdena i la Pobla de Claramunt no arriben als 4.000 habitants.

Gràfic	2:	Distribució	territorial	de	la	població	de	l’Anoia	(per	zones)	

 

 

Font: Informe econòmic anual de l’Anoia 2014, Ajuntament d’Igualada.

Les dinàmiques de creixement de la població han sigut diverses a cada municipi, encara que tots compartei-
xen les dècades dels 60 i 70 com a període més significatiu de creixement relatiu i tots presenten importants 
acumulacions de creixement entre el 2000 i el 2014 (destaquem que l’Alta Anoia ha passat d’aglutinar el 27% 
de població l’any 2000, al 34% l’any 2014). 

Com indica l’Informe econòmic anual, aquest creixement durant el 2013 i 2014 ha entrat ara en una nova fase 
d’alentiment i al 2014 va ser per primer cop negatiu, amb una lleugera pèrdua de població que es dóna de 
manera més acusada a la zona de Conca d’Òdena, que baixa de 2 habitants la seva densitat de població per 
km². (A nivell general l’Anoia ha disminuït la seva densitat de població d’1 habitant, de 137 a 136 habitants 
per quilòmetre quadrat). 
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Gràfic	3:	Evolució	de	la	població	dels	cinc	municipis	de	la	Conca	d’Òdena.1960-2010      
      

  % creixement     
1960-1970 59,37%     
1970-1981 22,66%     
1981-1991 5,77%     
1991-2000 1,70%     
2001-2010 18,64%     
      
 
 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 Font: HERMES,2011

Font: HERMES,2014

Gràfic	4:	Evolució	de	la	població	per	sexe.	2000-2014.	Àmbit	Conca	d’	Òdena.
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	Distribució de la població per sexe

Tal com mostra la Taula 1, la distribució per sexe de la població de la Mancomunitat és força equitativa en 
tot el territori, encara que la població femenina és lleugerament més nombrosa que la masculina en tots els 
municipis MICOD, a excepció de Vilanova del Camí.  

Taula 1: Població municipis MICOD per sexe, 2014.

MUNICIPI Dones Homes Total 
Igualada 19778 18973 38751
La Pobla de Claramunt 1096 1090 2186
Òdena 1856 1768 3624
Santa Margarita de Montbui 4833 4802 9641

Vilanova del Camí 6222 6284 12506

Gràfic	5:	Població	municipis	MICOD	per	sexe,	2014

Font: Hermes, 2014.

La població dels cinc municipis MICOD, segons las dades d’Hermes del 2014, compta amb un 50.5% 
de dones i un 49,5% d’ homes. 
En aquest sentit cal destacar també les dades relatives a la relació de masculinitat/ feminitat en el territori 
mancomunat. 
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Aquest índex fa visible el nombre d’homes per a cada 100 dones i el nombre de dones per a cada 100 homes 
i mesura, així, el pes de cada grup respecte l’altre. 

La relació de feminitat de la població MICOD es situa en un 102,11%. I és així superior a la relació de 
masculinitat, encara que les diferències són subtils. 

	Distribució de la població per sexe i grups d’edat

Gràfic	6:	Piràmide	de	la	població	de	MICOD

Font: Hermes, 2014.
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Taula 2: Relació de masculinitat/ feminitat per grups d’edat 
 

        
          

 ÀMBIT MUNICIPAL 
 

DEMARCACIÓ BARCELONA ÀMBIT COMARCAL Catalunya 

 Fem Mas Fem 
 

Mas Fem Mas Fem Mas 
De 0 a 4 anys 93,82 106,58 94,04  106,34 92,61 107,98 94,01 106,37 
De 5 a 9 anys 93,43 107,03 94,38  105,96 93,46 107,00 94,53 105,79 
De 10 a 14 anys 90,69 110,27 94,69  105,60 91,37 109,44 94,65 105,66 
De 15 a 19 anys 95,10 105,16 92,43  108,19 96,03 104,14 92,65 107,94 
De 20 a 24 anys 98,34 101,69 96,26  103,88 96,42 103,71 96,21 103,94 
De 25 a 29 anys 103,14 96,95 102,06  97,98 97,71 102,34 101,54 98,48 
De 30 a 34 anys 97,36 102,71 98,67  101,35 97,27 102,80 97,57 102,49 
De 35 a 39 anys 92,03 108,66 94,77  105,52 90,57 110,41 93,36 107,12 
De 40 a 44 anys 87,73 113,99 94,99  105,27 87,25 114,62 93,39 107,07 
De 45 a 49 anys 95,69 104,51 98,05  101,99 89,98 111,13 96,17 103,99 
De 50 a 54 anys 103,58 96,54 103,99  96,16 97,43 102,64 101,68 98,34 
De 55 a 59 anys 103,85 96,29 107,73  92,83 99,71 100,29 105,01 95,23 
De 60 a 64 anys 103,75 96,39 110,60  90,42 100,71 99,30 107,74 92,81 
De 65 a 69 anys 109,73 91,13 115,01  86,95 106,90 93,54 112,23 89,10 
De 70 a 74 anys 121,24 82,48 118,78  84,19 112,55 88,85 116,31 85,98 
De 75 a 79 anys 143,80 69,54 134,16  74,54 131,23 76,20 131,34 76,14 
De 80 a 84 anys 147,96 67,58 158,71  63,01 143,38 69,75 154,00 64,94 
De 85 anys i més 212,95 46,96 228,31  43,80 196,87 50,79 216,78 46,13 
TOTAL 102,11 97,93 104,66  95,55 99,11 100,90 103,12 96,98 

Font: Hermes, 2014.

L’anàlisi de la piràmide demogràfica (Gràfic 6) i de la relació de feminitat i masculinitat per grups d’edats (Taula 
2) mostren algunes característiques significatives des d’una perspectiva de gènere: 

	La piràmide poblacional mostra un pes important de població en la franja d’edat entre els 35 i 45 anys, 
mentre que en la base també tendeix a eixamplar-se. S’observa també un major pes poblacional de 
les dones, especialment en edats avançades. En canvi, en l’ interval de 30 a 49 anys, hi ha un major 
pes de població masculina. 

	Tot i que el gruix de la població tan masculina com femenina es concentra en els grups de població 
adulta, si es compara amb la piràmide de la població de la demarcació de Barcelona i de Catalunya, 
s’observa que la piràmide MICOD té una major pèrdua d’adults en tots els grups en edat de treballar, 
pèrdua que encara és més evident en els grups de dones. Les dades relatives a la relació masculini-
tat-feminitat confirmen aquesta manca relativa de dones adultes joves especialment en el grup 
de població entre els 35 i els 39 anys, però també en el grup de dones entre els 40 i els 44 anys. 
Molts factors hi poden estar relacionats, des de les característiques del mercat de treball, les eleva-
des taxes d’atur de les dones de més de 55 anys i una certa masculinització dels grups immigrants 
(que actualment ja és molt moderada).
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	Respecte a la població jove, que representa el 8,73 % de la població, les dades assenyalen una lleugera 
prevalença d’homes, a excepció del grup entre els 25 i els 29 anys, on la presència femenina és superior 
a la masculina, encara que les diferències són petites.

En aquest sentit, cal considerar que la presència de dones joves, podria ser un element estratègic pel 
desenvolupament local. Diversos estudis2 han posat de manifest la correlació entre els indicadors de 
dinamisme i creixement dels municipis amb la presència dels grups de dones joves i adultes joves. Tan-
mateix, cal recordar que són un grup caracteritzat sovint per un elevat nivell formatiu i en conseqüència 
una elevada mobilitat residencial. Així, caldria garantir en el territori les condicions idònies per a que les 
dones joves puguin optar per desenvolupar els seus projectes professionals i personals, sense veure’s 
obligades a marxar.  

	Pel que fa la població infantil, l’índex de primera infantesa als cinc municipis de la MICOD es correspon 
al 9.63% i, a l’igual que l’índex de dependència infantil, dóna desagregat per sexe una proporció d’infants 
una mica superior en el grup dels homes. Aquest fenomen està relacionat amb la major mortalitat dels 
homes en edat adulta i amb la petita diferència positiva de naixements de nens respecte als de nenes. 

L’índex d’envelliment és del 91,49 %. Això confirma que la població infantil és més nombrosa que 
la població de més de 65 anys i que la Conca d’ Òdena té, potencialment una bona capacitat de 
reemplaçament de la població. Tanmateix, aquest augment proporcional del pes de la població infantil en 
els cinc municipis fa imprescindible tenir en compte les necessitats de la infantesa i la de les persones 
que s’encarreguen de la seva cura, majoritàriament dones (mares, àvies, cangurs o altres membres de la 
xarxa familiar i social).

	Per últim, com ja s’ha esmentat abans, les dades evidencien que l’envelliment i el sobreenvelliment als 
cinc municipis de la MICOD, és un fenomen caracteritzat per la presència majoritària de dones. Hi ha una 
clara tendència a la feminització de la vellesa i és destacable la presència d’un nombrós grup de dones 
grans i molt grans. Fins i tot, les dones de més de 85 anys són més del doble que els homes de la mateixa 
franja d’edat. 

2 Demographic and Migratory Flows Affecting European Regions and Cities, Espon, UE http://www.espon.eu/export/sites/default/
Documents/Projects/AppliedResearch/DEMIFER/FinalReport/Final_report_DEMIFER_incl_ISBN_Feb_2011.pdf
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Tal com mostren les taules 3 i 4, l’índex de dependència senil com el de sobreenvelliment en cada un dels 
cinc municipis és significativament superior en el cas de la població femenina. Les dones grans i molt grans 
són un col·lectiu a fer visible en la configuració de les polítiques locals. Cal tenir en compte les necessitats 
específiques en aspectes diversos com la sanitat i la cura, la mobilitat i els serveis socials. Són un col·lectiu 
especialment fràgil per la seva elevada edat, les condicions físiques i per tenir, proporcionalment, un menor ni-
vell d’ingressos. Així, cal seguir treballant per a desenvolupar actuacions dirigides a mantenir el benestar de la 
població gran, posant especial atenció a les diverses experiències de les dones grans que viuen als municipis.

Taula 3: Índex Dependència senil

MUNICIPI Dones Homes Total

Igualada 34.21 23.48 28.80

La Pobla de Claramunt 30.70 24.61 25.57

Òdena 27.39 20.58 23.87

Santa Margarida de Montbui 27.69 20.88 24.23

Vilanova del Camí 25.09 19.02 22.00

Taula 4: Índex Sobreenvelliment

MUNICIPI Dones Homes Total

Igualada 19.25 13.42 16.85

La Pobla de Claramunt 21.36 10.29 16.27

Òdena 14.66 6.07 10.83

Santa Margarida de Montbui 14.72 9.43 12.40

Vilanova del Camí 16.19 8.51 12.80

 
Taula 5: Índex d’envelliment

Taxes Dones Homes Total

MICOD 109,49 74,73 91,49

DEMARCACIÓ BARCELONA 130,12 88,46 108,67

ÀMBIT COMARCAL 104,61 75,48 89,51

CATALUNYA 123,93 86,62 104,74

Taula 6: Índex de dependència infantil i juvenil

Taxes Dones Homes Total

MICOD 28,35 29,59 28,98

DEMARCACIÓ BARCELONA 24,50 25,90 25,20

ÀMBIT COMARCAL 28,81 29,26 29,04

CATALUNYA 25,41 26,40 25,91
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Taula 7: Índex de primera infantesa

Taxes Dones Homes Total

MICOD 9,19 9,52 9,36

DEMARCACIÓ BARCELONA 7,71 8,17 7,94

COMARCA 8,87 9,03 8,95

CATALUNYA 7,86 8,20 8,03

 
Taula 8: Índex de dependència senil

Taxes Dones Homes Total

MICOD 31,04 22,11 26,52

DEMARCACIÓ BARCELONA 31,88 22,91 27,39

COMARCA 30,13 22,08 25,99

CATALUNYA 31,49 22,86 27,14

Taula 9: Índex de sobreenvelliment

Taxes Dones Homes Total

MICOD 18,04 11,56 15,30

DEMARCACIÓ BARCELONA 17,94 10,89 14,99

COMARCA 17,54 11,48 14,89

CATALUNYA 18,16 11,32 15,25

Font: Hermes, 2014.
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	Composició de les llars

La informació i les dades relatives a la composició de les llars en els cinc municipis que composen la MICOD 
són escasses i es remunten a l’any 2001. Tot i així, tenint en compte les tendències que actualment s’han 
registrat en tota Catalunya, cal destacar que cada cop menys es pot parlar d’un únic model de família. Malgrat 
que les llars formades per parelles casades i amb descendència es mantenen com la tipologia predominant 
de l’organització familiar, la seva importància numèrica és cada cop menor. 

Per una banda destaca un número en constant creixement de nuclis formats per parelles que conviuen de 
manera estable (heterosexuals i homosexuals) amb o sense descendència. Entre els canvis més rellevants 
destaquen també la consolidació de llars monomarentals i monoparentals, és a dir, unitats familiars formades 
per mare i descendència, o per pare i descendència. Segons les dades del Cens de Població i Habitatge del 
INE del 2011 les llars monoparentals representen el 10,5% del total de llars a Catalunya i, en el cas de la 
Comarca de l’Anoia, el 10,9%. En ambdós casos, els nuclis monoparentals són marcadament feminitzats, ja 
que sense dubte són nuclis encapçalats majoritàriament per dones. Com es pot observar en el gràfic 7, en-
cara que en els darrers anys el pes demogràfic dels pares sols amb filles i/o fills ha anat pujant lleugerament, 
el 78% de les llars monoparentals són nuclis familiars formats per dones que consten com a solteres, 
separades o divorciades i que viuen amb les seves filles i fills. 

Les experiències de les dones que encapçalen nuclis monomarentals requereixen respostes específiques. 
Caldria així estudiar mecanismes per tal de conèixer les seves necessitats i els seus interessos. La visibilitat 
i el reconeixement de la forta diversitat, així com de la multitud de situacions i factors que caracteritzen els 
diferents models de família, són les primeres qüestions que caldria treballar per aconseguir l’adequació de 
les polítiques i els recursos municipals a aquestes realitats cada cop més presents en les nostres societats.  

D’altra banda cal destacar també l’augment significatiu a tota Catalunya de les llars unipersonals, que a la 
Comarca de l’Anoia representen el 21,7% del total de les llars. En aquest col·lectiu pesen majoritàriament les 
dones grans que viuen soles per causa de viduïtat.
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Gràfic	7:	Llars	monomarentals	i	monoparentals	a	Catalunya

  
Font: Cens de Població i Habitatge del INE, 2011

Taules 10 i 11: Llars monoparentals a Catalunya i l’Anoia

Percentatge de llars monoparentals. 2011 MARES PARES Total

Catalunya 8.19% 2.30% 10.49%

Comarca de l’Anoia 8.40% 2.47% 10.87%

Llars monoparentals per sexe. Catalunya 2011 Nombre %

Mare sola amb descendència 241.000 77,99%

Pare sol amb descendència 68.000 22,01%

Total 309.000

Total de llars 2.945.000

% llars monoparentals 10,49%

Font: Cens de Població i Habitatge del INE, 2011
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	Maternitat: 

És poca també la informació al voltant de la maternitat de les dones de la Conca d’Òdena. Les dades esta-
dístiques recullen només l’índex sintètic de fecunditat o nombre mitjà de fills/filles per dona. En el cas de la 
població dels cinc municipis de la MICOD la mitja, encara que és lleugerament superior a la mitja de Barcelo-
na, és inferior a 2 i es correspon a un 1,56 fill o filla per dona. 

Les tendències que es registren a Catalunya apunten també que gran part de les dones són mares a una edat 
adulta. Segons dades INE 2014, al voltant dels 31 anys es concentra la gran majoria de dones que tenen el 
seu primer fill o filla, però cada vegada més creix el grup de dones que esdevenen mares després dels 40 
anys. De fet, en aquesta franja d’edat es tenen més filles i fills que entre els 20 i els 26.

Seria important recollir més informació específica relativa a les mares que viuen a la zona de la Micod, per 
conèixer les seves característiques principals així com les seves necessitats i interessos. Segons la infor-
mació recollida durant els processos participatius realitzats per a l’ elaboració d’aquest Pla, algunes de les 
qüestions que es podrien tractar per millorar l’atenció a la salut sexual i reproductiva de les dones són, per 
exemple, la potenciació dels recursos d’atenció a la salut de les dones en els processos de reproducció as-
sistida, interrupció de l’embaràs o pèrdues gestacionals. 

Per últim, cal destacar que, entre els resultats dels processos participatius, hi ha part de la població que va 
posar en evidència la persistència d’ estereotips de gènere que afecten la qualitat de l’atenció sanitària cap 
a les dones. Indiquen, per exemple, que en les consultes d’atenció a la salut sexual i reproductiva és dona 
per suposat l’ heterosexualitat de les dones i no es contemplen les relacions LGTBI. 

Gràfic	8:	Nombre	mitjà	de	fills/es	per	dona,	2011

Font: Hermes, 2011
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	Població amb nacionalitat estrangera

Tal com mostra el gràfic 9, el gruix de la població de la Conca d’Òdena és nascuda a Catalunya (el 70,75%). 
Un 20 % ha nascut a Espanya i la població amb nacionalitat estrangera representa el 10,9 % del total.

Gràfic	9:	Població	de	la	Comarca	de	l’Anoia	per	lloc	de	naixement	i	zones	comarcals

 Font: Informe econòmic anual l’Anoia 2014, Ajuntament d’Igualada.

Si s’analitza el gràfic 10 es pot observar que si bé, des de l’any 2000 hi va haver un fort increment de gent 
nouvinguda a tot el territori de la MICOD, a partir del 2009, coincidint amb l’inici de la crisi, la població total 
estrangera ha anat disminuint. 

Si se segrega per sexe es pot observar com la disminució ha afectat, sobretot, al col·lectiu masculí i, a dades 
de 2014, la població masculina i femenina amb nacionalitat estrangera són quasi equiparables.

Per altra banda, també es veu que el comportament de la migració masculina es caracteritza per uns canvis 
més sobtats, amb unes pujades i baixades més intenses. Aquest fet pot estar relacionat amb una major vin-
culació de la migració amb les oportunitats del mercat laboral.
En canvi, la migració femenina sembla tenir un comportament més estable. Aquesta característica pot rela-
cionar-se amb els rols diferenciats que juguen les dones en el procés migratori. No cal oblidar que les dones 
tenen un paper protagonista en el procés d’arrelament en el territori de residència, ja que acostumen a ser 
elles les principals responsables de la cura de filles i fills, així com les principals interlocutores dels diversos 
serveis municipals.
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Gràfic	10:	Evolució	de	la	població	amb	nacionalitat	estrangera	en	el	territori	MICOD,	2000/2014	

Font: Hermes, 2014.

Segons les dades d’IDESCAT, encara que les diferències són petites, la població amb nacionalitat estrangera 
que viu en el territori de la MICOD és lleugerament masculinitzada. 

Al 2014 hi viuen 3.064 dones i 3.396 homes i la taxa d’estrangeria global MICOD és del 9,68%. Tal com mos-
tra la taula 12, aquest percentatge és superior a la taxa del conjunt de la comarca de l’Anoia amb un 8,40% i 
inferior en relació a la realitat catalana, que és d’un 13,93%.
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Taula 12: Taxa estrangeria global

Taxa estrangeria global Dones Homes Total
MICOD 9,09% 10,29% 9,68%
DEMARCACIÓ BCN 13,05% 14,85% 13,93%
COMARCA 7,98% 8,83% 8,40%

Font: IDESCAT, 2014.

Gràfic	11:	Taxa	estrangeria	global	(IDESCAT,	2014).	
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Font: Hermes, 2014.

Pel que fa a l’estructura de la població estrangera per grups d’edat, les dades assenyalen, com és usual, una 
concentració en les edats centrals entre els 30 i els 44 anys. Si s’estudien les dades segregades per sexe, cal 
destacar la presència d’un nombrós grup de dones joves i adultes joves, entre els 20 i els 35 anys, col·lectius 
en els quals el nombre de dones és superior al d’homes. Fruit dels processos de reagrupació familiar, la po-
blació estrangera ha aportat també un increment notable de població infantil i, en menor mesura, de població 
gran. Així, el grup de població infantil de 0 a 9 anys representa el 17% de la població estrangera i, en canvi, la 
població de més de 65 anys és només del 2%.Tot i així és evident una clara feminització de la vellesa, sobretot 
a partir dels 75 anys.
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Gràfic	12:	Piràmide	composta:	estructura	de	la	població	total	i	estrangera	per	sexe	i	edat	MICOD	2014

Font: Hermes, 2014.

Taula 13: Població amb nacionalitat estrangera resident en el territori MICOD, per sexe i grup d’edat

Edat Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes
de 0 a 4 1.612 1.732 332 340 2,42% 2,60% 0,50% 0,51%
de 5 a 9 1.863 2.002 213 220 2,79% 3,00% 0,32% 0,33%
de 10 a 14 1.478 1.624 168 191 2,22% 2,43% 0,25% 0,29%
de 15 a 19 1.351 1.406 181 205 2,03% 2,11% 0,27% 0,31%
de 20 a 24 1.409 1.481 246 202 2,11% 2,22% 0,37% 0,30%
de 25 a 29 1.501 1.529 369 284 2,25% 2,29% 0,55% 0,43%
de 30 a 34 2.099 2.166 411 412 3,15% 3,25% 0,62% 0,62%
de 35 a 39 2.570 2.662 351 512 3,85% 3,99% 0,53% 0,77%
de 40 a 44 2.227 2.439 303 445 3,34% 3,66% 0,45% 0,67%
de 45 a 49 2.162 2.201 189 256 3,24% 3,30% 0,28% 0,38%
de 50 a 54 2.124 2.020 103 130 3,18% 3,03% 0,15% 0,19%
de 55 a 59 1.919 1.817 76 104 2,88% 2,72% 0,11% 0,16%
de 60 a 64 1.838 1.771 44 43 2,76% 2,65% 0,07% 0,06%
de 65 a 69 1.664 1.516 27 25 2,49% 2,27% 0,04% 0,04%
de 70 a 74 1.296 1.067 17 16 1,94% 1,60% 0,03% 0,02%
de 75 a 79 1.272 888 15 7 1,91% 1,33% 0,02% 0,01%
de 80 a 84 1.074 734 15 2 1,61% 1,10% 0,02% 0,00%
>84 1.180 554 4 2 1,77% 0,83% 0,01% 0,00%
TOTAL 30.639 29.609 3.064 3.396 45,93% 44,39% 4,59% 5,09%

Pob. Espanyola Pob. Estrangera Pob. Espanyola Pob. Estrangera

Font: Hermes, 2014.
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Respecte als països de procedència, només es disposa de dades de la comarca d’Anoia. Tot i així, cal tenir 
en compte que de les 9.902 persones amb nacionalitat estrangera, 6.460 resideixen al territori de la MICOD.

Les nacionalitats estrangeres amb més presència són la marroquina (43,2% respecte al total de població 
amb nacionalitat estrangera) i la romanesa (11,2%). La resta representen percentatges per sota del 5% (Xina, 
Colòmbia, Ucraïna, Pakistan, República Dominicana, Ghana, Perú, Itàlia).

Segons l’Informe econòmic anual de l’Anoia 2014 de l’ Ajuntament d’Igualada, la població marroquina va  
augmentar el seu pes percentual en tots els municipis, com a conseqüència de la davallada que està experi-
mentant el percentatge de població sud-americana, que són les persones que més baixes residencials van 
tenir al llarg dels últims anys.  

A més, com ja s’ha esmentat abans, la població amb nacionalitat estrangera és una població masculinitzada 
(52,8% d’homes), amb diferències segons origen: feminitzada en el cas de la migració sud-americana (52.7% 
de dones) i fortament masculinitzada en el cas de les migracions precedents de l’Àsia (62% d’homes) i d’Àfri-
ca (55,9% d’homes). 

Com es pot comprovar en el gràfic 13, la major part de la població de nacionalitat estrangera prové del con-
tinent africà i té una lleugera preeminència masculina. El mateix succeeix amb el continent europeu i Àsia i 
Oceania. 

Per contra, hi ha un major presència de dones en el grup de població d’origen llatinoamericà.

Les dades d’Hermes de 2014 indiquen que la major part de la població de nacionalitat estrangera prové del 
Marroc. De fet, la població marroquina representa gairebé la meitat (45,5%) de la població de nacionalitat 
estrangera que viu a l’Anoia. Si bé el nombre d’homes marroquins és lleugerament superior (2.459), destaca 
la presencia d’un nombrós grup de dones marroquines (2.047 persones). També és destacable la major pre-
sència de dones que d’homes en el grups de països llatinoamericans. 
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Gràfic	13:	Població	amb	nacionalitat	estrangera	resident	a	la	Comarca	de	l’Anoia,	per	sexe	i	continent	
de procedència

Font: Hermes, 2014.
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4.2 COMPROMÍS AMB LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE

	El Govern de la Mancomunitat

La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena és una associació voluntària de municipis amb perso-
nalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins. Està formada per set municipis de la 
Comarca de l’Anoia, tots ells situats a la conca d’Òdena: Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de 
Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí.

La Mancomunitat, que va néixer l’any 2001 amb la idea de donar serveis de manera mancomunada als dife-
rents municipis que l’integren, té competències en diferents matèries, entre les quals destaca el “desenvolu-
pament de polítiques d’igualtat de gènere”, tal com és reflexa en l’estatut. Tot i així cal destacar que dos dels 
set municipis que composen la MICOD, no s’han adherit als programes de polítiques d’igualtat impulsades per 
la Mancomunitat: Jorba i Castellolí.

Pel que fa l’estructura del Govern de la MICOD, hi ha 4 òrgans:

→	 La Junta General: formada per un número de representants de cada municipi en funció de la dimen-
sió de la població. Tal com mostra la taula 14, les persones que formen part de la Junta General acos-
tumen a ser les que ocupen els càrrecs d’ Alcaldia o que porten una Regidoria. Actualment està com-
posta per un total de 15 persones. Les dades segregades per sexe mostren una forta masculinització 
de la composició de la Junta: els 80% dels membres són homes (12 homes i 3 dones). Aquesta forta 
masculinització es deu al fet que, a excepció de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, tots els municipis 
de la Micod tenen un home per alcalde. I que, en el cas dels municipis més petits, no està prevista la 
participació de regidores i regidors.

→	 La Presidència i la Vicepresidència: formades per membres escollits per la Junta General. Actual-
ment està composta per l’Alcalde d’ Igualada com a president i per l’alcaldessa de Vilanova del Camí 
i els alcaldes de Santa Margarida de Montbui i d’Òdena. 

→	 Comissió de Comptes: segons les dades del gener 2016, la Comissió està composta per set perso-
nes, 2 dones i 5 homes. A més hi han 3 membres suplents que són tots homes. Les dades mostren 
també una masculinització en la composició atès que hi ha una representació per consistori i en la 
majoria dels casos és el mateix alcalde.



Informe de diagnòstic: Anàlisi de la MICOD

35

Taula 14: Composició de la Junta MICOD per sexe, novembre 2015

AJUNTAMENT D’IGUALADA HOMES DONES 
Alcalde 4 2
2 Regidores
3 Regidors
AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ
Alcaldessa
1 Regidor 1 1
AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI
Alcalde
1 Regidor 2 0
AJUNTAMENT D’ÒDENA
Alcalde 1 0
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE CLARAMUNT
Alcalde 1 0
AJUNTAMENT DE JORBA
Alcalde 1 0
AJUNTAMENT DE CASTELLOLI
Alcalde 1 0
TOTAL 12 HOMES 3 DONES 

Font: Base de dades MICOD, 2014. 

	Recursos humans destinats a la implementació de les polítiques d’igualtat de gènere

L’equip que s’encarrega de dissenyar i desenvolupar les polítiques d’igualtat en el territori MICOD (“Àrea 
d’Igualtat MICOD”) es reuneix aproximadament cada tres mesos. Està format per personal tècnic i polític, 
encara que no existeix cap organigrama formal d’aquesta estructura organitzativa:

→	 Personal polític: 

Entre les i els responsables polítics de la Junta s’escull una persona per assumir les funcions relatives a les 
polítiques d’igualtat; encara que es tracta d’una assignació informal que no es veu reflectida en cap acta 
institucional.
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També participen en l’Àrea d’Igualtat les cinc Regidores que duen a terme les polítiques d’igualtat de gènere 
d’àmbit local. Cal tenir en compte que només les Regidories d’Igualada i Òdena, inclouen expressament el 
terme Igualtat en la seva denominació. A la resta, el desenvolupament de les polítiques de gènere queden 
englobades dintre de les Regidories d’Atenció a les persones. Aquestes Regidories, com es pot observar a la 
taula 15 són ocupades per dones en tots els municipis Micod.

 Taula:15: Denominació de la Regidoria que s’encarrega de les polítiques d’igualtat i sexe

Igualada Òdena Santa Margarida  
de Montbui

Vilanova 
del Camí

La Pobla  
de Claramunt

Sexe Dona, 4ª Tinenta 
d’alcalde

 Dona Dona,  
3ª Tinenta d’alcalde 

 Dona  Dona

Nom  
de la 
Regidoria

Regidora d’Acció 
Social i Igualtat

Regidora de Gent Gran, 
Joventut, Comunicació, 
Habitatge Social, Servei 
d’informació i atenció 
a les dones, Tallers i 
activitats soci lúdic-cul-
turals

Regidora de Benestar 
Social i Ciutadania

Regidora 
de Serveis 
Socials, 
Salut, 
Sanitat i 
Consum

Regidora de Sanitat i 
Benestar Social

Font: Base de dades MICOD, 2014. 

→	 Personal tècnic: 

A nivell tècnic, l’Àrea d’Igualtat està formada per: 

La Coordinadora de la MICOD: és la responsable tècnica de totes les matèries de competència Micod. 

L’Agent d’Igualtat: és la professional amb formació especialitzada que dóna suport tècnic als cinc municipis 
de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena. Entre d’altres, treballa en les següents tasques: 

- Disseny, coordinació i realització dels programes en matèria d’igualtat de gènere.
- Desenvolupament, avaluació i seguiment del Pla d’acció per la Igualtat de la Mancomunitat.
- Participació en la Comissió del Protocol d’actuació en situacions de violència masclista.
- Coordinació actes de les diades internacionals (8 de març, 28 de maig i 25 de novembre).
- Coordinació amb el Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD MICOD).
- Seguiment i assessorament en la realització dels protocols d’intervenció de l’assetjament sexual i 

plans d’igualtat intern dels diferents ajuntaments de la Mancomunitat

Tècnic d’Igualtat de l’Ajuntament d’Igualada: treballa conjuntament amb l’agent d’Igualtat, encara que es 
tracta de coordinacions puntuals.
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	Pressupost destinat a les polítiques d’Igualtat

Tal com es mostra en el següent gràfic, tot i que les aportacions dels municipis, l’ICD i la Diputació hagin va-
riat en el temps, el total dels recursos econòmics destinats a la implementació de les polítiques d’igualtat de 
gènere en el territori de la Micod s’ha mantingut estable al llarg dels darrers 6 anys. 

Gràfic	14:	Pressupost	destinat	a	les	polítiques	d’Igualtat,	2010-2015

Taula 16: Pressupost polítiques de gènere MICOD3

  Any   Aportació municipis   ICD Diputació

2010 50.580,33   1.730,00   27.320,00   

2011 58.609,69   1.650,00   15.881,82   

2012 58.609,69   1.286,00   9.954,35   

2013 53.564,79   3.364,00   31.200,00   

2014 53.498,04   3.307,00   31.200,00   

2015 62.992,73   3.614,00   37.401,55   

Font: Bases de dades MICOD.

3 En les aportacions municipals s’inclouen els 23.000€ de l’ICD per la subvenció del SIAD Igualada.
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	Capacitació del personal:

Per tal de fer efectiva l’aplicació de les polítiques d’igualtat és imprescindible dotar el personal municipal de les 
eines tècniques i teòriques per tal d’introduir la perspectiva de gènere en l’àrea d’interès que escaigui, segons 
la Regidoria de la qual es formi part.

En aquest sentit cal destacar que des de l’any 2013 la Micod realitza cada any un Programa de Formació al 
voltant de les polítiques d’igualat de gènere adreçades al personal tècnic i polític.

•	 Aproximació a les polítiques d’igualtat: 16 persones (7 dones i 9 homes) caps de departament de 
l’Ajuntament d’Igualada. 19, 24 i 26 de setembre 2013. Durada: 12h.

•	 Sessió política sobre transversalitat de les polítiques de gènere amb representants polítics dels 
5 ajuntaments MICOD: 15 persones (9 dones i 6 homes). 13 de juny 2014. Durada: 3h. 
Segons la informació recollida, aquesta sessió va tenir una molt bona acceptació per part del personal 
polític i totes les persones participants van veure la importància d’incorporar la perspectiva de gènere 
en les seves línies de treball. Un exemple d’això és que van ser les mateixes regidories qui van dema-
nar la “realització d’altres sessions participatives i de formació per incorporar de manera més efectiva 
i pràctica la perspectiva de gènere en les polítiques públiques d’àmbit local”.

•	 L’assetjament sexual, per raó de sexe i /o per raó d’orientació sexual: 15 persones (9 dones i 6 
homes) personal d’Igualada i de Vilanova del Camí. 2, 9 i 16 de juny de 2015. Durada: 12h. 

•	 Comunicació no sexista, llenguatge inclusiu: 17 persones (14 dones i 3 homes) de l’Ajuntament 
d’Igualada. 26 de maig i 2 de juny de 2015. Durada: 8h.

•	 Curs de Gènere i Polítiques Públiques a l’Ajuntament de Vilanova del Camí. 16 persones. Les 
formació era de caràcter obligatori. 
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	Polítiques d’igualtat desenvolupades entre el 2010 i el 2015  

→	 PLA D’ IGUALTAT DE GÈNERE 2010-2012 

Entre el 2010 i el 2015 la MICOD va elaborar i executar el primer “Pla d’acció per a la igualtat de gènere 2010-
2012” que, posteriorment, es va prorrogar fins al 2015. Aquest Pla s’ha convertit en un element vertebrador 
de les polítiques d’igualtat en els cinc municipis de la MICOD que s’hi han adherit, encara que el grau d’imple-
mentació hagi sigut diferent. Una de les línies estratègiques que va tenir més incidència va ser la lluita contra 
la violència masclista. Es va consolidar el Servei d’Informació i Atenció a les dones (SIAD MICOD) en estreta 
col·laboració amb el Servei d’Intervenció Especialitzada de la Generalitat de Catalunya (SIE). Dins d’aquesta 
línia de treball, també destaca la tasca de prevenció i sensibilització vers la violència masclista realitzada amb 
el col·lectiu de població migrada i amb la població més jove.

L’any 2014, el Pla d’acció per a la igualtat de gènere 2010-2012 va ser objecte d’una atenta fase d’avaluació 
per part de l’equip tècnic i polític d’igualtat de la MICOD que, amb el suport de la Diputació de Barcelona, va 
elaborar un Informe d’avaluació per tal de valorar la vigència d’aquest Pla i “reorientar el projecte de futur” 
tenint en compte tant les possibilitats i els recursos disponibles en cada realitat municipal, així com les neces-
sitats i les inquietuds detectades durant el procés d’avaluació.

Cal destacar que el treball d’avaluació va ser meticulós. L’informe d’avaluació després de presentar de ma-
nera clara i detallada els resultats relatius a l’abast de les accions desenvolupades, analitza els punts forts 
i els aspectes a millorar, tot incorporant les aportacions i les opinions de la ciutadania i del personal tècnic 
municipal.

Entre les conclusions principals de l’Informe, cal destacar que valorava de forma molt positiva el treball de 
col·laboració intermunicipal i la voluntat de treball transversal, mitjançant la implicació en la realització de les 
accions de les diferents àrees i departaments dels 5 ajuntaments. D’altra banda, reconeixia les dificultats 
d’implementar un Pla a escala sobrelocal, ja que la realització de les accions va recaure, finalment, “en la 
voluntat i recursos de cada municipi”.

Entre els punts febles del Pla, l’Informe destacava també la falta de diagnosi prèvia, ja que les existents eren 
molt incompletes i es basaven en dades antigues (anys 2001 i 2002). A més, considerava que hagués estat 
positiva una major difusió del Pla d’igualtat pel que fa a ciutadania, i encara més la seva participació.
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→	 PLANS D’IGUALTAT INTERNS

Tant l’Ajuntament d’Igualada (2011) com l’Ajuntament de Vilanova del Camí (2012) han elaborat un Pla 
d’Igualtat intern, un document que inclou una diagnosi de l’estructura i organització dels consistoris des d’una 
perspectiva de gènere i el disseny de les mesures concretes a implementar per garantir la igualtat real i efec-
tiva en les polítiques laborals internes i en la cultura municipal. L’ajuntament d’Igualada, a més, ha elaborat 
una avaluació del Pla Intern 2011/2014 l’any 2015. Aquesta avaluació permetrà situar la base del compromís 
del consistori respecte les polítiques de gènere i marcarà el futur treball a desenvolupar.
L’Ajuntament d’Òdena ha concretat el Pla d’igualtat així com les mesures contra l’assetjament sexual, per raó 
de sexe en el conveni col·lectiu. 
A la resta de municipis no consta la realització de cap diagnosi relativa a l’estructura i l’organització interna 
del consistori. Tampoc es disposa d’informació amb perspectiva de gènere que detecti possibles desequilibris 
quant a segregació horitzontal, vertical, retribucions i/o assetjament en el conjunt del consistori. 

→	 PLA OPERATIU D’IGUALTAT DE GÈNERE 2015

Partint dels resultats de l’avaluació del Pla 2010-2012 la MICOD va optar per elaborar el “Pla operatiu d’igual-
tat de gènere 2015” que va servir per concretar les accions que es desenvoluparien aquell any. Al mateix 
temps, es va prendre la decisió d’iniciar un nou procés d’ avaluació diagnòstica que comptés amb dades 
actualitzades i inclogués més mecanismes participatius adreçats a tota la ciutadania i als moviments de dones 
que ja estaven actives en el territori. 
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Com es pot veure, doncs, al llarg dels darrers anys la MICOD ha realitzat una important tasca en el 
desenvolupament	de	les	polítiques	d’igualtat	treballant	de	manera	coherent,	amb	una	bona	planifica-
ció i, sobretot, amb afany de continuïtat.

És interessant acabar aquest apartat amb els resultats del qüestionari a la ciutadania i l’enquesta a les dones 
relatius al grau de coneixement del Pla d’Igualtat i la percepció sobre quin és el nivell de compromís de la 
MICOD amb les polítiques d’igualtat de gènere. 

Pel que fa la coneixença del Pla d’Igualtat a la Conca d’Òdena per promoure la igualtat de gènere, el gràfic 15 
mostra que hi ha una lleugera prevalença de persones que afirmen conèixer aquest recurs tècnic. Tanmateix, 
els resultats de l’enquesta a peu de carrer mostren un grau de coneixement més baix entre les dones de la 
Conca d’Òdena. Només el 15,6% de les dones enquestades coneix l’existència del Pla d’Igualtat. A més, com 
indica l’informe de resultats el grau de coneixença és especialment baix en el cas de les dones d’edat més 
avançada i superior als 45 anys. 

Aquestes dades confirmen que, tal com ja es plantejava en l’avaluació, el Pla va ser utilitzat més com un 
instrument tècnic per al personal municipal que no pas com un element de difusió d’igualtat de gènere cap a 
la ciutadania. 

Gràfic	15:	Saps	que	existeix	un	Pla	d’Igualtat	a	la	Conca	d’Òdena	per	promoure	la	igualtat	de	gènere?
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Font: Informe de Resultats qüestionari a la ciutadania, 2015.
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El tema del compromís de la MICOD amb les polítiques d’igualtat ha aglutinat moltes de les qüestions plante-
jades per les dones, tant en el qüestionari on- line com en el taller presencial. 

En primer lloc posen sobre la taula la necessitat de reorientar les polítiques d’igualtat a partir d’una interpre-
tació més profunda i complexa del principi d’igualtat. Així, més enllà del reconeixement de drets concrets, 
l’èmfasi es posa sobre la necessitat de propiciar canvis estructurals. El denominador comú de moltes de les 
aportacions de les dones consultades és la convicció que les desigualtats de gènere deriven d’unes estruc-
tures socials i culturals modelades sobre estàndards androcèntrics o neutres-masculins que no tenen en 
compte les experiències de les dones ni altres variables personals, socials o culturals, com per exemple la 
procedència o la sexualitat, entre d’altres. Així, demanen que la MICOD impulsi polítiques d’igualtat de gènere 
dirigides a reestructurar aquesta visió androcèntrica, transformant-la a partir de la introducció de la perspecti-
va de gènere en tots els temes a treballar.

Aquestes van ser algunes de les propostes i aportacions dels grups de treball i de les enquestes:

“Fer que la perspectiva de gènere esdevingui un veritable principi institucional que orienti i guiï la programació, 
l’avaluació i les pràctiques rutinàries de l’administració pública.”

“Incloure en els Plans d’Igualtat totes aquelles mesures que l’Administració publica adreça al col·lectiu de per-
sones Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals (LGTB) per garantir els seus drets i el ple desenvolupament 
de la seva ciutadania.” 

“Canviar el nom de la línia estratègica 1: “Compromís amb les polítiques d’igualtat” per una definició que faci 
més  visible l’ ampliació de l’enfocament d’igualtat de gènere, com per exemple “Compromís amb els feminis-
mes i les justícies de gènere”  o “ Compromís  amb l’equitat de gènere, els feminismes i LGTB.”

“La igualtat no passa perquè siguin tots iguals. Tenim igualtat de drets però tenim diferències de tot tipus. Cal 
una diversitat on tothom es pugui sentir identificat.”

“Cal tenir en compte la variable gènere, però també la interseccionalitat i la seva relació amb totes les altres 
variables.” 

“Que s’inverteixi seriosament en la partida pressupostària en matèria d’igualtat.Ha de ser una prioritat per 
l’Ajuntament i s’ha de treballar de manera transversal des de tots els departaments.”

“Que la perspectiva de gènere estigui inclosa de manera transversal en totes les polítiques i accions que es 
realitzin (urbanisme, educació, seguretat).”
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4.3 ACCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

	Incidència de la violència masclista en el territori de la MICOD 

Dins el marc normatiu establert per la Llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència 
de gènere i, a Catalunya, per la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista, la zona de 
la Conca d’Òdena destaca per la presència en el territori d’importants serveis i recursos per a les dones que 
pateixen violències masclistes i les seves filles i fills. 

El SIAD MICOD i el SIE de la Catalunya Central, que analitzarem amb detall en el proper apartat, funcionen 
també com a Observatori de la incidència de la violència masclista al territori i realitzen una important tasca 
de recollida de dades i d’informació de caire qualitativa que custodien respectant la privacitat de les dones que 
han passat pels recursos públics.

Des d’una perspectiva quantitativa, les dades relatives a la incidència de la violència masclista en el territori 
de la MICOD provenen de dues fonts principals. El nombre de dones ateses pels serveis especialitzats de la 
MICOD (SIAD) i el nombre d’assumptes penals tractats en el Jutjat de Violència competent que correspon al 
Partit Judicial d’Igualada i té seu al mateix municipi (Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 4).

Les dades anuals del 2014 extretes del “Observatorio contra la Violència Domèstica y de Género del Consejo 
General del Poder Judicial” registren en el Jutjat de Violència d’Igualada 351 assumptes penals. Tot i així, 
no és possible conèixer quin grau d’incidència té a cada municipi. A més, aquesta dada té fortes limitacions. 
Per una banda, davant de tot el ventall de manifestacions de la violència de gènere definits pels moviments 
feministes i organismes internacionals, només pren en consideració els casos de violència dins l’àmbit fami-
liar. D’altra banda, tal com han posat de manifest les juristes i advocades especialitzades, les dones que fan 
visible la seva situació de violència mitjançant la denúncia representen un percentatge molt reduït.

A més, existeixen grans dificultats també per les dones que decideixen denunciar. De les entrevistes realit-
zades a les responsables dels SIE i del SIAD emergeixen greus forats en l’atenció a les dones per part de la 
judicatura. Per una banda, moltes veuen denegades les ordres de protecció. Per l’altra hi ha problemes amb 
els operadors jurídics per la manca de coneixements sobre el tema de la violència masclista i la persistència 
d’estereotips, falsos mites i prejudicis al voltant del tema. Tampoc es tenen en compte les necessitats especí-
fiques de les dones que no coneixen el català i el castellà.
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Durant l’any 2014 el SIAD MICOD ha atès un total de 266 dones. Entre elles hi ha 70 que les professionals 
detecten com a “dones en situació de violència masclista”(Taula 16). Des de l’entitat que gestiona el servei 
es destaca també que el nombre de dones víctimes de violència s’han duplicat respecte a l’any 2013, fet que 
deixa suposar que el coneixement del recurs ha anat creixent entre la població femenina de la Comarca. En 
les taules que es mostren a continuació, es pot observar el nombre total de dones ateses en funció de tres 
variables: modalitat d’atenció, punt-municipi d’atenció i municipi de procedència de cada dona atesa.4

Taula 16: SIAD MICOD. Persones ateses 2013- 2014 per modalitat d’atenció.4

SIAD MICOD 
MODALITAT D’ATENCIÓ ANY 2013 ANY 2014 INCREMENT %
Presencial individual 161 dones 218 dones  35%
Informació telefònica  27 dones 48 dones  77%
Intervenció grupal 60 dones / 5 homes  37 dones / 5 homes 35%
Total 248 dones / 5 homes 303 dones / 5 homes 22%
Dones en situació de violència  35 dones  70 dones  100%

Font: Memòria SIAD MICOD 2014.

4 Les dades que es mostren a continuació estan realitzades en base a les dones que són ateses pel servei de forma presencial 
(218 dones), considerant que en les informacions telefòniques no es realitza una acollida en la que es puguin recollir les dades per-
sonals. La suma de dones ateses en els diversos punts/municipis d’atenció no coincideix amb el total de nombre de dones ateses 
(218 dones) i això es deu al fet que una mateixa dona pot haver estat visitada en més d’un punt/ municipi. Això vol dir que un total 
de 81 dones han estat ateses en  més d’un punt/municipi a la vegada. L’ítem “Sense informació” fa referència a les dones que van 
demanar visita al servei i després no es van presentar i /o les dones que al arribar a la visita no estaven en condicions de donar 
dita informació pel seu estat emocional.
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Taula 17: SIAD MICOD. Persones ateses 2013- 2014 per procedència de les dones 

SIAD MICOD. 

MUNICIPI  
D’ORIGEN 

Punt Igua-
lada
Centre 
Cívic

Punt  
Igualada
Centre Cívic 
Fàtima

Punt 
Vilanova

Punt  
Montbui

Punt   
LaPobla

Punt  
Òdena

Total

Vilanova  15 11 13 3 1 0 43

Montbui 10 7 5 14 0 1 37

Igualada 56 41 8 13 3 7 128

La Pobla 2 4 0 2 3 0 11

Òdena 3 0 0 0 0 2 10

Municipis que no 
pertanyen a la 
MICOD  

17 5 3 4 2 1 43

Sense Informació 10 16  2 2 0 1 27

Total dones ateses 
en cada punt 

113 12 31
38 9 12 299

Font: Memòria SIAD MICOD 2014.

Les responsables del SIAD indiquen que les dones ateses per situació de violència masclista a més dels 
problemes judicials, també pateixen els problemes estructurals vinculats amb  la manca d’habitatges a preus 
accessibles. 

En aquest sentit, cal destacar que la Comarca de l’Anoia disposa de recursos d’acolliment temporals i d’ur-
gència, però no hi ha recursos per a estades llargues i fora de les circumstàncies d’emergència. Cal tenir en 
compte també que les rendes actives d’inserció que es gestionen des els SIEs tenen una durada màxima de 
3 anys. 

Altres dificultats de les dones ateses estan relacionades, a l’igual que totes les dones mares, amb la concilia-
ció de la vida laboral i les responsabilitats de cura. A més, la seva situació s’aguditza ja que cal tenir en compte 
que sovint, els seus fills i filles han assistit a la violència masclista i viuen una experiència que requereix una 
especial atenció i un acompanyament respectuós.

“Tot i que la falta d’habitatge, és un problema estructural que no només afecta les dones en situació de violèn-
cia, una de les principals dificultats de les dones que han patit violència masclista és accedir a un habitatge on 
poder començar una nova vida fora del cercle de la violència soles o amb les seves filles o fills”. 
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	Serveis i recursos de la MICOD contra la violència de masclista

La zona de la Conca d’Òdena compta amb serveis i recursos municipals de qualitat per a les dones víctimes 
de violència masclista i les seves filles i fills. 
Destaca l’existència d’ un SIAD MICOD, Servei d’Informació i Atenció a les dones que disposa de sis punts 
d’atenció distribuïts en el territori de la Conca d’Òdena (2 punts d’atenció fixos al municipi d’Igualada i un punt 
als municipi de Vilanova del Camí, d’Òdena, la Pobla de Claramunt i Santa Margarida de Montbui). A més 
es disposa d’un servei itinerant per la resta de poblacions de la Comarca. S’ofereix assessorament i atenció 
psicològica, educativa i jurídica amb perspectiva de gènere.
Al territori hi ha també un SIE de la Catalunya Central, Servei d’intervenció especialitzada en violència mas-
clista, que depèn administrativament del Departament de Benestar de la Generalitat de Catalunya. Ambdós 
serveis són gestionats per la mateixa associació: “Dones Amb Empenta” que des de la seva creació, l’any 
1996, té en el territori una consolidada trajectòria de treball en l’àmbit de la lluita contra la violència masclista. 
La preocupació i l’atenció de la MICOD per donar suport a les dones que pateixen violència masclista i les 
seves filles i fills ve, doncs, de la mà del moviment associatiu de les dones feministes que, fa ja més de 20 
anys van crear els primers espais i punts de trobada al municipi d’Igualada. 
Segons expliquen les mateixes dones fundadores de l’entitat, “L’objectiu inicial era oferir suport, espais de 
trobada i participació, i dinamitzar i treballar aspectes relatius al gènere. Però ja en els primers mesos de  
funcionament, dones en greus situacions de violència  masclista varen dirigir-se a l’entitat en recerca de recol-
zament, ja que no existia a la comarca cap recurs ni públic ni privat que atengués situacions de discriminació 
i violència masclista”. 

Així, en els primers anys, l’activitat de l’entitat es va estructurar en un grup de trobada i suport a les dones 
que acudien a l’associació, i aquesta activitat serà precursora del primer programa d’atenció professional de 
l’entitat: L’Equip d’Atenció a la Dona (EAD).  

A partir de la implementació de la Llei catalana 5/2008 de violència masclista, les administracions públiques 
començaren a assumir un paper més actiu en la lluita contra la violència masclista i el programa EAD es 
converteix en un SIAD de titularitat pública i gestionat per la mateixa entitat que ja portava anys treballant en 
el territori. 

L’any 2010 comencen a gestionar el SIAD del Consell Comarcal de l’Anoia i el SIAD del municipi d’Iguala-
da; aquest últim es fa extensiu l’any 2011 a tots els altres municipis de la MICOD i es converteix en el SIAD 
MICOD que actualment està present en tots els municipis de la zona de la Conca d’Òdena. 
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Segons les bases de dades de 2014, el SIAD MICOD, treballa amb els següents objectius generals: 

	Informar les dones sobre l’exercici dels seus drets.

	Proporcionar a les dones orientació i assessorament sobre temes que puguin ser del seu interès, tot 
posant al seu abast, si s’escau, assessorament psicològic i jurídic especialitza. 

	Assessorar, orientar i realitzar una primera atenció a dones en situacions de violència masclista.

	Dinamitzar i impulsar la coordinació i la col·laboració amb els grups i organitzacions de dones.

	Coordinar-se amb el Servei d’Intervenció Especialitzada de referència i/o amb els serveis específics 
dels ens locals per a l’abordatge de la violència masclista i la derivació de casos quan sigui oportú. 
També amb els serveis socials i altres recursos, públics o privats, que poden donar sortida a les di-
verses situacions que plantegin les usuàries (laborals, familiars, econòmiques, etc.)

	Actuar com a observatori de la realitat de les dones del territori i proporcionar les informacions neces-
sàries per col·laborar en la definició de les línies prioritàries d’intervenció en els plans o programes 
locals de polítiques de dones.

	Prestar atenció de forma descentralitzada en diferents punts d’atenció a la comarca.

L’equip tècnic que gestiona i desenvolupa els serveis dels SIAD MICOD està composat per  3 professionals 
expertes en temes de gènere:
 
1. Una educadora responsable de la Unitat d’acollida, que porta a terme la coordinació interna i externa 

del servei, fa l’acollida d’usuàries i ofereix informació, orientació i derivació.

2. Una psicòloga encarregada de la Unitat d’assessorament psicològic que porta a terme l’assessora-
ment i primera atenció presencial a les dones que requereixin contenció psicològica, així com les deriva-
cions necessàries a d’altres serveis. 

3.  Una jurista encarregada de la Unitat d’assessorament jurídic que porta a terme l’orientació i primera 
atenció presencial a les dones que requereixen assessorament legal, així com les derivacions necessà-
ries a d’altres serveis.
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A més a més, l’equip compta amb una sessió de supervisió de casos cada dos mesos a càrrec d’una professi-
onal experta. Cal destacar que el SIAD ofereix la possibilitat d’acollir els infants de les dones que assisteixen 
al servei. 

“En el moment que fan la trucada es formalitza la sol·licitud i si és possible alguna de les membres de l’equip 
es fa càrrec dels infants mentre es duu a terme l’atenció. Tot i així, segons les dades de la memòria, per 
saturació de l’agenda de les professionals durant l’any 2014 no s’ha pogut realitzar cap servei de guarda. 
“Important mencionar que la demanda tampoc s’ha donat per part de les dones, a causa de la crisis, ja que 
són moltes les dones les que ens indiquen que tenen la possibilitat de deixar les criatures amb algú del seu 
entorn que està lliure o en situació d’atur”

Els serveis i recursos disponibles per a les dones que viuen a la zona de la Mancomunitat Intermunicipal de la 
Conca d’Òdena són una bona mostra de com és possible optimitzar recursos, sumar esforços i desenvolupar 
models d’intervenció que incloguin des de la detecció, la sensibilització i la prevenció de la violència fins a 
l’atenció i la predisposició de recursos que permetin a les dones continuar amb la seves trajectòries vitals fora 
del cercle de la violència.

Entre les característiques més destacables dels SIADs que s’ofereixen als cinc municipis de la MICOD hi ha la 
voluntat de reduir al màxim tots els efectes de victimització secundària que pateixen moltes de les dones quan 
entren en contacte amb les institucions, com per exemple haver d’explicar una i altra vegada la seva experièn-
cia a persones distintes. O haver-se d’adaptar a les limitacions i la fragmentació dels horaris i espais d’atenció. 

Així, per una banda destaca la presència d’una Unitat d’acollida, fet poc comú en els SIADs municipals, que 
recull la informació del cas i la difon entre les professionals del servei, donant així major fluïdesa a les relaci-
ons de les dones amb els serveis més adequats en funció de les seves necessitats. 

Per altra banda, l’organització itinerant del servei en tots els municipis MICOD, que s’activa mitjançant la 
trucada a un sol número, permet oferir un ventall d’atenció més ampli per a totes les dones que viuen en la 
zona de la Conca d’Òdena, independentment del seu municipi de residència. Així, doncs, una dona pot esco-
llir i acudir indistintament a qualsevol punt d’atenció del SIAD segons les seves necessitats i possibilitats de 
desplaçament. 

“S’ha de mencionar que un dels grans beneficis del serveis, és la possibilitar d’oferir a les dones, diversos 
punts/municipis i diversos dies i horaris d’atenció. Aquest fet  provoca que existeixi una gran mobilitat per part 
de les dones, la qual correspon a diferents factors, tals com una demanda de confidencialitat, per qüestions 
d’oportunitat horària o accessibilitat, o per tal de ser ateses el més aviat possible, encara que no sigui el seu 
municipi de residència.” 
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“Més enllà de les competències territorials, el més important és facilitar la vida a les dones que acudeixen als 
serveis del SIAD”. 

Un valor afegit dels serveis i recursos disponibles per a les dones de la zona de la Conca d’Òdena és que 
tant el SIAD MICOD, com el SIE de la Catalunya Central, estan gestionats per la mateixa entitat. Aquesta 
coincidència agilitza de manera notable les derivacions i les comunicacions entre les dues organitzacions.

“Tenint present la realitat del territori, el SIAD és una porta d’entrada a dones que estan patint situacions de 
violència masclista i que acudeixen al servei per múltiples motius. Des del SIAD es fa una primera acollida i 
posteriorment s’informa a la dona de l’existència de serveis especialitzats on pot acudir segons la seva de-
manda, entre ells el SIE. Posteriorment, es realitza un traspàs, mitjançant una fitxa o via telefònica, de la 
informació entre les professionals d’ambdós serveis, tot respectant la protecció de dades de la dona. Són 
moltes les ocasions, que la mateixa professional del SIAD és la que al final de la visita, realitza la trucada de 
contacte amb el SIE, per tal que la dona  marxi de la visita amb la data programada i poder transmetre més 
confiança i seguretat a la dona”.

Per últim, cal destacar l’expertesa de l’equip tècnic que gestiona i desenvolupa tots els programes i serveis 
professional del SIAD i que són membres de l’associació Dones amb Empenta. Aquesta entitat, no només ha 
sigut pionera en la creació de serveis i recursos concrets per a les dones, sinó que és garantia d’un model 
d’intervenció i atenció a les dones basat en un sòlid marc conceptual que parteix dels estudis de gènere, el 
respecte per la diferència i l’empoderament de les dones. Així, cal destacar que els trets essencials del model 
d’atenció són el respecte de la capacitat de decisió de les dones, lluny d’actituds paternalistes o assistencia-
listes, l’empatia i la sensibilitat en l’acompanyament, segons la fase del procés que està vivint cada dona, així 
com les múltiples vicissituds que l’han dut al servei.

	Protocol d’actuació en situacions de violència contra les dones

La MICOD, l’any 2006 va elaborar un Protocol d’actuació en situacions de violència contra les dones 
en l’àmbit de la parella. L’objectiu general d’aquest protocol era la creació i millora de la xarxes d’atenció a 
les dones, per tal de fer efectiva la intervenció dels diversos equips i professionals que atenien les dones. A 
més, per garantir l’aplicació del Protocol es va crear una Comissió interdisciplinària de seguiment que encara 
ara funciona activament. Aquesta Comissió, actualment, està integrada per professionals municipals dels 
diversos àmbits implicats en l’atenció de les dones en situació de risc o víctimes de violència masclista (com 
poden ser sanitat, educació, Policia local, Mossos d’Esquadra, Serveis Socials, etc.), per representats de les 
associacions de dones i pel personal tècnic d’igualtat de la Micod i del Consell Comarcal. 
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És una Comissió que es reuneix aproximadament cada dos mesos fent efectiu el bon funcionament d’aquesta 
xarxa d’atenció. Tot i així, el grau d’implicació en aquesta comissió varia segons els departaments i els municipis. 

A més, per millorar el funcionament del Protocol seria necessària una major implicació del personal polític.

“L’esforç de tots i totes les tècniques implicades en el Protocol podria ser molt més incisiu si comptés amb el 
lideratge polític de les i els responsables polítics dels diversos municipis de la MICOD. Per exemple, podrien 
participar, com a mínim, un cop l’any en les sessions de la Comissió de seguiment. Aquest major recolzament 
facilitaria la implicació de tots els sectors i àmbits de l’administració”.  

Actualment, la Comissió està elaborant un nou Protocol d’actuació on, a més d’incloure-hi totes les manifesta-
cions de la violència masclista, també l’adequa al marc establert pel Protocol supracomarcal de la Generalitat 
de Catalunya (Protocol de la Catalunya Central, 2014. ICD).  

El nou Protocol, actualment en fase de finalització, recull tot el treball i les xarxes que s’han consolidat en tota 
la zona de la Conca d’Òdena i de la Comarca de l’Anoia i pretén incorporar aquells departaments que menys 
s‘hi han implicat, ja que la complexitat de les estratègies en la lluita contra la violència masclista requereix que 
tots els departaments defineixin accions específiques des de llurs àmbits d’intervenció. 

	Protocol per a l’ abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe de l’Ajuntament 
d’Òdena, Igualada i Vilanova del Camí

Els Ajuntaments d’Igualada, Vilanova del Camí i Òdena compten també amb un Protocol per a l’abordatge de 
la violència masclista dins l’àmbit laboral (assetjament sexual i assetjament per raó de sexe).	Els Protocols 
regulen el sistema de prevenció de l’assetjament en el si de les organitzacions municipals i estableixen els 
mecanismes que assegurin una resposta ràpida als possibles casos que es puguin donar entre els i les tre-
balladores de la plantilla.

	900 900 120 contra la violència masclista

900 900 120 és una línia d’atenció telefònica permanent, gratuïta i confidencial, que atén les demandes rela-
cionades amb qualsevol forma de situació de violència contra les dones. 

Funciona tots els dies de l’any, durant les 24 hores del dia i disposa de professionals, advocades i psicòlogues 
que poden contactar amb serveis d’emergència, si és necessari. Les persones que accedeixin al servei poden 
expressar-se en 124 llengües, entre les quals hi ha el català, el castellà, l’anglès, el francès, l’alemany, l’italià, 
el rus, l’àrab, el romanès, el croat i el xinès (mandarí). 
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En el darrers anys a la Mancomunitat s’han fet diverses campanyes de difusió de la línia 900 900 120, a 
les qual s’ha adherit l’Ajuntament d’Igualada conjuntament amb nombroses associacions de comerciants 
del municipi (Igualada Comerç, Associació Nou Centre Igualada, l’associació de botiguers del nucli antic i el 
Mercat Municipal de la Masuca). 

	GAV Grup d’Atenció a la Víctima - Mossos d’Esquadra

La comissaria d’Igualada disposa d’un grup especialitzat en violència domèstica i/o masclista, el Grup d’Aten-
ció a la Víctima (GAV). Aquest grup atén, informa, assessora, deriva i fa seguiment dels casos que té conei-
xement relacionats amb situacions de violència familiar.

	Servei d’atenció i acolliment d’urgència

Servei que ofereix acolliment temporal de curta durada a les dones que pateixen o han patit situacions de 
violència masclista i, si escau, als seus fills i filles, per tal de garantir la seva seguretat.	L’accés a aquest 
servei es gestiona des dels Serveis Socials d’Atenció Primària municipals, el SIAD, el SIE i, fora dels horaris 
habituals, des dels Mossos d’Esquadra i/o Policia Local. El servei està disponible les 24 hores del dia i els 
365 dies de l’any.

	Campanyes i actuacions de sensibilització i prevenció de la violència masclista

A part de comptar amb recursos per a l’atenció i la intervenció en situacions de violència, cal destacar que es 
realitzen campanyes i actuacions de sensibilització i prevenció adreçades a tota la ciutadania. Així, cada any, 
la Mancomunitat de la Conca d’Òdena coordina els actes que s’organitzen al territori, per a la commemoració 
del 25 de novembre. Dia Internacional per l’eliminació de la violència contra les dones.
El passat 2014 la Mancomunitat va voler apostar fort per a la sensibilització i la prevenció a través d’una 
campanya publicitària que va arribar als 5 municipis de la Mancomunitat. Constava de la visualització de tot 
un seguit de situacions quotidianes on s’hi identifica violència masclista, en qualsevol de les seves formes 
d’aparició: psicològica, física, sexual o econòmica. 

“L’objectiu de la campanya, en paraules de l’agent d’igualtat Micod, era “prendre consciència que la violèn-
cia masclista no és un fet allunyat sinó que és present en el nostre dia a dia, en el nostre entorn proper i en 
la nostra quotidianitat. La campanya sota el lema “No ho consentis. Tu també pots aturar la violència 
masclista” fa visibles totes aquestes situacions discriminatòries però a la vegada dóna la volta a totes elles, 
empoderant les persones que s’hi puguin sentir identificades a través de missatges com “tu decideixes sobre 
el teu cos. És teu”, “no es pot admetre”, “ningú pot vulnerar la teva intimitat”.
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Sumada a la campanya, la Mancomunitat edita també una agenda d’actes organitzats per diverses entitats 
del territori, relacionades amb la sensibilització, prevenció, atenció i eradicació de la violència masclista, des 
d’exposicions, conferències, formació o també una marxa de torxes i concentració de rebuig a la violència 
masclista el mateix dia 25. 

Enguany la campanya del 25N s’ha centrat en el col·lectiu més jove amb l’objectiu de visibilitzar formes de 
violència masclista i de control molt subtils i molt normalitzades i naturalitzades pel col·lectiu de joves. També 
s’ha publicitat un espot que s’ha enregistrat en col·laboració amb el Departament de Sanitat i Salut Pública 
de l’Ajuntament d’Igualada i en col·laboració amb l’Institut de Montbui. La campanya, a través de postals i del 
vídeo, s’ha fet arribar a tots els instituts de la conca d’Òdena, on, durant la setmana del 25N, el professorat 
ho ha treballat amb l’alumnat.

Tot i així, la dimensió estructural de la violència de gènere, fa necessari continuar amb la implementació d’una 
política activa i transversal. D’una banda la complexitat de les estratègies en la lluita contra la violència mas-
clista requereix que des de tots els departaments municipals  es defineixin accions específiques en els seus 
àmbits d’intervenció. Per l’altra cal continuar treballant per potenciar i diversificar els mecanismes de difusió 
del recursos municipals d’atenció de les dones víctimes de violència per ampliar el seu radi d’acció, tractant 
d’arribar a la pluralitat de dones que viuen al municipi.

	Resultats i conclusions de l’enquesta a peu de carrer, del qüestionari on-line a tota la ciutadania, i 
del taller participatiu sobre la violència masclista

Tal i com indica l’Informe sobre els resultats de l’enquesta a les dones, “el percentatge de dones de la Conca 
d’Òdena que afirma que sabria què fer si conegués una situació de violència masclista és molt elevat: un 
86,9%. Aquesta dada demostra l’important treball de sensibilització, informació i denúncia de la violència mas-
clista que s’ha realitzat en els darrers anys en tota la Mancomunitat, i en general en tot el país, que ha donat 
molta visibilitat a la violència masclista, especialment en les seves manifestacions dins l’àmbit de la parella.” 

Aquest informe també afirma que: “El primer recurs que assenyalen les dones és, amb diferència, la trucada o 
la denúncia a la policia. També hi ha un volum significatiu de dones que fa referència a la possibilitat de parlar 
amb les dones per adreçar-les a possibles recursos o animar-les a denunciar”. 

Tot i així, no deixa de ser preocupant que el 81,7% de les dones enquestades reconeixen que no coneixen 
els	serveis	especialitzats	existents	per	l’atenció	a	dones	en	situació	de	violència	i	a	les	seves	filles	i	fills.	
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En aquest sentit, alguns dels estudis realitzats, mostren que la major part de les dones entren en el circuït 
d’atenció a les dones víctimes de la violència de gènere a través d’una intervenció de la policia i que, en ge-
neral, desconeixen que disposen de serveis d’atenció psicològica, assessorament jurídic, ajuts econòmics, 
serveis d’acolliment, etc. Aquesta falta d’informació resulta molt greu, ja que, en molt casos, un dels principals 
motius d’haver mantingut la relació de violència és, més enllà de la por a l’agressor, la por a la incertesa eco-
nòmica, a no tenir on viure, a no poder oferir a les seves filles i fills allò que necessiten, a perdre la residència 
legal o ser expulsades en cas de ser migrants.

És necessari doncs, que les dones puguin conèixer els ajuts concrets als que tenen dret per facilitar la seva 
decisió de trencar amb la relació de violència i minimitzar el sentiment de les dones d’estar fent un salt al buit.

Un altre aspecte important alhora de millorar la difusió dels recursos és l’anàlisi de les respostes per grups 
d’edat: Tal i com assenyala l’Informe de conclusions, “el nivell de coneixement sobre què fer davant d’un cas 
de violència masclista baixa entre les dones més joves (de 18 a 30 anys) i les més grans (majors de 75 anys). 
Són les dones d’entre 31 i 45 anys les que mostren un major coneixement del serveis especialitzat per a les 
dones en situació de violència i les seves filles i fills i la majoria fa referència al SIAD o al SIE.” 

Per últim, si es realitza l’anàlisi en relació al lloc de naixement és evident que les dones nascudes a Catalunya 
tenen una major coneixença d’aquests serveis respecte a les nascudes fora de l’estat espanyol.

Caldria, doncs, tenir en compte aquests resultats a l’hora de dissenyar accions d’informació i difusió entorn a 
l’atenció a la violència masclista.

Taula	19:	Què	faries	si	tens	coneixement	que	una	dona	pateix	violència	masclista?

   Núm.     %
Trucar o denunciar a la policia/Mossos 163 47,1
Parlar amb la dona / intervenir 53 15,3
Trucar a un telèfon d’atenció a la dona o facilitar-ne un 41 11,8
Serveis socials o serveis de salut 29 8,4
Altres 23 6,6
Servei d’atenció a la dona 16 4,6
Ajuntament (en general) 5 1,4
Associacions de dones 3 0,9

   
Font: Informe de resultats enquesta, SURT 2015.
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Aquesta necessitat de difondre d’una manera més eficaç els recursos per a les dones en situació de violència 
també es fa evident en els resultats del qüestionari on-line a la ciutadania. El 81,40% de les dones enquesta-
des  “sabria què fer i a qui dirigir-se en casos de violència masclista”; tot i així només un  30% d’elles coneixen 
els recursos i els serveis especialitzats per a les dones, i esmenten en concret el SIAD i del SIE.  

Algunes dones manifesten la seva preocupació respecte a la manca de coneixement dels recursos entre les 
dones de la Conca: 

“Cal fer arribar la informació necessària perquè tothom sàpiga què s’està fent a cada municipi o comarca 
sobre el maltractament. Tinc la sensació que no acaba d’arribar a totes les dones. Penso que una dona mal-
tractada no anirà a demanar informació i si la troba al carrer, a l’associació on col·labora, al seu barri, al parc... 
Li serà molt més fàcil demanar ajuda.”

Pel que fa la població masculina enquestada, hi ha també un percentatge d’homes molt elevat que afirma 
saber què fer si conegués un cas de violència masclista (80%) i el gruix d’aquest grup, s’adreçaria directament 
als cossos policials o als jutjats especialitzats. Molt pocs esmenten els serveis i recursos municipals per a les 
dones. 

Gràfic	16:	Sabries	què	fer	si	 tens	coneixement	que	una	dona	pateix	violència	masclista?	Què?	(en	
l’àmbit de la parella, familiar, assetjament en l’àmbit laboral...)

Font:  Resultats qüestionari on-line a la ciutadania, 2015.



Informe de diagnòstic: Anàlisi de la MICOD

55

En el debat al voltant de la violència masclista que es va generar en el taller participatiu, es va veure la 
necessitat de  treballar per promoure l’estudi i el coneixement de la violència masclista i realitzar la difusió 
d’aquest coneixement entre totes les persones professionals que treballen en la prevenció, detecció, atenció 
i recuperació de la violència masclista.

Una visió de la violència des de la perspectiva de gènere i que rebutgi l’associació de la violència masculina 
contra les dones amb trastorns individuals i patològics. 

També es suggereix obrir una nova línia estratègica dirigida a treballar amb els homes que exerceixen les 
violències masclistes. 
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4.4 DRETS I QUALITAT DE VIDA

En aquest apartat es vol posar la mirada en la qualitat de vida de la població MICOD, relacionant-la amb els 
recursos que s’ofereixen des dels serveis municipals perquè totes les persones gaudeixin d’una vida digna. 
En particular es van analitzar les variables que s’esmenten a continuació:  

→	 Cobertura de serveis de cura de persones dependents
→	 Disseny de la ciutat, Urbanisme i Mobilitat 
→	 Recursos i equipaments d’Esports 
→	 Recursos i equipaments de Salut 

Els resultats del diagnòstic que s’aporten a continuació deriven de tres fonts principals: 

→	 Informe de resultats de l’enquesta a dones de la conca d’Òdena 2015 
→	 Resultats del qüestionari on-line 2015
→	 Resultats de la sessió participativa amb les associacions de dones 2015  

	Cobertura de serveis de cura de persones dependents

La cobertura dels serveis i recursos municipals per fer front a l’atenció de les persones dependents, ja es tracti 
de menors, persones amb problemes de salut o de persones grans no autosuficients, és un element clau a 
l’hora de treballar per la igualtat de gènere, ja que l’administració pública pot ser una gran aliada per tal 
de reduir les càrregues econòmiques, socials i psicològiques de les persones que realitzen aquestes tasques 
de cura. 

En l’enquesta realitzada es recollien de manera general les opinions de les dones de la Conca d’Òdena 
respecte al grau de cobertura en el territori dels serveis i recursos per a l’atenció i la cura de les persones 
dependents. 

Com indica l’Informe de resultats, “el 41,7% de les dones enquestades tenen persones dependents a casa 
seva. La tipologia de persones dependents és força diversa: gairebé el 40% de les dones amb persones de-
pendents a casa té a càrrec infants d’entre 4 i 12 anys, i el 31,3% de les dones són responsables de persones 
grans. El 19,9% té criatures d’entre 0 i 3 anys, i el 19,3% té joves adolescents. Cal tenir present, però, que en 
alguns casos hi ha més d’una persona dependent a una llar, i de diversos tipus”. 
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L’Informe indica també que “ pràcticament ¾ de les dones enquestades amb responsabilitats de cura a la 
Conca d’Òdena fan ús dels serveis de suport existents per tal de reduir aquesta càrrega de treball”. Tal com 
mostra el gràfic 17, els serveis de suport més utilitzats per les dones són els centres de dia (27,1%) i les 
escoles bressol i els casals de gent gran (20,3% cadascun). No obstant, cal dir que el 32,3% fa ús d’altres 
serveis, categoria en la qual s’hi poden trobar per exemple, recursos com ludoteques, centres cívics o tallers 
d’activitats infantils. Així, sobretot es tracta de serveis adreçats a la població infantil, que és també el grup més 
gran de persones dependents de les dones. Al 28,3% de dones que no fan ús de serveis de cura de suport, 
se li preguntava els motius pels quals no utilitzen aquests serveis. Majoritàriament, les dones feien referència 
a dificultats econòmiques que els impedeixen fer-ne ús.

Entre les prioritats assenyalades per part de les dones per millorar la cobertura dels serveis de cura de les 
persones dependents, destaquen clarament tres necessitats (gràfic 18): 

1) ampliar l’oferta de serveis de cura per les persones grans o malaltes ( 61,3%). 
2) donar major suport a les persones que realitzen les tasques de cura (44,2%). 
3) ampliar l’oferta de serveis de cura per a nenes i nens de 0 a 3 anys. (38,9%).

També hi ha dones que esmenten expressament la vessant econòmica subratllant que caldrien  més ajudes 
econòmiques o com alternativa  un abaratiment dels preus dels serveis. De forma més puntual, també es 
fa referència a la necessitat d’ampliar l’oferta per a joves de més de 12 anys o d’ampliar els serveis en els 
municipis més petits. 
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Gràfic	17:	Quins	serveis	de	suport	feu	servir?	(%)

Font: Informe de resultats enquesta, SURT 2015.

Gràfic	18	:	Quines	qüestions	creus	que	s’haurien	de	millorar	prioritàriament	per	a	la	cura	de	les	per-
sones	dependents?	(%)	

 

Font: Informe de resultats enquesta, SURT 2015.
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La preocupació per a la cura i la qualitat de vida de les persones grans o dependents per qüestions de salut és 
una qüestió que també ha sigut central en el taller participatiu amb les dones i els grups de dones organitzats 
en el territori.

Les dones grans van demanar, en general, una millora de la seva qualitat de vida com a dones i com a per-
sones que s’encarreguen de la cura de les seves nétes i néts. Així, expressen la necessitat d’augmentar la 
cobertura dels serveis de cura de la població infantil, ja que les dones grans se senten com a “les suplents 
de les escoles bressols i els parvularis, quan estan tancades o funcionen amb horaris reduïts”. També van 
destacar els factors de la soledat, la precarietat econòmica i la situació de desemparament en la què es poden 
trobar algunes dones grans o molt grans que viuen soles.
 
“Les dones grans no tenim qualitat de vida, continuem amb obligacions de tasques de cura i amb les càrre-
gues econòmiques de la resta de familiars; cura de la parella i acolliment de pares, sogres, fills i parents que 
viuen sols.”

“Moltes de les dones grans disposem d’un pressupost reduït ( pensions congelades o baixes, plans de que-
viures). A més cal ajudar econòmicament fills i néts.” 

“No es té en compte la gent gran que no pot assistir a actes lúdics o excursions i es queden a casa soles, 
prioritàriament dones.”
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	Disseny de la ciutat, Urbanisme i Mobilitat 

La introducció de la perspectiva de gènere en les polítiques d’urbanisme de la MICOD és un assumpte pen-
dent i una de les línies menys treballades per l’anterior Pla d’Igualtat 2010/2012. Així, en el proper Pla cal 
treballar per introduir la perspectiva de gènere en el disseny, la planificació, l’organització i l’ús dels espais i 
equipaments municipals en tots els cinc municipis MICOD. 

Des de fa anys l’Oficina de Polítiques d’igualtat de la Diputació de Barcelona treballa per impulsar el disseny 
de l’espai urbà a partir dels usos quotidians que les persones fan de la ciutat en el desenvolupament de les se-
ves relacions personals, laborals, socials, culturals o d’oci. Tot i així, l’organització urbanística i territorial dels 
pobles i ciutats s’ha realitzat, i continua realitzant-se, en funció de l’organització del treball productiu. Malgrat 
la seva pretesa neutralitat, aquest model d’organització urbana té un marcat caire androcèntric, que desvetlla 
que les necessitats de totes aquelles persones que no realitzen activitats “productives” han estat relegades o 
deixades en un segon pla. Els equipaments sanitaris, els espais de recollida dels infants a la sortida de l’es-
cola, els parcs, els transports públics, la il·luminació dels carrers etc… són alguns dels temes que cal pensar 
des d’una altra perspectiva que tingui en compte la veu de tota la ciutadania. 

D’altra banda, no es té present que sovint són les dones les que fan un ús més intensiu de l’espai urbà, atès 
que són elles les que realitzen les compres per a la llar, els tràmits i les gestions pel que fa a la sanitat, van a 
buscar als infants a l’escola, etc.. Per tant, són elles les que utilitzen més el carrer, els transports públics, així 
com els serveis en general. En conseqüència són les seves experiències les que haurien d’ocupar un espai 
privilegiat a l’hora de definir les polítiques urbanístiques que marquen com ha de ser la seva ciutat. 
Pel que fa el disseny de l’espai urbà els resultats de l’enquesta realitzada a les dones dels cinc municipis 
MICOD assenyalen de manera clara 3 qüestions prioritàries.  

1. L’adequació	de	les	voreres	i	els	edificis	per	poder	circular	amb	cotxets	i	cadires	de	rodes.	
2. L’ habilitació de zones verdes i espais de jocs per a nenes i nens.   
3. La millora de  mobilitat amb els transport públic.
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Gràfic	19:	Quines	qüestions	creus	que	s’hauria	de	millorar	prioritàriament	en	qüestió	d’urbanisme?	(%)	

Font: Informe de resultats enquesta, SURT 2015.

Tal com indica l’Informe de resultats, el 50,3% de les dones enquestades destaquen la necessitat de millorar 
l’accessibilitat dels edificis i l’estat de les voreres per circular amb cotxets o cadires de rodes. Aquest percen-
tatge s’acosta al de les dones que tenen a càrrec criatures o gent gran; com a cuidadores principals, s’explica 
que destaquin aquesta necessitat envers l’accessibilitat.

Un 47,5% de les dones considera que cal millorar les zones verdes i els espais de jocs per a nens i nenes, i 
un 44,4% destaca la millora de la mobilitat amb el transport públic.

En aquest sentit, cal destacar que la Comarca de l’Anoia ha patit un dèficit històric d’infraestructures de comu-
nicació que ha anat consolidant una dinàmica de fragmentació de la mobilitat amb transports públics. Encara 
que als darrers anys l’accés al transport públic d’alta capacitat cap a Barcelona ha millorat, moltes dones 
assenyalen que “no deixa de ser complicat” sobretot tenint en compte que els nuclis familiars disposen només 
d’un mitjà de transport privat destinat prioritàriament als desplaçaments a la feina.

En menor mesura, però també és destacable que un 25,6% de les dones consideri que cal millorar la 
il·luminació i la sensació de seguretat a l’espai públic. 

Aquest és un element important des d’un punt de vista de gènere, ja que en general les dones tenen una per-
cepció d’inseguretat diferent respecte als homes, ja que a l’espai públic hi tenen lloc situacions d’assetjament 
i violència contra les dones que sovint estan molt normalitzades o invisibilitzades. 

Per últim, dins del 6% de les respostes incloses en la categoria “altres”, hi ha una gran dispersió; hi ha propos-
tes relacionades amb el trànsit, com l’aparcament o el control de sorolls així com amb la millora dels carrers 
i els espais públics en general.
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Pel  que fa els resultats del taller participatiu amb les dones i els grups de dones organitzats en el territori, cal 
destacar que, en general, hi ha consens sobre la necessitat d’introduir la perspectiva de gènere en el disseny 
de l’espai urbà i aquest és un dels punts on s’han concentrat la majoria de les demandes de les dones més 
joves. Per una banda, de manera similar als resultats de l’enquesta, es considera urgent  intervenir de manera 
progressiva  per eliminar totes les barreres arquitectòniques, adequar tots els espais d’ús públic per facilitar 
el pas de dones amb cotxets per a infants i garantir els desplaçaments de totes les persones en cadira de 
rodes. D’altra banda, s’assenyala de manera destacada la qüestió de la percepció de seguretat. Així,  les 
dones joves informen que hi ha moltes zones en els cinc municipis on perceben clarament una sensació de 
perill a la manca d’ il·luminació. En concret, assenyalen les zones poc poblades i aïllades, com per exemple 
el barri del REC d’Igualada. 

	Recursos i equipaments d’Esports 

Entre les accions realitzades per introduir la perspectiva de gènere en l’oferta d’activitats esportives adreçada 
a la ciutadania destaquen els programes implementats als Ajuntaments d’Igualada i Vilanova del Camí.

Per una banda, el Servei d’Esports d’Igualada realitza cada any el “Programa Dona i Esport”, amb una ofer-
ta d’activitats físiques pensades específicament per a les necessitats de les dones grans i molt grans. Segon 
la informació disponible a les bases de dades municipals el Programa té, en general, una bona acollida entre 
la ciutadania i en la darrera edició de 2014 hi van participar un total de 103 dones.

D’altra banda, l’Ajuntament de Vilanova del Camí fomenta la participació de les noies a la pràctica d’un esport 
molt masculinitzat, com és el futbol. Així, realitza cada any les “Jornades de Futbol Femení” en les quals 
convida a nenes i noies de 6 a 16 anys a participar en una trobada d’iniciació.
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Per últim, en aquest apartat s’exposen els resultats de l’enquesta realitzada a les dones de la zona de la Con-
ca d’Òdena per tal de valorar l’adequació de l’oferta d’activitats esportives municipals a les seves necessitats 
i interessos.

En primer lloc cal destacar que més del 50% de les dones enquestades no duen a terme cap activitat espor-
tiva. Més enllà dels grups de dones que no practiquen esport “perquè no ho han fet mai i senten que tenen 
barreres personals” o que afirmen que “no els agrada o no els interessa”, entre els principals motius que 
esmenten les dones per no practicar esport destaquen les dificultats de conciliació degudes tant als horaris 
laborals com al treball de cura i les dificultats de compaginar-ho amb l’oferta esportiva. En menor mesura, 
però també destacable que el 10% de dones no troba interessant l’oferta d’activitats esportives municipals.

Gràfic	20:	Per	que	no	practiques	esports?		

Font: Informe de resultats enquesta, SURT 2015.
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	Atenció a la salut 

La Mancomunitat organitza des del 2014 una agenda d’actes de commemoració del 28 de maig, celebrant 
aquesta data com a forma de lluita contra el biaix de gènere en l’àmbit de la salut i promoció i millora de la 
salut de les dones.

La salut de les dones i homes és diferent i desigual. Diferent perquè hi ha factors biològics que es manifesten 
de forma diferent en la salut i en els riscos de malalties. Desigual perquè hi ha altres factors, explicats en part 
per raons de gènere, que afecten d’una manera injusta la salut de les dones. Així, més enllà de les diferències 
biològiques, els rols atribuïts i assumits per dones i homes en la societat tenen un paper important en l’expli-
cació de l’estat de salut de moltes dones. Per exemple cada vegada més s’ha posat l’atenció sobre diferents 
trastorns psicològics o altres malestars sovint associats a la sobrecàrrega de treball de cura i responsabilitat 
que les dones assumeixen majoritàriament.

D’altra banda, és imprescindible, tenir en compte les diferents necessitats de les dones al llarg del cicle vital, 
que deriven en atencions específiques. Les dones grans reclamen cures i atenció determinada relacionada 
amb l’envelliment i els factors psicològics com la soledat o la pobresa. Les dones joves representen un col-
lectiu especial en relació a la prevenció de les ITS (Infeccions de Transmissió Sexual, els embarassos no de-
sitjats). Les dones de mitjana edat són les que representen el col·lectiu de risc majoritari de càncers diversos 
i d’atencions personalitzades per a raons físiques.

Per tots aquests motius les polítiques i els programes de salut han de tenir en compte la perspectiva de gè-
nere des del començament i han de donar una atenció integral, encaminada a millorar la salut i la qualitat de 
vida de totes les dones que viuen als cinc municipis de la MICOD.

Malgrat que, tal com mostra el gràfic 21, la majoria dels homes i les dones consultades en el qüestionari 
on-line consideren que en l’assistència sanitària no hi ha desigualtats de gènere, també afirmen no tenir 
massa informació per poder avaluar-lo. En canvi, un 30% té molt clares les mancances del sistema sanitari 
per a l’atenció a la salut integral de les dones. Així, hi ha la percepció que l’abordatge sanitari es basa en 
barems “estàndards” realitzats respecte al cos masculí i no té en compte la morbiditat diferencial d’homes i 
dones.A més, persisteixen estereotips de gènere que afecten la qualitat de l’atenció sanitària cap a les dones. 
Indiquen, per exemple, que en les consultes d’atenció a la salut sexual i reproductiva no es contemplen les 
relacions LGTBI.
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Una altra qüestió que va emergir en el qüestionari és la persistència de la divisió sexual del treball dins dels 
equips d’atenció sanitària. Així, hi ha la clara percepció que les dones ocupen majoritàriament els llocs d’in-
fermeres i els homes de metges i que, en general, hi ha estereotips de gènere molt arrelats a l’exercici de les 
diverses professions d’atenció a la salut.

“La diversitat sexual dins les consultes del servei de ginecologia no estan contemplades ni reconegudes (pre-
guntes tancades no respectant que hi ha més relacions possibles que les de l’home-dona)”.  

“Perquè s’estudia el cos des de la mirada androcèntrica, i perquè s’ofereix una assistència que neutralitza el 
gènere i només atén la salut de les dones des del punt de vista de les diferències sexuals”.

“Hi ha medicaments que només s’han provat per a homes i a les dones els causa efectes negatius”. 

“Vaig haver de canviar-me tres vegades de metge de capçalera perquè els altres (homes) cada vegada que 
anava per un mal estar em preguntaven en quin moment del període estava i sempre deien que el que em 
passava era per la regla, bé perquè m’acabava de vindre, bé perquè acabava de passar-la, o bé perquè esta-
va a punt de venir-me amb el síndrome pre menstrual. Sempre era la regla, mai em miraven el símptoma del 
malestar que em portava a consulta”.  

“Les feines de cura sempre s’han atribuït a les dones, infermeria sempre han estat estudis majoritàriament de 
dones, i medicina ( molt més important) d’homes”. 



Informe de diagnòstic: Anàlisi de la MICOD

66

Gràfic	21:	Creus	que	en	l’assistència	sanitària	hi	ha	desigualtats	de	gènere.	Per	què?

Font: Informe de resultats qüestionari on-line a la ciutadania, 2015.

En els resultats de l’enquesta a les dones també s’arriba a conclusions similars. Tal i com indica l’ Informe de 
resultats, “en primer lloc, a la pregunta de si les dones creien que els serveis de salut tenen en compte les 
característiques de salut de les dones, com el càncer de mama, l’osteoporosi o la salut sexual i reproductiva, 
les respostes estan força dividides. El 43,7% de les dones creuen que sí. El 32,7% considera que no, i hi ha 
un 23,6% de dones que no ho tenen clar”. 

Resulta interessant l’anàlisi de les dades, en funció de l’edat de les dones enquestades. En aquest sentit, 
tal com il·lustra la taula 20, entre les dones que consideren de manera més clara que els serveis sanitaris 
tenen en compte les característiques de salut de les dones, destaquen els grups d’edat més avançada. En 
contraposició, les dones més joves, d’entre 18 i 30 anys no acaben de veure cobertes les seves necessitats 
relacionades amb la salut. Un gran nombre de dones  fan referència en concret a la necessitat de millorar 
els recursos per al càncer, tant pel que fa a la informació com a la prevenció; també s’expressa la necessitat 
d’augmentar la freqüència de les revisions periòdiques entre les dones més joves.
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Per últim, hi ha moltes referències a la salut sexual, així com a l’atenció psicològica i emocional de les dones 
en diversos períodes i situacions de vida (maternitat, vellesa, depressió, entre d’altres).

Taula	20:	Creus	que	en	l’assistència	sanitària	hi	ha	desigualtats	de	gènere	?	per	grups	d’edat	(%)

 Sí No NS/NC Total
18-30 anys 26,8 42,3 31,0 100,0
31-45 anys 39,5 38,6 21,9 100,0
46-60 anys 34,4 34,4 31,2 100,0
61-75 anys 67,1 20,0 12,9 100,0
Més de 75 anys 62,0 20,0 18,0 100,0

Font: Informe de resultats enquesta, SURT 2015.
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4.5 COEDUCACIÓ

El Pla d’Igualtat MICOD 2010-2012 i el Pla operatiu MICOD 2015 van incloure una línia estratègica específica 
dirigida a consolidar la coeducació i incorporar la perspectiva de gènere en tots els àmbits educatius reglats i 
no reglats dels cinc municipis de la Conca d’Òdena. Així es van realitzar actuacions en moltes escoles i insti-
tuts de la Conca d’Òdena, així com ludoteques, centres oberts i espais de joves, a través del catàleg AIRE del 
municipi d’Igualada i del Programa coeducatiu de la MICOD per a la resta de municipis.

Actualment les propostes de coeducació inclouen els següents tallers:

Primària:

Activitat Adreçada a: Descripció Contingut

Contacontes en 
clau d’igualtat

2n de primària Relat d’un conte en clau d’igualtat que 
trenca amb els contes tradicionals 
sexistes.

Contes en clau de gènere de proxi-
mitat i participatiu que presenta uns 
continguts que ajuden a adquirir valors 
d’igualtat entre nens i nenes.

Coeducació i este-
reotips de gènere I: 
“tu rosa, jo blau”

6è de primària Espai de treball per a nens i nenes 
que mitjançant dinàmiques vivencials 
i lúdiques, afavoreix actituds, interes-
sos i relacions, amb valors igualitaris. 
Es treballarà per sensibilitzar i fomen-
tar la presa de consciència dels més 
petits sobre els estereotips socials 
que fomenten la desigualtat entre 
nens i nenes i també per desenvo-
lupar habilitats que fomentin la coo-
peració i repartiment equitatiu de les 
responsabilitats entre nens i nenes.

Qui es dedica a què?
Rols i estereotips de gènere
Valors: Respecte, tolerància, cores-
ponsabilitat i llibertat
Igualtat vs desigualtat.

Coeducació i este-
reotips de gènere II: 
“expliquem contes?”
(taller que dóna 
continuïtat al taller 
anterior)

6è de primària Treballarem els rols de gènere mitjan-
çant els contes amb els què l’alumnat 
de primària està familiaritzat. L’anà-
lisi dels contes facilita l’interès i la 
comprensió de les diferències que 
existeixen entre homes i dones i no 
només ajuda a entendre els rols de 
gènere a la societat sinó també quin 
paper tenen aquests rols dins de la 
parella. Ja que un element comú a 
molts contes són les històries d’amor 
entre els protagonistes (home i dona). 
Aquest espai i metodologia permet 
treballar relacions igualitàries lliures 
d’estereotips.

Revisió de contes d’ahir i avui
Rols i Estereotips de gènere
El gènere a la parella
Alternatives als rols tradicionals
Igualtat vs desigualtat.
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Coeducació audiovisual: 

Reinventar la publicitat

Cicle superior primària Les nines només serveixen 
per jugar a ser mares?

Un taller de “coeducació 
audiovisual” en què us 
proposem la revisió i supe-
ració dels estereotips i els 
continguts sexistes d’alguns 
discursos publicitaris. Un 
espai d’anàlisi i creació per-
què pugueu dissenyar el guió 
d’un anunci on es proposin 
noves idees.

Estereotips de gènere

Sexisme a la publicitat

Alternatives publicitàries

Font:Base de dades MICOD,2014. 

Secundària:

Activitat Adreçada a: Descripció Contingut

Teatre per a la pre-
venció de relacions 
abusives entre 
joves

4t ESO Portem el 
teatre al vostre IES/
Escola

Com poden els adolescents identificar 
què és violència masclista dins les 
seves relacions de parella o distingir 
quin son els símptomes d’una relació 
insana? Per poder ajudar als joves 
hem de fer evidents quin son els 
factors que intervenen en una relació 
abocada a la violència i què podem 
fer tan per prevenir com per intervenir.

Conèixer el cicle de la violència mas-
clista

Prendre consciència del que és una 
relació insana i tòxica

Detectar situacions de risc en el nostre 
vida quotidiana

Rebutjar assertivament actituds mas-
clistes 

Et controlen a tra-
vés de la xarxa?

1r cicle ESO -	 Fem un bon ús de les noves tec-
nologies?

-	 Tenim conductes de risc amb les 
noves tecnologies?

-	 A qui dono les meves contrase-
nyes?

Els joves d’avui ja són natius digitals, 
però el fàcil accés a les noves tecno-
logies no implica fer-ne un bon ús i 
estar protegits dels riscos potencials 
que poden comportar. 

Aquest taller pretén donar eines 
per prevenir els ciberassetjaments 
i l’ús indegut de les nostres dades 
personals.

Conèixer què és el ciberassetjament

Conèixer pautes segures d’utilització 
de les noves tecnologies i de les xar-
xes socials

Reflexionar sobre l’abast de la nostra 
participació a les xarxes socials

Detectar situacions de risc en el nostre 
ús quotidià de les noves tecnologies.
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Activitat Adreçada a: Descripció Contingut

La meva parella 
real, la meva pare-
lla ideal

2n cicle ESO No és casual a qui s’escull com a  
parella... El que jo vull de l’altre no 
sempre es compleix. Per què? Exis-
teix la mitja taronja? Amb aquestes 
preguntes es pretén conscienciar als 
i les joves de com la sort no intervé 
en les nostres relacions íntimes i com 
ells i elles poden aprendre a mantenir 
relacions sanes i enriquidores.

Diferents models de parella

Model d’amor que fomenta la nostra 
societat.

Mites de l’amor romàntic.

Diversitat sexual: i a 
tu qui t’agrada?

ESO i Batxillerat El reconeixement i acceptació de la 
diversitat sexual comporta una sexua-
litat més sana en els seus tres àmbits: 
biològic, psicològic i social. El refor-
çament positiu d’aquests tres àmbits 
implica una millora en la capacitat de 
gaudir i decidir, així com l’increment 
de seguretat i d’autoestima, tant de 
les persones amb una orientació 
sexual minoritària, com la resta de 
preferències sexuals.

Concepte de  Sexualitat

Diferencia entre els conceptes d’ Iden-
titat i orientació sexual

Concepte  de “normalitat”

Diverses formes de discriminació i 
estigmatització d’orientacions sexual 
no  heterosexuals.

Mites i estereotipes  en vers  les diver-
ses orientacions sexuals.

Com em veus i com 
em veig

1r cicle 

ESO

L’auto imatge en l’adolescència és 
un aspecte de vital importància que 
condiciona les relacions socials i el 
concepte d’un mateix, fet que pot 
provocar.

patiment i altres sentiments. Prendre 
consciència dels factors sociocul-
turals que influeixen a la percepció 
d’un mateix, per tal de poder facilitar 
el trencament dels estereotips de 
gènere.

Autoconcepte i autoimatge

Influència dels factors culturals i soci-
als  en la percepció de la nostra 

Imatge.

Construcció dels estereotips relacio-
nats amb el nostre cos i comportament 
a partir de les diferències de gènere

Reconeixement i acceptació del cos 

Gelosia i violència 2n cicle ESO Taller que pretén conscienciar a la 
població de que alguns comporta-
ments relacionats amb la gelosia no 
tenen lloc en les relacions amoroses 
sanes. I reforçar la comprensió de 
com aquestes relacions basades en 
el control i el poder estan vinculades 
amb la violència.

Conceptualització de la gelosia

Identificació de la violència masclista 
a través de la gelosia en les  relacions 
de parella.

Desmitificació de la gelosia com ex-
pressió d’amor

Tipus de violència.

Sexe segur, sexe 
protegit

2n cicle ESO i Bat-
xillerat

Facilitar informació als/les joves per 
afavorir la capacitat de decisió pròpia 
en matèria de sexe, així com la cura 
del seu cos i la trobada del seu propi 
plaer.  Reforçant aquests aspectes 
estem prevenint comportaments 
abusius en les primeres relacions de 
parella, malalties de transmissió se-
xual i embarassos no desitjats.

Joc de sensibilització i consciència en 
relació a les malalties de transmissió 
sexual.

Conceptes sexe segur i sexe protegit

Activitats sexuals de més risc

Influència del gènere en la sexualitat.

  
Font:Base de dades MICOD,2014. 
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Els resultats del qüestionari on-line i del taller participatiu destaquen una clara percepció de la desigualtat 
de gènere com un problema social i cultural que requereix mesures transversals i d’una major implicació 
de tota la comunitat educativa. L’àmbit educatiu és percebut com un dels més idonis per propiciar canvis i 
transformacions en les relacions de gènere, a partir del treball amb les futures generacions. Així, es demana 
al professorat i als equips directius dels centres escolars i també als i les responsables dels espais educatius 
no reglats o informals, com ara centres i espais de lleure, que es formin i tinguin una major implicació en la 
implementació de la coeducació.
A més, també es creu que els mitjans de comunicació virtual i les xarxes socials haurien de difondre, entre la 
població més jove, una cultura igualitària i sense discriminacions de gènere.

Entre les temàtiques a treballar destaquen per ordre de puntuació:

1. Prevenció de les relacions abusives i de violència en joves.
2. Ruptura de rols i estereotips de gènere entre infants i joves.
3. Major implicació dels homes en l’educació i criança.
4. Millorar la visibilització de les aportacions de les dones en els currículums i continguts educatius.
5. Formació i sensibilització de professionals d’ensenyament i educació.

Gràfic	22:	Quines	qüestions	creus	que	s’haurien	de	millorar	prioritàriament	en	qüestió	d’educació?

 Font: Informe de resultats qüestionari on-line a la ciutadania, 2015.
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“Canviar l’educació, totes estem educades en una societat masclista i en un grau o altre, TOTES i TOTS tenim 
algun tic masclista.” 

“Posar l’èmfasi en la coeducació i formació de professorat, AMPAs, etc. per (des)aprendre el patriarcat.”

“Formar i sensibilitzar des dels àmbits educatius i des de petit/ta, fins que quedi integrat en la persona des del 
moment que és persona.”

“Fer un treball educatiu i pedagògic molt gran des de les escoles i instituts. Eliminar les joguines dividides per 
sexes amb els colors rosa i blau que els identifica.” 

“La tasca s’ha de realitzar des de l’educació, tant a casa com a l’escola.”

“Intentar fer tallers, jornades de jocs, conscienciació sobretot en infància i adolescència perquè se n’ adonin 
que uns no són superiors als altres, que coneguin que hi ha altres maneres de fer, molta coeducació. És molt 
necessària però de petits.”

“Educació, educació i educació. I aquesta sempre comença a casa.”

“Educació de qualitat a les escoles i igualitària. Millorar la formació i l’educació crítica del professorat de ma-
gisteri, secundària... a les universitat mateix.”

“Bàsicament l’educació dels nostres infants i joves. intentar canviar estereotips mitjançant les xarxes socials 
i mitjans de comunicació.”

“A les escoles és molt important que nenes i nens es vegin com a iguals. Per això el professorat ha d’estar ben 
sensibilitzat i renunciar als estereotips.” 

“Comptar amb els mitjans de comunicació (TV, internet, anuncis...) per contribuir a l’eliminació de les desigual-
tats de gènere que normalment és el revés i contribueixen a la reproducció de rols masclistes.”
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Gràfic	23:	Creus	que	es	valoren	i	es	reconeixen	suficientment	les	aportacions	de	les	dones	al	llarg	de	
la	història?

Font: Informe de resultats qüestionari on-line a la ciutadania, 2015.

Entre la població femenina enquestada hi ha una quasi total unanimitat (97%) que, tant en l’àmbit educatiu 
com en molts d’altres culturals i socials, no es valoren i reconeixen les aportacions de les dones al llarg de la 
història. Menys unànime és el grup de població masculina, on el 20% considera que no hi ha discriminacions 
de gènere en aquest àmbit. 

Els resultats de l’enquesta a les dones arriben a conclusions molt semblants. Tal com indica l’ Informe de 
resultats, “a la pregunta de si les enquestades creuen que es valoren i reconeixen suficientment les aporta-
cions de les dones al llarg de la història, la resposta és molt rotunda: el 81,7% de les dones considera que 
les aportacions de les dones no es reconeixen suficientment. Un 15,1% de dones, però, afirma que no té una 
idea clara al respecte”. 

En relació als aspectes que caldria millorar a l’àmbit educatiu en matèria d’igualtat de gènere, tal com mostra 
el gràfic 24, el 63,6% de les dones assenyalen com a primera prioritat la millora de les accions dirigides a la 
prevenció de relacions abusives i de violència entre el jovent. Aquest fet probablement es pot relacionar amb 
l’augment de les situacions de violència masclista entre la població jove així com amb la major visibilitat a 
nivell social, de la xacra de la violència masclista.
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Del gràfic també es desprèn que un 44,5% de dones també prioritzen treballar en la ruptura d’estereotips de 
gènere, i un 41% en aconseguir una major implicació dels homes en l’educació i la criança.

Gràfic	24:	Quines	qüestions	creus	que	s’haurien	de	millorar	prioritàriament	en	qüestió	d’educació?	(%)

 

Font: Informe de resultats enquesta, SURT 2015.
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4.6 TEMPS I TREBALLS

Els estudis sobre el treball i la seva relació amb el temps han evidenciat que el treball no és només l’activitat 
laboral remunerada, sinó que també ho són totes aquelles tasques relacionades amb la cura i el manteniment 
de les llars que tradicionalment han fet i encara fan les dones.

En aquest apartat analitzarem la participació de les dones al mercat de treball remunerat, els temps destinats 
a la cura i la necessitat de fer compatibles aquestes responsabilitats entre si.

Es contrastaran les diferències amb la població masculina i el grau de coresponsabilitat en les tasques de 
cura de les persones i de manteniment de la llar.

En aquest capítol s’usaran les dades d’àmbit comarcal, ja que, a més de no trobar-se’n per als cinc municipis 
de MICOD, cal tenir en compte que aquesta tipologia de dades es manté molt estable en tots els àmbits terri-
torials i és molt semblant a la mitjana a Catalunya.

	Població activa 5

Respecte a la població activa local estimada segregada per sexe, només es disposa de dades d’àmbit Co-
marcal.

Les dades de l’informe econòmic anual de la Comarca de l’Anoia i les de l’INE 2014 indiquen que la població 
activa local estimada a la Comarca està formada per un total de 60.249 persones, amb un 54,% d’ homes 
(32.558) i un 46% de dones (27.691).

5 La població econòmicament activa està integrada per les persones d’ambdós sexes de setze o més anys d’edat (de 16 a 64 per 
calcular taxes) que, en la setmana de referència del cens o padró, estava dedicada a la producció de bens i serveis, en situació 
d’ocupats, aturats amb ocupació anterior o aturats que busquen ocupació per primera vegada. La població econòmicament inactiva 
està integrada per aquelles persones no comptabilitzades com a població activa (jubilats, estudiants, feines de la llar, etc.). Es 
consideren ocupades les persones que en la setmana de referència van treballar almenys una hora i les que van estar absents del 
seu lloc de treball per vacances, malaltia, conflicte laboral, mal temps o incidències tècniques.

Del gràfic també es desprèn que un 44,5% de dones també prioritzen treballar en la ruptura d’estereotips de 
gènere, i un 41% en aconseguir una major implicació dels homes en l’educació i la criança.

Gràfic	24:	Quines	qüestions	creus	que	s’haurien	de	millorar	prioritàriament	en	qüestió	d’educació?	(%)

 

Font: Informe de resultats enquesta, SURT 2015.
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Si es miren les oscil·lacions en aquests darrers 6 anys (gràfic 25), s’observa que les taxes de variació són 
positives fins a l’any 2011, any en què comença una clara davallada. A partir del 2012 són negatives. 

L’Informe econòmic anual de l’Anoia 2014 indica que l’any 2014 es va arribar a la xifra més baixa del nombre 
de persones actives des de l’any 2008.

Gràfic	25:	Taxes	de	variació	de	la	població	activa	local	estimada	de	l’Anoia	(2009-2014)	

 
Font: Hermes, 2014. 

Gràfic	26:	Evolució	de	la	població	activa	local	estimada	de	l’Anoia	per	sexe	(2008-2014)	

 
 
Font: Hermes, 2014. 
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En el gràfic 26 relatiu a l’evolució per sexes, es pot observar que la població activa femenina i masculina tenen 
tendències inverses. Tot i que no hi ha variacions acusades, els homes han tendit a una lleugera disminució 
mentre que el pes de les dones ha anat guanyant terreny, arribant a ser el 45,96% actual. 

Tanmateix, si bé és cert que l’activitat femenina ha experimentat un fort creixement en les darreres dècades, 
les desigualtats de gènere persisteixen. 

Les dades de Catalunya que registren la població activa per sexe i grups d’edat indiquen com els efectes del 
cicle vital i de les relacions familiars continuen tenint repercussions en el treball remunerat de les dones. Les 
dones tenen xifres d’activitat i d’ocupació més equiparades a les masculines en edats compreses 
entre els 20 i els 29 anys, just durant el període posterior a la seva formació i anterior a la maternitat. 
A partir d’aquí, però, s’inicia un descens continuat i les diferències entre homes i dones augmenten 
considerablement entre 45 i 49 anys.

A més, dintre de la població activa de la MICOD destaca també una major concentració de dones que 
d’homes en el grup de població ocupada a temps parcial, fet que demostra que per moltes dones amb 
responsabilitats de cura, el treball a temps parcial és l’única opció viable, amb clares conseqüències en les 
seves remuneracions; en canvi, el grup de població ocupada a temps complet és majoritàriament masculí.

Respecte a la segregació horitzontal de les dones en el mercat de treball, les dades són clares en evidenciar 
la masculinització dels sectors de la construcció, indústria i agricultura. És en el sector serveis on les 
dones troben les seves principals oportunitats de treball (Gràfic 28).

Taula 21: Població activa, desocupada i inactiva per sexe, Anoia

COMARCA Dones Homes Total %Dones %Homes
Ocupats/des a temps complet 15.378 23.132 38.510 13,03% 19,60%
Ocupat/des a temps parcial 5.005 1.969 6.974 4,24% 1,67%
Desocupat/da 9.113 8.497 17.610 7,72% 7,20%
Inactius/ves 28.884 26.053 54.937 24,47% 22,07%

58.380 59.651 118.031 49,46% 50,54%

Font: Hermes, 2014. 
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Gràfic	27:	Distribució	de	la	població	activa	per	sexe,	Anoia	2014

Font: Hermes, 2014. 

Gràfic	28:	Població	ocupada	per	sector	d’activitat	i	sexe,	Anoia	2011

 
Font: IDESCAT, 2014 a partir del Cens de població i habitatges de l’INE.

Per últim, les dades que han registrat les contractacions en el període gener 2014 / gener 2015 a la Comarca 
de l’Anoia per tipus de contracte i sexe, fan evident la inestabilitat general que caracteritza el mercat del treball 
actual i com aquesta precarietat afecta les dones de manera diferenciada.
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Només un 8% ha firmat un contacte ordinari a temps indefinit. I en aquest grup, els homes són més que el 
doble de les dones. Tanmateix, en aquest mercat de treball les dones troben una major cabuda que els homes 
en l’Administració Pública amb contractes d’interinitat.

Taula 22: Contractacions en el període gener 2014/ gener 2015 a la Comarca de l’Anoia per tipus de 
contracte i sexe

Tipus de contracte Homes Dones Total
Ordinari temps indefinit 5,35% 2,96% 8,32%

Foment de la contractació indefinida 0,04% 0,17% 0,22%

Indefinit minusvàlids 0,00%    0,00% 0,00%

Convertits en indefinits 1,78% 1,61% 3,40%

Obra o servei 18,33% 8,10% 26,43%

Eventuals circumstàncies producció 20,85% 20,72% 41,58%

Interinitat 4,83% 14,24% 19,07%

Temporals bonificats minusvàlids 0,04% 0,00% 0,04%

Inserció 0,00% 0,00% 0,00%

Relleu 0,09% 0,17% 0,26%

Jubilació parcial 0,13% 0,26% 0,39%

Substitució jubilació 64 anys 0,00% 0,00% 0,00%

Pràctiques 0,04% 0,09% 0,13%

59 Formació 0,04% 0,04% 0,09%

60 Altres 0,09% 0,00% 0,09%

TOTAL 51,63% 48,37% 100,00%

Font: Hermes, 2014

	Atur

La variació de la població activa i del nombre de persones aturades han patit una evolució molt diferent en tot 
el territori de la Micod. Mentre que la població activa s’estanca i fins i tot es redueix lleugerament, l’atur no ha 
deixat de créixer en el darrer període 2007-2014 encara que a partir de l’any 2013 es produeixen importants 
reduccions.
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Com indica l’Informe econòmic anual, a la Comarca de l’Anoia tant el nombre de persones a l’atur com la 
taxa d’atur s’han reduït durant el 2014, baixant el nombre de persones a l’atur un 7,28% menys que l’any 
anterior i la taxa reduint-se en un -1,49 punts percentuals.6

Les dades relatives a les diferents zones comarcals indiquen que l’atur es concentra als municipis d’Igua-
lada, Vilanova del Camí, Piera i Santa Margarida de Montbui, tots ells pertanyents a la Conca d’Òdena, 
excepte Piera, que pertany a l’Anoia Sud. Entre aquests quatre municipis aglutinen el 70% de l’atur registrat 
a la comarca.

Igualada té al voltant de 3.500 persones aturades, seguit de Santa Margarida de Montbui, amb prop de 1.200. 
Pel que fa a la taxa d’atur, la més alta és la de Santa Margarida de Montbui, amb un 23,5%, seguida de la de 
Vilanova del Camí amb 23,05%.

Gràfic	29:	Evolució	de	la	taxa	d’atur	registrat	de	l’Anoia	per	zones	(desembre	2008-2014)

 
Font: Dades en referència a 31 de desembre de 2014 (Hermes – Diputació de Barcelona).

6 Atur registrat - Demandes d’ocupació registrades en les Oficines de Treball que estan actives l’últim dia laborable de cada 
mes. Una persona es classifica en l’atur registrat si és un/a demandant d’ocupació inscrit/a en una Oficina de Treball (i no es 
troba en cap de les situacions d’especificitat). Dada en referència a 31 de desembre de 2014 (Hermes – Diputació de Barcelona). 

Taxa d’atur registrat - Relació entre la població desocupada registrada a les oficines d’ocupació (SOC) i la població activa local 
estimada. Elaborada per la Diputació de Barcelona en base a les dades del padró municipal, l’Enquesta de Població Activa de la 
província de Barcelona i dels aturats registrats. Dada en referència a 31 de desembre de 2014 (Hermes – Diputació de Barcelona).
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Gràfic	30:	Evolució	de	l’atur	registrat	i	de	la	taxa	d’atur	registrat	a	l’Anoia	(2008-2014)

Font: Dades en referència a 31 de desembre de 2014 (Hermes – Diputació de Barcelona).

Les dades relatives a l’evolució i la distribució de la població aturada per sexe mostren com el pes de les do-
nes aturades a l’Anoia és força superior respecte a la població masculina (amb un 54,9%) i és superior també 
a la mitjana de Catalunya.

Gràfic	31:	Distribució	de	l’atur	per	sexe	a	l’Anoia	i	Catalunya

Font: Dades en referència a 31 de desembre de 2014 (Hermes-Diputació de Barcelona).

Com es pot observar en el gràfic 32, l’any 2007 l’atur femení superava amb escreix el masculí en valors abso-
luts. L’inici de la crisi (2008-2009) es va caracteritzar per un fort creixement de l’atur masculí. Tanmateix, l’atur 
de les dones ha continuat creixent i sempre ha estat superior al dels homes.
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Cal destacar les elevades taxes d’atur femení en els grups de dones adultes de més de 45 anys, i de 
manera encara més acusada en el col·lectiu de dones majors de 55 anys. El percentatge de dones atu-
rades respecte al total de dones actives, és del 24% en el grup d’edat entre els 45 i els 55 anys, arriba al 38% 
per les dones actives majors de 55 anys. (Gràfic 33; Taula 23)

Les elevades taxes d’atur femení a partir de 55 anys tenen efectes a mig termini amb impactes molt directes 
en les polítiques locals: les dones grans a l’atur en un futur pròxim seran dones de més de 65 anys amb 
ingressos per pensions de jubilació molt baixos. Amb aquestes elevades taxes d’atur, doncs, és de preveure 
que s’aguditzarà encara més la feminització de la pobresa.

D’altra banda, també mereixen atenció les taxes d’atur femení entre els grups de dones més joves, factor 
que pot estar contribuint a la manca de dones joves i joves adultes, que s’ha mencionat abans, en analitzar 
la piràmide demogràfica de la població MICOD. Aquesta manca va en detriment del dinamisme econòmic i 
social dels municipis. Caldrà, a l’hora d’elaborar les línies estratègiques d’ocupació, tenir en compte les ca-
racterístiques específiques d’aquests col·lectius de dones que també acaben per afectar la qualitat de vida 
de tot el conjunt de la població. Les dades relatives a la Renda Bruta Familiar (RBF7) disponible per habitant 
confirmen aquestes preocupacions.

La RBF de tots els cinc municipis MICOD està per sota de la mitjana de la demarcació de Barcelona i aquest 
és un tret força significatiu.

Segons les tendències recollides en els informes d’Hermes DIBA, els municipis amb xifres elevades de dones 
actives i xifres baixes d’atur femení, registren les dades més altes de RBF. Per contra, quan les dades d’ac-
tivitat de les dones són baixes i les taxes d’atur altes, la RBF per habitant cau. Així doncs, tot i que la mitjana 
dels salaris de les dones representa el 78,1% de la mitjana dels salaris dels homes8, les seves rendes són 
una part molt important de la renda bruta familiar disponible i el treball femení és essencial per la qualitat de 
vida i el benestar de les famílies.

7 La Renda bruta familiar disponible per habitant incorpora els salaris, els rendiments de les activitats productives i d’explotació 
(autònoms etc), i les transferències de les administracions.

8 Enquesta de Estructura Salarial 2011,IDESCAT.
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Gràfic	32:	Evolució	de	l’atur	àmbit		Comarca	de	l’Anoia	2007-2014	per	sexe.	(	SOC	I	EPA)	

 
Font: SOC I EPA, 2014 

Gràfic	33:	Taxes	d’atur	registrades	per	sexe	i	edat,		Anoia	2014

 
Font: SOC I EPA, 2014 
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Taula 23: Taxa d’atur registrat per sexe i edat, Anoia 2014

Edat Dones Homes Total
De 16 a 24 29,19% 30,45% 29,86%
De 25 a 34 19,55% 16,00% 17,78%
De 35 a 44 18,99% 14,65% 16,72%
De 45 a 54 24,06% 17,91% 20,85%
De 55 a 64 38,36% 23,69% 30,45%
TOTAL 23,28% 18,15% 20,95%

Font: SOC I EPA, 2014 

	Les tasques de cura 

Una de les principals raons de la diferent i desigual participació de les dones i dels homes al mercat de treball 
remunerat és la seva diferent i desigual participació en l’anomenat treball domèstic i de cura.

Tots els estudis realitzats continuen assenyalant que a Catalunya són les dones les principals responsables 
del bon funcionament de l’organització familiar, que comprèn tant les tasques domèstiques (neteja, ordre ge-
neral, alimentació familiar, compres, gestions burocràtiques, etc.) com les tasques de cura i atenció a totes les 
persones que conviuen a la llar i, especialment, d’aquelles dependents per motius d’edat o de salut.
Sobre les dones, doncs, encara recau el pes dels estereotips i dels rols de gènere tradicionals, que els hi 
assignen una major responsabilitat en les tasques domèstiques i de cura i en les càrregues afectives i emo-
cionals associades a la reproducció i al sosteniment de la vida, amb un fort impacte en la seva vida personal, 
social i laboral.

Aquesta situació no és diferent als cinc municipis de la MICOD. Les dades procedents de l’Informe de resul-
tats de l’enquesta a les dones i els resultats del Qüestionari on-line mostren com, també a la Conca d’Òdena, 
són les dones les que assumeixen les tasques domèstiques i de cura de forma única o bé de forma principal 
amb el suport de la parella. 
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En primer lloc, l’Informe de resultats indica que gairebé la meitat de les dones enquestades amb feina remu-
nerada (un 46,8%) tenen persones dependents a casa i, per tant, realitzen a banda del treball remunerat, un 
treball de cura i domèstic no remunerat.

A més destaca que el 35,14% de les dones afirmen que en el seu lloc de feina remunerada actual havien patit 
o conegut alguna situació de discriminació. Entre els àmbits identificats per les dones com a constitutius de 
discriminacions de gènere al mercat de treball, l’Informe n’identifica set i els ordena de major a menor freqüèn-
cia, com pot observar-se en la taula següent:

Taula 24: Àmbits de discriminació en el lloc de treball

1  Discriminació salarial

2  Discriminació en les condicions laborals respecte als companys homes

3  Comentaris al lloc de treball de caràcter sexual, relacionats amb l’aspecte físic o, fins i tot, amb la forma de vestir

4  Menor valoració de la seva feina, major exigència en els resultats que els companys homes

5  Ésser ignorades en la presa de decisions i les opinions expressades

6  Dificultats o impossibilitat de promoció i d’assolir càrrecs de responsabilitat

7  Embaràs

Font: Informe de resultats enquesta, SURT 2015.

Pel que fa a la conciliació de la vida laboral amb la personal i familiar, que és un tema clau en l’àmbit de la 
igualtat de gènere, l’enquesta va demanar a les dones que valoressin en una escala de l’1 (gens) al 10 (molt), 
com era de complicat per a elles conciliar la vida laboral amb la familiar i personal (Taula 25). 
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Taula	25:		Grau	de	dificultats	de	conciliació	per	tipologia	de	llar

 Sola Amb  
parella

Amb  
parella i 
criatures

Sola amb 
criatures

Amb altres 
persones 
que són 
família

Amb altres 
persones 
que no 

són família

Altres

1 (gens) 49,0 30,6 8,4 11,1 33,7 27,3 50,0
1 27,5 10,5 3,2 0,0 8,7 0,0 0,0
3 5,9 12,1 4,2 11,1 10,6 36,4 0,0
4 5,9 12,1 5,3 0,0 5,8 0,0 0,0
5 2,0 8,9 10,5 11,1 14,4 9,1 0,0
6 0,0 8,1 20,0 33,3 11,5 0,0 0,0
7 5,9 4,8 25,3 0,0 7,7 9,1 25,0
8 2,0 7,2 12,6 22,2 2,9 9,1 25,0
9 2,0 1,6 5,3 0,0 3,8 0,0 0,0

10 (molt) 0,00 4,0 5,3 11,1 1,0 9,1 0,0
Total 100 100 100 100 100 100 100

 
Font: Informe de resultats enquesta, SURT 2015.

En analitzar aquesta taula, cal destacar que el percentatge de dones amb cap dificultat de conciliació es con-
centra en llars on les dones viuen soles (el 49%). En canvi a les llars amb criatures (amb i sense parella) les 
dificultats de conciliació s’aguditzen.

En aquest sentit, el grup de dones amb el nivell més alt de dificultat de conciliació, és el col·lectiu de les llars 
monomarentals.

D’altra banda, la taula 26 mostra que en la majoria de llars amb persones dependents les dificultats de 
conciliació es situen en els graus superiors a 5. Només a les llars en les quals es tenen persones grans, la 
percepció majoritària és de poques dificultats de conciliació. Aquesta dada probablement respon al fet que 
moltes d’aquestes persones grans compten amb cert grau d’autonomia i fins i tot poden ser una font de suport 
per la conciliació.
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Pel que fa als nuclis familiars amb criatures, destaca el grup de dones amb fills de 4 a 12 anys (nivell 10), per 
sobre de les dones amb criatures de 0 a 3 anys. Tanmateix, aquest darrer no deixa de ser el col·lectiu més 
nombrós en el grup amb un grau de dificultat alta (nivell 8).

Taula	26:	Grau	de	dificultat	de	conciliació	per	tipologia	de	persona	dependent

 
Criatures 0-3 

anys
Infants 4-12 

anys
Joves 12-16 

anys Gent gran
Altres persones 

dependents
1 (gens) 9,1 10,6 9,4 30,0 16,7

2 0,0 3,0 0,0 4,0 0,0
3 6,1 6,1 0,0 16,0 0,0
4 6,1 4,5 6,3 4,0 0,0
5 9,1 10,6 18,8 16,0 16,7
6 21,2 22,7 18,8 8,0 33,3
7 21,2 21,2 21,9 8,0 0,0
8 18,2 12,1 15,6 6,0 0,0
9 6,1 3,0 9,4 6,0 16,7

10 (molt) 3,0 6,1 0,0 2,0 16,7
Total 100 100 100 100 100

Font: Informe de resultats enquesta, SURT 2015.

Respecte als principals motius de les dificultats de conciliació, tal i com es veu al gràfic 34 el 44,4% de les 
dones afirma que el principal obstacle per la conciliació és la manca de flexibilitat a l’empresa quant a jornada 
(horaris, permisos, etc). El 22,4% considera que les dificultats de conciliació es deuen sobretot a la manca de 
recursos econòmics per aconseguir externalitzar tasques domèstiques i de cura. 

La no coresponsabilitat de la parella o altres persones de la llar en la gestió de tasques domèstiques s’es-
menta tan sols en un 18,9% dels casos i la no coresponsabilitat en la cura de les persones en un 10,1%. Un 
18,2% de les dones assenyalen altres dificultats de conciliació, sobretot relacionades amb la incompatibilitat 
dels horaris escolars amb els laborals.



Informe de diagnòstic: Anàlisi de la MICOD

88

Aquestes dades contrasten, en certa mesura, amb els resultats obtinguts en la següent qüestió de l’enquesta, 
en la qual es preguntava a les dones sobre qui assumia les tasques domèstiques i de cura a la seva llar. 

Tal com mostra el gràfic 35, el	33,9%	de	les	dones	afirma	que	les	tasques	domèstiques	i	de	cura	les	fan	
només elles. Així doncs, tot i que un terç de les dones assumeix de forma única i exclusiva el treball domèstic 
i de cura, aquestes no relacionen les dificultats de conciliació amb la no coresponsabilitat masculina sinó amb 
la manca de flexibilitat a l’empresa (gràfic 34). Tot i que és cert que el món del treball encara conserva unes 
estructures molt rígides que deixen poc marge pel temps personal (i familiar), el fet que quasi la meitat de les 
dones l’assenyali com al principal causant dels problemes de conciliació posa de manifest que les dones no 
qüestionen el model de divisió sexual de treballs imperant. Assumeixen les tasques domèstiques i de cura i, 
en tot cas, cerquen formes per poder fer més sostenible el seu dia a dia que no impliquen la coresponsabilit-
zació dels homes.

El gràfic mostra també que un 23,9% de les dones realitzen les tasques de cura de manera totalment compar-
tida amb la seva parella  i un percentatge molt semblant, un 21,4%, afirma que les fan principalment elles amb 
el suport de la parella. Per últim, el 14,3% de dones que han respost “altres” recullen sobretot situacions en 
les què les tasques les realitzen bé els pares (la mare), en el cas de joves que encara no s’han independitzat, 
bé de forma compartida entre dues o més persones, de la llar i/o externes.

Gràfic	34:	Per	què	tens	dificultats	de	conciliació?	(%)

Font: Informe de resultats enquesta, SURT 2014.
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Gràfic	35:	Les	tasques	domèstiques	i	de	cura...	(%)

Font: Informe de resultats enquesta, SURT 2015.

Els resultats del qüestionari a la ciutadania són molt similars a l›enquesta, encara que les dades segregades 
per sexe permeten fer alguna consideració més.(Gràfic 36). 

Per un costat, es fa evident la diferent percepció que, sobre un mateix fet, tenen homes i dones. Així, mentre 
el	60%	dels	homes	afirma	que	les	tasques	a	la	llar	les	fan	de	manera	totalment	compartida, en el cas 
de les dones, aquesta percepció baixa fins al 33%. En qualsevol cas,  tal i com mostra el gràfic 36, el 36,6% 
de les dones són les principals responsables de les tasques de la llar, encara que reben “el suport” de 
les seves parelles; En canvi, en aquest supòsit no hi trobem cap home (0%). 

Destaca també que el 10% de la població masculina afirma que les tasques de cura les fan les seves parelles, 
mentre que en el cas de la població femenina aquesta organització de les responsabilitats de la llar es dóna 
només en el 2% dels casos.
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Gràfic:	36:	Les	tasques	domèstiques	i	de	cura...	(%)
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Altres

Les fa la meva parella

Les fa principalment una persona externa a la llar

Les faig només jo

Les faig principalment jo, amb el suport de la meva parella

Les fem de manera totalment compartida

Font: Informe de resultats qüestionari on-line a la ciutadania, 2015.

Moltes de les dones consultades van indicar la qüestió de la conciliació com una de les qüestions que el Pla 
d’Igualtat MICOD hauria de tractar de manera prioritària per garantir la incorporació i el manteniment de les 
dones en el mercat de treball remunerat, sense discriminacions de gènere. Alhora però s’hauria de conscien-
ciar el teixit empresarial i la societat sencera sobre la importància de les tasques de cura. 

 A continuació es detallen algunes de les seves aportacions de manera literal:  
 “El paper d’eix vertebrador de convivència a l’àmbit familiar que fan les dones queda amagat i la societat no 
aprofita aquest valor”

“Suport a les mares amb nens petits per poder conciliar vida laboral i personal amb mes serveis d’ajuda tant 
de temps com econòmic”.

“ Si la dona s’ocupa més que la seva parella amb les tasques domèstiques, i en la majoria de casos és així, 
sobretot quan hi ha fills, jo proposaria d’introduir la jornada la laboral per les dones que fan el càrrec dels fills d 
0 a 10 anys de 6 hores però amb el sou de 8h. A més a més, crec que el període de maternitat, de 16 setma-
nes, que existeix a Espanya, és potser menor de tots, ampliaria fins 1 any mínim i amb el dret de conservació 
del lloc de treball fins 3 anys”.

“Reconeixement econòmic i/o social de les tasques domèstiques i de cura que fan moltes dones; respecte pel 
període de l’embaràs i la lactància en l’entorn laboral; millores en la conciliació vida laboral-familiar”
“Campanyes de promoció de mesures de conciliació en les Pimes de la Conca d’Òdena”.
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“No deixar que una dona  pugui ser acomiadada per quedar-se embarassada. Les dones no son contractades 
perquè tenen fills i pensen que faltaran a la feina si el nen es posa malalt. O no son contractades perquè tenen 
parella i tenen pensat formar una família (tindre fills) en algun moment. O es queden embarassades i ja no 
interessen per que agafarà la baixa per maternitat i després faltarà molt per malalties típiques de nens. S’han 
de treure tots aquests prejudicis i promoure la contractació de dones mitjançant algun tipus de compensació” 

 “Compensacions econòmiques per les tasques de cura”. 

Per últim, pel que fa al reconeixement social de les tasques domèstiques i de cura, els resultats de l’enquesta 
i del qüestionari són contundents: en ambdós casos més del 90% de la població enquestada considera que 
les tasques domèstiques i de cura de la llar no estan prou valorades. A més, s’observa que les dones d’edat 
més avançada són les que presenten un major percentatge de respostes positives, fet que es pot relacionar 
amb la menor sensibilització en relació a la igualtat de gènere.

Gràfic	37:	Creus	que	les	tasques	domèstiques	i	de	cura	estan	prou	valorades?

Font: Informe de resultats qüestionari on-line a la ciutadania, 2015.
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	Polítiques d’inserció laboral i foment de l’auto ocupació de les dones 

Entre les iniciatives engegades per fomentar la inserció laboral de dones en el mercat laboral destaca en el 
territori de la Conca d’Òdena el “Projecte Atenea” executat per l’Ajuntament d’Igualada i coliderat pel mateix 
ajuntament i el Consell Comarcal de l’Anoia. El projecte és subvencionat pel SOC amb el finançament del 
Servei Públic d’Ocupació Estatal i el Fons Social Europeu.

Aquest projecte té per objectiu millorar la situació de les dones amb un perfil professional alt, ja sigui per la 
seva formació acadèmica o per la seva trajectòria professional que, malgrat això, tenen dificultats a l’hora 
d’integrar-se al món laboral o de promocionar-se dins l’empresa.

El projecte se centra, així en tres grups d’incidència:
• Dones joves amb titulacions universitàries, però sense experiència laboral en l’ocupació o professió  

preferent;
• Dones majors de 45 anys amb una trajectòria professional consolidada, que s’han desvinculat del mer-

cat laboral per raons diverses (processos de reconversió, deslocalització o reestructuració empresarial);
• Dones immigrades amb titulacions universitàries amb qualificació i/o trajectòries professionals consoli-

dades en el país d’origen. 

El projecte, que ja porta set edicions, inicialment parteix de l’anàlisi de la situació en el mercat laboral d’aques-
tes dones qualificades i analitza els factors que influeixen en la seva ocupabilitat. A partir d’aquí, defineix eines 
i metodologies elaborades des de la perspectiva de gènere que facilitin la inserció laboral d’aquests grups 
d’incidència, amb propostes d’orientació, formació en gestió emocional, tècniques de recerca i fins i tot amb 
estades de pràctiques.
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4.7 LIDERATGE I PARTICIPACIÓ DE LES DONES

Pel que fa la vida associativa de les dones de la zona de la Conca d’Òdena i la seva participació en activitats 
municipals, els resultats de l’enquesta mostren que un	34,7%	de	les	dones	afirmen	participar	del	teixit	
associatiu del seu poble o ciutat. Pel que fa al tipus d’entitat en la qual participen, tal com indica l’Informe 
de resultats, un 43,5% de les dones ho fa en entitats de tipus cultural, un 23,9% en entitats veïnals. Un 20,3% 
participen en altres tipus d’associacions, com les organitzacions polítiques, organitzacions juvenils i organitza-
cions religioses. Un 13,8% de les dones ho fan en associacions de l’àmbit de la cooperació i només un 4,3% 
en entitats de dones. (Gràfic 38)

Gràfic	38	:	En	quin	tipus	d’associacions	participes?	(%)

 Font: Informe de resultats enquesta, SURT 2015.

Analitzant la participació per grups d’edat, s’observa una major tendència a la participació en entitats entre 
les dones d’edats més joves i les dones d’entre 61 i 75 anys. En el primer cas, es tracta d’una etapa vital en 
la qual es té més energia, temps i tendència a l’activisme. En el segon cas, moltes dones probablement al 
jubilar-se troben més temps per aquest tipus d’activitats i encara tenen una edat que no se senten massa 
grans per fer-ho i un estat de salut que els hi permet.
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Taula 27: Participació en entitats per grups d’edat (%)

 Sí No Total
18-30 anys 54,9 45,1 100
31-45 anys 32,5 67,5 100
46-60 anys 20,4 79,6 100
61-75 anys 42,9 57,1 100
Més de 75 anys 26,0 74,0 100

Font: Informe de resultats enquesta, SURT 2015.

 
Pel que fa a la participació en activitats organitzades per l’Ajuntament, el percentatge de participació de les 
dones augmenta lleugerament. Així doncs, un 40,5% de les dones participen en aquestes activitats, front un 
59,5% que no ho fa. Pel que fa a les dones que no participen en les activitats municipals, els motius que expo-
sen per no fer-ho estan relacionats, principalment, amb el desconeixement de l’oferta (48,5%), amb la manca 
d’una oferta que sigui del seu interès (38,8%) i, en un 28,3% dels casos, amb les dificultats de conciliació. 
Entre el 8% de dones que assenyalen altres motius, s’hi troben referències a temes de salut o a la priorització 
de la participació en altres tipus d’activitats no municipals.

Gràfic	39:	Per	què	no	participes	en	activitats	de	l’ajuntament?	(%)

 
Font: Informe de resultats enquesta, SURT 2015.
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Analitzant la participació per grups d’edat, tal i com mostra la taula següent, també són les dones més joves 
(entre 18 i 30 anys) i les dones d’entre 61 i 75 anys les que participen més en activitats municipals.

Taula	28:	Participes	en	activitats	de	l’ajuntament?	per	edat	(%)

 Sí No Total
18-30 anys 45,1 54,9 100
31-45 anys 36,0 64,0 100
46-60 anys 32,3 67,7 100
61-75 anys 51,4 48,6 100
Més de 75 anys 44,0 56,0 100

Font: Informe de resultats enquesta, SURT 2015.

Si s’analitza la mateixa dada per lloc de naixement, són les dones nascudes a la resta d’Espanya les més 
participatives en les activitats de l’ajuntament.

Taula	29:	Participes	en	activitats	de	l’ajuntament?	per	origen	(%)		

 Sí No Total
Conca d’Òdena 40,7 59,3 100
Resta de Catalunya 34,9 65,1 100
Resta d’Espanya 51,4 48,6 100
Altres països 33,3 66,7 100

Font: Informe de resultats enquesta, SURT 2015.

En el taller participatiu amb les dones i els grups de dones organitzats en el territori es va reflexionar sobre 
alguns aspectes de la participació femenina.
Les dones sempre han participat en els espais comunitaris com a “gestores socials”, s’han implicat en la mi-
llora de les condicions de vida de les comunitats a les quals pertanyen, en els barris com a voluntàries, com a 
companyes, com a veïnes i han teixit xarxes de suport per donar cobertura a determinades necessitats socials 
de les quals l’administració no sempre se n’ha fet càrrec. Aquesta participació, sovint,ha tingut lloc dintre dels 
marcs informals, resultant més escassa la participació en espais institucionals o en càrrecs de responsabilitat 
política.
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En aquest sentit, algunes dones del taller van cridar l’atenció sobre la conveniència de crear nous mecanis-
mes de participació estables de les associacions de dones amb les administracions públiques, per tal d’incor-
porar o canalitzar les propostes de les dones que viuen a la zona de la Conca d’Òdena.

També es va posar sobre la taula la qüestió de la subrepresentació de les dones en llocs de presa de decisió 
política en les institucions i com a caps de llista i es va insistir en la necessitat de feminitzar les polítiques i les 
maneres de fer política, rebutjant models androcèntrics.

“No es tracta de fer el mateix amb faldilles (encara que portem els pantalons).”

Per últim, també va sorgir la necessitat de dinamitzar el teixit associatiu de les dones i de continuar donant 
suport a les associacions de dones organitzades en el territori.  

En tota la zona de la Conca d’Òdena hi ha diverses entitats i grups de dones compromeses amb els feminismes i 
l’equitat de gènere. D’entre aquests grups destaca l’associació de Dones amb Empenta (DAE), una entitat d’ini-
ciativa social reconeguda per la Generalitat de Catalunya i membre del Consell Nacional de Dones de Catalunya.

L’entitat té la seva seu al municipi d’Igualada, encara que el territori d’actuació de la DAE va més enllà de la 
zona de la Conca d’Òdena i comprèn tota Catalunya i en particular les Comarques de la Catalunya Central i 
de Lleida, que són el seu espai de màxima influència.

Segons expliquen les mateixes fundadores de l’entitat, actualment, a l’associació conviuen dues realitats:

- Una part professional, que gestiona els SIADs, el SIE i altres serveis d’informació i atenció a les 
dones i desenvolupa programes de sensibilització social i prevenció i formació adreçats a tota la 
ciutadania. Destaquen, entre d’altres:

•	 El projecte “Cuidar, cuidar-se” que funciona des de l’any 2008 com espai d’acompanyament 
personal i suport psicològic per a la salut de les dones.

•	 El programa “Connecta’t amb amor”, que funciona des del 2012 amb l’objectiu de fomentar 
una educació basada en la igualtat de gènere, facilitant una atenció integral a la població 
adolescent mitjançant tallers grupals i espais d’atenció individual. El programa contempla 
també un espai d’orientació al professorat i a les famílies.

- i una part associativa, formada per sòcies que participen de manera voluntària en els espais de 
reflexió i reivindicació del teixit associatiu de tota la zona de la Conca d’Òdena, però també a Barce-
lona i a la resta del País.
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A Igualada també hi ha el grup de Dones de les Tardes dels dimecres, un espai de trobada que es va crear 
per a dones que estaven soles a casa, que no sortien, que havien passat per una situació dolorosa com la 
pèrdua d’un marit o company, una separació i també per aquelles que tenien ganes de fer activitats per elles 
mateixes fora de l’àmbit familiar i laboral als que havien estat lligades durant molts anys. 

Dins d’aquest espai les Dones de les tardes dels dimecres comparteixen habilitats, fan ajuda mútua i gaudei-
xen de diferents recursos que les fan créixer personalment i com a grup. Es troben tots els dimecres durant el 
curs escolar de 3 a 7 de la tarda i està obert a totes les dones que hi vulguin assistir.

L’entitat va iniciar el seu recorregut l’any 1996 amb 13 dones i actualment el grup està format per unes 80 
dones d’edats molt diverses. Moltes són del barri Montserrat tot i que hi assisteixen dones de tot Igualada i 
de poblacions pròximes. Apart de crear aquest espai de trobada per a dones, el grup també col·labora amb 
la comunitat per tirar endavant projectes destinats a diferents col·lectius com infants, joves, adults i, sobretot, 
gent gran. 

Igualada ha comptat també amb el grup Dones d’Igualada. Un Cicle de xerrades sobre “La dona dins l’ac-
tivitat econòmica i social a Igualada des de la època industrial”, organitzada per l’Ajuntament d’Igualada el 
1994, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ateneu Igualadí, a càrrec 
de Maribel Nogué i Felip, que les va preparar a consciència, varen ser el preludi del que més tard esdevindria 
l’associació Dones d’Igualada. Aquest cicle de xerrades va ser com el bressol on es va gestar la idea de tirar 
endavant una associació de dones a Igualada, doncs a diferència d’altres municipis, a Igualada no n’hi havia.

En un acte públic d’homenatge a les Dones del 36, dut a terme el 17 d’abril de 1996, que va organitzar el 
col·lectiu de joves “Dones Despertes” i que va comptar amb la presència de Manola Rodríguez Lázaro, una 
de les dones que ha donat el seu testimoni recollit en el llibre “Dones del 36”, es va presentar el que fou el 
grup promotor de l’associació Dones d’Igualada que obria així les portes a totes les dones que volguessin 
participar ja en la seva constitució.
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Paral·lelament, i en el marc de les “II Jornades Feministes” que es varen celebrar a Catalunya el mes de maig 
del mateix 1996, es va fer a l’Ateneu un acte obert per parlar del seu desenvolupament. En aquest acte hi 
assistiren  dones d’altres municipis que ja estaven conformant la seva pròpia associació de Dones. Així es va 
crear l’Associació de Dones de Piera, L’Associació de la Dona Vilanovina i les Dones amb Empenta de Santa 
Margarida de Montbui.

L’associació Dones d’Igualada va elaborar els seus estatuts i es va constituir, formalment, el 28.09.1998 i va 
durar fins el 5 de març de 2015, data de la seva dissolució. Conjuntament amb les altres associacions de do-
nes de la comarca esmentades en el paràgraf anterior, el 25.11.1998 es fa constituir la Federació d’Associació 
de Dones de l’Anoia, que va tenir la seva vida fins el 25.11.2009, data de la seva dissolució.

En els estatuts fundacionals de Dones d’Igualada s’hi contemplava, com a objectius:

1 - Promoure tot tipus d’activitats destinades a difondre els drets que tenen les dones i orientar-les de cara a 
la seva plena incorporació a la societat.

2 - Fomentar l’autoorganització de les dones per tal de facilitar la seva realització som a persones.

3 - Conèixer en profunditat el bagatge passat i present, valors culturals i de vida quotidiana, que les dones 
aportem des de la nostra ancestral incorporació al món del treball.

La seva activitat:

• Pel que fa a la promoció de tot tipus d’activitats destinades a difondre els drets de les dones, es varen 
dur a terme XI Cicles de xerrades a la tardor (del 1999 al 2009), abordant tot tipus de temes des d’una 
perspectiva feminista. A banda, des del mateix 1999, en el marc dels actes commemoratius del 8 de 
març com a Dia de les Dones, com a Dones d’Igualada varen impulsar unir en un sol programa totes les 
activitats que les diferents entitats i organitzacions de dones preveien dur a terme aquests dies. Un model 
de programa unitari que encara avui, i editat per la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, 
es manté vigent.

• Pel que fa a l’empoderament de les dones, com a mesura per eradicar la xacra de la violència masclista, 
a banda de fer pinya amb les Dones amb Empenta perquè avui es pugui disposar d’un servei d’atenció 
gratuït a través dels diferents municipis de la comarca (el SIAD, els convenis amb les DAE i el Servei 
d’Intervenció Especialitzada de la Generalitat, amb seu a Igualada), varen fer una notòria campanya als 
mitjans de comunicació local publicant sengles esqueles, amb una reflexió pertinent, cada vegada que hi 
havia una dona morta víctima de la violència. Els actes commemoratius del 25-N com a Dia Internacional 
per l’eradicació de la violència vers les dones també es recullen en un sol programa unitari.
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• En l’aposta per posar en valor la gran aportació que també han fet les dones de casa nostra a l’econo-
mia productiva, s’han fet diferents exposicions (Una mirada al treball de les dones) i diferents treballs de 
recerca com ara la publicació del llibre “Treballar a la fàbrica”, de Maria Teresa Miret i Maribel Nogué que 
recull el testimoni de diverses dones provinents de l’emigració dels anys seixanta i que varen treballar a 
les nostres fàbriques.

De totes aquestes activitats hi ha la corresponent documentació recollida, bàsicament, en els reculls de prem-
sa editats des de l’any 1999 fins el 2014, que constitueixen les seves memòries, donat que –com s’ha dit- el 
5 de març del 2015 l’Associació Dones d’Igualada –com a tal- es va dissoldre.

A Igualada també hi ha el grup de Dones Nour. A finals de l’any 2006, el grup motor de les actuals Dones 
Nour, participaven en un grup de dones on feien català, cuina, àrab,... i va sorgir la idea de constituir-se com a 
associació  amb l’objectiu de promoure la integració de les dones marroquines a la societat igualadina i donar 
a conèixer la seva cultura a través d’activitats i xerrades adreçades a tota la població.

Tenen la seu al Casal Cívic Montserrat, on disposen d’un espai en el qual es reuneixen un cop al mes per 
valorar les activitats i proposar idees noves.

• Realitzen cursos d’àrab. Per la comunitat marroquí és important que les seves filles i fills  coneguin l’àrab 
i el sàpiguen llegir i escriure correctament, ja que en la majoria de cases, l’àrab es transmet oralment, 
sense poder practicar i entendre la gramàtica de la llengua. Les docents tenen titulació universitària. 
Aquests cursos també els realitzen a Montbui per infants i joves. Les dones Nour també fan alfabetització 
d’àrab per a dones. El passat 2014 van tenir un grup de 12 dones. Organitzen també cursos d’anglès per 
a infants i joves i tallers sobre manualitats creatives per a joves.

• Les dones Nour tenen un projecte anomenat Juntes aprenem: fa anys van detectar que moltes dones 
marroquines no coneixien ni el català ni el castellà i això els portava a una situació d’aïllament, amb 
dificultats per establir relacions, per la realització d’activitats quotidianes com anar a comprar, anar al 
metge,parlar amb els mestres dels fills/es, no poder ajudar als fills/es amb els deures, en la gestió de la 
paperassa i fins i tot, de mals entesos amb els veïns. Juntes aprenem pretén ser un espai d’acollida per 
a dones nouvingudes que vulguin aprendre el català i el castellà i conèixer la societat igualadina des d’un 
entorn de confiança i seguretat.

A Vilanova del Camí hi ha l’Associació de la Dona Vilanovina,  que neix com a entitat fa 16 anys. Al llarg 
de la seva trajectòria, ha treballat per a millorar l’atenció a les dones en situació de risc, havent participat en 
el disseny i implantació d’un Protocol d’Atenció a la dona a través de la Federació de Dones de l’Anoia l’any 
2006. En la vessant més lúdica, ha organitzat diverses activitats, entre elles teatre, xerrades, conferències, 
actes culturals i esportius, concursos culinaris, etc.
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El 2009 organitza el 1er Concurs de Poesia, amb el desig d’organitzar un acte engrescador, que mogui a la 
participació de tots i totes, i que tingui una continuïtat en el temps, essent un acte de referència en els actes 
del dia 8 de març a la nostra comarca, i esdevenint un espai per a la comunicació de les inquietuds, els ne-
guits, els somnis, els desitjos. Una aposta arriscada, que s’ha anat consolidant durant aquests anys, i on la 
participació i la qualitat de les obres presentades han anat incrementant, tant d’autors/es del seu municipi com 
de la resta de la comarca.

A Òdena hi ha el Fòrum de dones que són un grup de dones d’Òdena que inverteix part del seu temps lliure 
a organitzar activitats pel poble. Habitualment intenten fer una sortida lúdica de caire familiar, una altra cul-
tural (museu, teatre, etc) a llarg de l’any i tres fòrums. Els fòrums són de temàtica variada, oberts a tothom i 
normalment inclouen una part pràctica. L’únic condicionant que es demana és que la ponent o ponents siguin 
dones. També col·laboren a les activitats del poble com la festa major o la marató de TV. I finalment organitzen 
algun acte reivindicatiu pel dia internacional d’eradicació de la violència de gènere i un sopar amb espectacle 
pel dia de la dona treballadora.

Santa Margarida de Montbui compta amb una entitat de dones, tot i que també hi col·laboren homes, anome-
nada Artesanas de Corazón. És una associació sense ànim de lucre creada per veïns/es de Montbui amb la 
finalitat d’ajudar a les persones necessitades del seu entorn. Tenen al voltant de 200 socis/es i treballen per a 
la població des de diferents vessants:

• Cooperació al desenvolupament personal: durant els 4 anys de funcionament, s’han impartit diverses 
xerrades de forma gratuïta per part de col·lectius mèdics, infermeria, psicologia, policies locals, Mossos, 
etc. Algunes d’aquestes en motiu de commemoració de diades internacionals com el 8 de març, el 28 
de maig o el 25 de novembre. S’han realitzat cursos de cuina, pastisseria, cocteleria, costura, tallers de 
manualitats, etc. setmanalment i es fan classes de tai chi, ioga, aquagim, tot de forma gratuïta. L’entitat 
compta amb un grup d’unes 20 dones que es troben de forma continuada per a compartir el seu dia a dia, 
fer formació i activitats, excursions, etc.

• Ajuda a persones amb diversitat funcional: Artesanas de Corazón són voluntàries del Centre de Dia de 
Montbui, hi acudeixen 3 dies a la setmana des de fa 3 anys. També fan visites a asils, hospitals i centres 
especials.

• Voluntariat per al recapte d’aliments: Des de la seva fundació que participen al Gran Recapte, promogut 
pel Banc d’aliments. També recullen i entreguen roba, sabates, material escolar i joguines. Els diners que 
es recapten de la venda d’artesania elaborada per elles mateixes es destina al Banc de Queviures del 
municipi. Fan una funció social molt important, també dedicada a la gent gran i a la infància.
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5. Pla d’acció per a la igualtat de gènere MICOD 2016-2019 

Després de l’exposició dels resultats de la diagnosi, es proposa el Pla d’acció pels anys 2016/ 2019, un con-
junt de mesures dirigides a eliminar o corregir les discriminacions detectades en la diagnosi i reforçar l’adopció 
de pràctiques i actituds igualitàries  en tots els municipis de la MICOD que  s’adhereixin a aquest Pla. Per tal 
de facilitar la seva implementació, el conjunt  de les accions o mesures establertes es presenta  en format de 
fitxes en funció de 6 línies estratègiques: 

Línia estratègica 1 COMPROMÍS AMB ELS FEMINISMES I L’EQUITAT DE GÈNERE

Línia estratègica 2 ACCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Línia estratègica 3 DRETS I QUALITAT DE VIDA

Línia estratègica 4 COEDUCACIÓ

Línia estratègica 5 REFORMULACIÓ DE TEMPS I TREBALLS

Línia estratègica 6
 

RECONEIXEMENT DEL LIDERATGE I PARTICIPACIÓ DE LES DONES
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Per cada una de les sis línies estratègiques esmentades aquest Pla d’Igualtat estableix :

- Els objectius generals i específics que es volen aconseguir. 
- Les accions i les mesures concretes que es volen implementar i la seva temporització (aproximada)  

A curt termini durant el curs del 2016

A mig termini entre el 2017/2018

A llarg termini abans de la finalització del 2019.

Continuades durant tot el curs del Pla.

- Les administracions, àrees o departaments municipals responsables de la seva implementació. 
- Els indicadors d’avaluació.
- Recursos econòmics destinats a la implementació del Pla d’igualtat. La Mancomunitat de la Conca 

d’Òdena destina els següents recursos en funció de la seva provinença: 
o Aportacions dels diferents ajuntaments: 64.638,67€ (per a l’exercici 2016,incloent la sub-

venció de l’Institut Català de les Dones del contracte programa del Servei SIAD Igualada de 
23.000€)

o Subvenció de la Diputació de Barcelona: 37.401,55 € (segons la subvenció rebuda per l’exer-
cici 2015)     

o Subvenció de l’ICD: 3.614,00 €   (segons la subvenció rebuda per l’exercici 2015) 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1: COMPROMÍS AMB ELS FEMINISMES I L’EQUITAT DE GÈNERE 

OBJECTIUS GENERALS

1. Donar continuïtat i consolidar les polítiques d’igualtat de gènere de la MICOD. 

2. Incorporar la perspectiva de gènere en tots els àmbits, departaments i fases de l’acció del govern 
supramunicipal.

3. Projectar una imatge realista plural i no discriminatòria de les dones i dels col·lectius LGTBI (Lesbi-
anes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals) en el llenguatge visual i escrit dels Ajuntaments 
MICOD.

4. Adequar l’organització interna i la cultura del treball dels consistoris al principi d’igualtat de gènere. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

1. Destinar recursos tècnics i econòmics adients per a la implementació del Pla d’Igualtat MICOD 
2016/2019 en els cinc municipis.

2. Incloure en el Pla d’Igualtat de gènere totes aquelles mesures que l’Administració pública adreça 
al col·lectiu de persones LGTBI per garantir els seus drets i el ple desenvolupament de la seva 
ciutadania. 

3. Enfortir el lideratge polític per a que la perspectiva de gènere es converteixi en eix i guia de totes 
les polítiques públiques supramunicipals i municipals del territori. 

4. Garantir el manteniment i el lideratge de l’ Equip tècnic destinat a la implementació de les políti-
ques d’igualtat.

5. Capacitació del personal municipal per introduir la perspectiva de gènere. 

6. Aplicar un sistema d’indicadors quantitatius i qualitatius de gènere en la planificació, execució i 
avaluació de les polítiques locals.

7. Integrar la participació de la ciutadania en general i en particular del moviment associatiu de les 
dones i els grups de dones pertanyents a moviments socials i sindicals per al disseny, el segui-
ment i l’avaluació de les polítiques de gènere.

8. Establir mecanismes de supervisió del llenguatge visual de tots el municipis de la MICOD, per tal 
de garantir que no es reprodueixen estereotips de gènere i visions sexistes de la societat.
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ACCIONS Àrees   
implicades

Temporit-
zació

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ

1.1. Aprovació del Pla d’Igualtat de gènere 
MICOD 2016/2019 per la Junta Micod i per 
l’òrgan corresponent dels Ajuntaments d’Òde-
na, la Pobla de Claramunt, Santa Margarida 
de Montbui, Igualada i Vilanova del Camí. 

Junta MICOD

Regidories 
d’Igualtat 

A curt termini Data d’aprovació del Pla d’igualtat 
de gènere per la Junta Micod i a 
cada Ajuntament. 

1.2. Adjudicació del programa pressupostari espe-
cífic per a la implementació de les polítiques 
d’igualtat de gènere MICOD.

Junta MICOD

Regidories 
d’Igualtat

Regidories 
d’Hisenda

Continuada Recursos econòmics destinats a la 
implementació del Pla d’Igualtat de 
gènere. 

1.3. Designació d’ un membre de la Junta MICOD 
per liderar les polítiques d’igualtat de gènere 
d’àmbit mancomunat. 

Junta MICOD Curt termini Data de designació d’aquesta figu-
ra; Recursos destinats a reforçar el 
desenvolupament de la seva tasca. 

1.4.  Visibilitzar les Regidories d’Igualtat en la de-
legació de competències alhora de conformar 
el cartipàs municipal.

Alcaldies Llarg termini Recursos destinats a visibilitzar les 
Regidories d’Igualtat; Nombre i de-
nominacions de les Regidories que 
s’encarreguen de desenvolupar les 
polítiques d’igualtat de gènere en 
cada municipi.

1.5. Elaboració d’un document que reculli de 
manera clara i ordenada l’estructura organit-
zativa de l’Àrea d’Igualtat MICOD i les seves 
formes de funcionament.

Junta MICOD Curt termini Data d’aprovació del document; 
Nombre i càrrecs de les persones 
que formen part de l’Àrea d’Igualtat 
MICOD.  

1. 6. Creació d’una Comissió de treball com a 
òrgan encarregat de vetllar per la implemen-
tació d’aquest Pla d’Igualtat. 

→	 Reunions trimestrals de la representació 
política de l’Àrea d’igualtat de la MICOD

→	 Reunions anuals de la Comissió Tècnica 
per realitzar el seguiment del Pla.

Àrea d’igualtat 
MICOD

Tots els depar-
taments

Continuada Composició i formes de funciona-
ment de la Comissió de treball; 
Nombre, continguts i durada de les 
sessions de treball; Nombre i càr-
recs de les persones participants. 

1.7. Contractació de la tècnica d’igualtat de la 
MICOD pel desplegament d’aquest Pla 
d’Igualtat . 

Junta MICOD Curt termini Hores de dedicació i tipologia de 
contracte de l’agent d’Igualtat 
MICOD. 

1.8. Proposta d’incloure els Ajuntaments de Jorba 
i Castellolí entre els municipis adherits al Pla 
d’Igualtat de gènere MICOD 2016/2019.

Junta MICOD Curt termini Recursos dirigits a incloure els 
Ajuntaments de Jorba i Castellolí; 
Nombre de municipis adherents al 
Pla d’Igualtat de gènere MICOD 
2016/2019.

1.9. Establir mecanismes per facilitar informació a 
tot el personal municipal sobre l’oferta forma-
tiva en matèria d’igualtat de gènere relativa a 
temàtiques d’interès per cada departament

Àrea d’igualtat 
MICOD

Mig termini Formes i mecanismes de difusió.
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ACCIONS Àrees   
implicades

Temporit-
zació

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ

1.10. Continuar amb les accions formatives es-
pecífiques en matèria d’igualtat de gènere 
adreçades a tot el personal tècnic i polític i 
adaptades a les necessitats diverses de cada 
Departament. Organitzar les sessions forma-
tives en horaris que permetin l’assistència de 
les persones amb responsabilitats familiars.

Àrea d’igualtat 
MICOD

RR.HH.

Continuada Nombre i horaris de les accions for-
matives; Nombre de persones parti-
cipants; Variables de desagregació: 
sexe, departament municipal, càr-
rec; Percentatge de personal que 
ha rebut  formació en Igualtat i no 
discriminació respecte al total de la 
plantilla dels cinc municipis.

1.11. Valorar la formació en polítiques de gènere 
com a mèrit curricular en les seleccions de 
personal.

RR.HH. Continuada Criteris i mecanismes  de valoració 
de la formació en temes de gènere 
com a mèrit curricular.

1.12. Realitzar accions dirigides a informar i formar 
sobre el Pla d’Igualtat de Gènere i sobre el 
Protocol d’Assetjament sexual, per raó de 
sexe i orientació sexual a tot el personal que 
s’incorpora als Ajuntaments de la MICOD.

Àrea d’igualtat 
MICOD

Regidories 
d’igualtat

RR.HH.

Continuada Formes i mecanismes  de difusió 
del Pla d’Igualtat  i del Protocol 
d’Assetjament;   Nombre i durada 
de les sessions realitzades; Per-
sones participants. Variables de 
desagregació: sexe, departament 
municipal, càrrec. 

1.13. Adaptar les bases de dades per a la recolli-
da d’informació en tots els departaments o 
àmbits de treball municipals amb indicadors 
desglossats per sexe i dissenyats amb pers-
pectiva de gènere

Àrea d’igualtat 
MICOD

Tots els depar-
taments

Informàtica

Llarg termini Nombre de departaments mu-
nicipals que utilitzen indicadors 
quantitatius i qualitatius de gènere 
en la recollida, difusió i elaboració 
de dades. 

1.14. Realització d’enquestes, recerques o altres 
investigacions que proporcionin informació 
diferenciada sobre la realitat de les dones i 
els homes que viuen al territori de la MICOD, 
tenint en compte la diversitat i especificitat 
dels diferents col·lectius.

Àrea d’igualtat 
MICOD

Llarg termini Nombre i continguts d’enquestes, 
recerques o altres investigacions 
amb indicadors segregats per sexe 
i de gènere; Mesures dirigides a fer 
front a les necessitats detectades 
per aquestes estudis.

1.15. Establir plataformes estables de participació 
amb les associacions de dones i els grups de 
dones organitzats en el territori.

Àrea d’igualtat 
MICOD

Continuada Nombre i àmbit d’activitat de les  
associacions o grups de dones que 
formen part de la plataforma;  Nom-
bre i continguts de les  trobades; 
Nombre de dones participants. 

1.16. Trobada anual dels grups de dones per a 
avaluar el Pla d’igualtat de Gènere MICOD 
16/19 i proposar noves accions

Àrea d’igualtat 
MICOD

Continuada Nombre de dones participants; 
Metodologia i resultats de l’ava-
luació;  Nombre d’actuacions o 
propostes que hagin comptat amb 
la presencia d’associacions o grups 
de dones, en el seu disseny, segui-
ment i avaluació.
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ACCIONS Àrees   
implicades

Temporit-
zació

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ

1.17. Realitzar una o més sessions formatives 
i de sensibilització adreçades a tot el per-
sonal i, especialment, a les persones que 
s’encarreguen del control lingüístic i de les 
comunicacions. I, així, dotar-los de les eines 
necessàries per a un ús inclusiu i no sexista 
de les comunicacions i publicitat que s’emet 
des dels ajuntaments.

Àrea d’igualtat 
MICOD

RR.HH.

Mig termini Nombre de les sessions realitza-
des; Nombre de persones partici-
pants;  Variables de desagregació: 
departament municipal, càrrec.

1.18. Establir mecanismes de supervisió del 
llenguatge escrit i visual de totes les comu-
nicacions externes dels municipis-.(pàgina 
web, butlletí, fulletons, etc.) per  garantir que 
almenys les notes de premsa i la info de la 
web i xarxes socials estigui revisada. 

Àrea d’igualtat 
MICOD

Comunicació 

Mig termini Mecanismes de supervisió del 
llenguatge.

1.19. Mesures per incorporar els col·lectius LGTBI 
en totes les polítiques.

Àrea d’igualtat 
MICOD

Tots els depar-
taments

Continuada Nombre i tipologia de les mesures  
engegades.
 

1.20. Elaboració del Pla d’Igualtat Intern  de l’Ajun-
tament d’Igualada, d’Òdena, de la Pobla de 
Claramunt  i de Santa Margarida de Montbui. 

RR.HH. Mig termini Nombre de municipis Micod que 
compten amb un Pla d’Igualtat 
Intern.

1.21. Avaluació del Pla d’Igualtat Intern de l’Ajunta-
ment de Vilanova del Camí. 

RR.HH. Curt termini Recursos destinats a l’avaluació del 
Pla d’Igualtat Intern; Resultats de 
l’avaluació.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2: ACCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

OBJECTIUS GENERALS

1. Promoure estratègies de sensibilització social per la prevenció i eliminació de la violència masclis-
ta, tenint en compte la diversitat i especificitat dels diferents col·lectius de dones  i les diferents 
formes de manifestacions d’aquesta violència.  

2. Consolidar, millorar i ampliar els serveis d’atenció, assistència, protecció i recuperació a les dones 
en situació  de  violència masclista i al seus fills i filles.

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

1. Mantenir i incrementar les campanyes contra la violència masclista.

2. Desenvolupar programes de prevenció adequats a grups específics.

3. Ampliar les estratègies d’informació que facilitin a les dones el coneixement dels serveis públics 
que estan al seu abast, tenint en compte la diversitat i especificitat dels diferents col·lectius (dones 
grans i  dones amb nacionalitat estrangera, entre d’altres).

4. Enfortir el treball en equip, la cooperació i la vinculació a les diferents xarxes que ofereixen serveis 
a les dones que pateixen o han patit situacions de violència masclista i als seus fills o filles. 

5. Promoure l’estudi i el coneixement de la violència masclista i realitzar la difusió d’aquest conei-
xement en tots els àmbits socials, facilitant la formació i la capacitació específica sobre aquesta 
matèria a totes les persones professionals que treballen en la prevenció, detecció atenció i recu-
peració de la violència masclista

6. Desenvolupar programes d’intervenció adreçats als homes violents. 

7. Desenvolupar programes d’intervenció adreçats a les nenes i nens que han assistit a les violèn-
cies. 

8. Desenvolupar programes de suport i cura de les persones professionals implicades en l’abordat-
ge de la violència masclista per tal d’evitar els processos d’esgotament i desgast professional.



Pla d’acció per a la igualtat de gènere

108

ACCIONS Àrees 
implicades 

Temporit-
zació 

INDICADORS
 D’AVALUACIÓ 

2.1. Coordinació de la Campanya de sensibilit-
zació que s’organitza des de les diferents 
entitats del territori i l’administració per a la 
commemoració de la diada internacional del 
25 de novembre, prestant especial atenció a: 

→	 Presentar la violència masclista en la seva 
naturalesa multi dimensional.

→	 Emmarcar el fenomen en la desigual distri-
bució de poder entre homes i dones.

→	 Desvincular l’origen i les causes de la vio-
lència masclista dels problemes concrets 
afegits que puguin afectar els agressors, 
com alteracions mentals, drogodependèn-
cies i alcoholisme, així com de determinats 
nivells culturals, estatus socioeconòmic i 
procedència cultural.

→	 Presentar les dones víctimes de violència 
masclista com a persones que han pogut 
activar recursos propis i sortir de les situa-
cions de violència.

→	 Trencar mites, creences i estereotips col-
lectius i individuals sobre aquest tema.

Àrea d’igualtat 
MICOD

Tots els depar-
taments

Comissió 
comarcal per 
l’abordatge 
de la violència 
masclista

Continuada Nombre, durada i contingut de les 
campanyes i accions realitzades al 
voltant del 25 de novembre i durant 
la resta de l’any; Població destina-
tària, Ajuntaments i Departaments 
municipals implicats. 

2.2. Repartiment a tota la població de les agendes 
d’activitats de la diada internacional. 

Àrea d’igualtat 
MICOD

Continuada Nombre d’exemplars publicats; 
Formes i llocs de divulgació; Nom-
bre  de persones participants a les 
activitats. Variables de desagrega-
ció: sexe, edat, municipi de proce-
dència, nacionalitat. 

2.3. Mantenir l’espai web de participació ciutada-
na de recollida d’opinions, idees i denúncies 
d’actituds masclistes

Àrea d’igualtat 
MICOD

Continuada Recursos destinats al manteniment 
de la web; Nombre de comunicaci-
ons rebudes. 

2.4. Formació sobre el nou Protocol d’Abordatge 
de la violència masclista a la Comarca de 
l’Anoia a tots i totes les agents de proximitat

Àrea d’igualtat 
MICOD

Comissió 
comarcal per 
a l’abordatge 
de la violència 
masclista

Llarg termini Nombre i durada de les sessions 
realitzades; Nombre i càrrec  de les 
persones participants a la formació. 
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ACCIONS Àrees 
implicades 

Temporit-
zació 

INDICADORS
 D’AVALUACIÓ 

2.5. Difusió de Protocol entre el personal tècnic i 
polític dels municipis MICOD.

Àrea d’igualtat 
MICOD

Comissió 
comarcal per 
a l’abordatge 
de la violència 
masclista

Llarg termini Mecanismes de difusió del Proto-
col; Grau de coneixement del Pla 
en la plantilla dels cinc municipis 
MICOD.  

2.6. Participació de l’ Àrea d’Igualtat MICOD a 
les comissions bimensuals del Circuit per a 
l’abordatge de la violència masclista comarcal 
i a les comissions trimestrals del Circuit per a 
l’abordatge de la violència masclista supraco-
marcal de la Catalunya Central.

Àrea d’igualtat 
MICOD

Continuada Nombre i resultats de les sessions 
de treball.  

2.7. Participació en la creació de l’Observatori 
ciutadà per l’eradicació de les violències 
masclistes.

Comissió 
comarcal per 
a l’abordatge 
de la violència 
masclista

Llarg termini Recursos destinats a la creació de 
l’Observatori.

2.8. Ampliar els fons bibliogràfics municipals 
amb literatura especialitzada sobre violència 
masclista i dinamitzar el fons entre les i els 
professionals.

Cultura

Àrea igualtat 
Micod

Mig termini Recursos destinats a l’ampliació 
dels fons bibliogràfics municipals;  
Formes de difusió i dinamització del 
fons documental.

2.9. Realitzar accions formatives continuades 
dirigides a capacitar el personal que treballa 
en l’atenció a les dones que pateixen violèn-
cia masclista 

Àrea d’igualtat 
MICOD

Interior/gover-
nació

Sanitat i salut 
pública

Ensenyament 

Continuada Nombre i durada de les sessions 
realitzades; Nombre i càrrec  de les 
persones participants. 

2.10. Donar continuïtat al Servei SIAD MICOD que 
garantirà suport professional a les dones que 
ho requereixin i informació d’altres recursos 
de suport.

Àrea d’igualtat 
MICOD

Continuada Recursos destinats al Servei SIAD 
MICOD; Nombre de dones ateses. 
Variables de desagregació: edat; 
nacionalitat, tipologia de llar, muni-
cipi de residencia i professió, entre 
d’altres.

2.11. Potenciar i diversificar els mecanismes de 
difusió dels serveis SIAD i SIE  tenint en 
compte les diverses característiques de les 
dones i aprofitant els recursos existents.

Àrea d’igualtat 
MICOD

OAC

Equipaments 
Cívics

Serveis Socials

Continuada Formes i mecanismes de difusió 
cap a la ciutadania; Grau de co-
neixement dels recursos entre la 
ciutadania. 
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ACCIONS Àrees 
implicades 

Temporit-
zació 

INDICADORS
 D’AVALUACIÓ 

2.12. Establir mecanismes dirigits a garantir que 
tots i totes les professionals municipals, 
coneguin els recursos i serveis disponibles 
al municipi per a les dones que viuen o han 
viscut una situació de violència, així com les 
persones referents de cadascun d’aquests.

Àrea d’igualtat 
MICOD

Continuada Formes i mecanismes de difusió 
cap al personal municipal; Grau de 
coneixement dels recursos entre el 
personal municipal. 

2.13. Elaborar Programes per a les filles i fills que 
han assistit a les violències cap a les seves 
mares. 

Comissió 
comarcal per 
a l’abordatge 
de la violència 
masclista

Llarg termini Programes i serveis per a les filles 
i fills de les dones víctimes de vio-
lència masclista. 

2.14. Ajudes econòmiques a l’habitatge per a les 
dones víctimes de violència masclista.

Habitatge Continuada Nombre i tipologia de les ajudes 
econòmiques; Nombre de dones 
beneficiaries de les ajudes. 

2.15. Creació de Programes  terapèutics no obli-
gatoris per a homes que exerceixen violència 
masclista.

Serveis Socials Mig termini Programes per homes; Objectius 
del Programa ; Nombre de perso-
nes participants; Avaluació  dels 
resultats des d’una perspectiva de 
gènere. 

2.16. Elaborar el Protocol per a l’ abordatge i la pre-
venció de l’assetjament sexual i l’assetjament 
per raó de sexe, gènere i orientació sexual 
als Ajuntaments de Santa Margarida de Mont-
bui i la Pobla de Claramunt; 

Àrea d’igualtat 
MICOD

RR.HH.

Mig termini Nombre de municipis Micod que 
compten amb un Protocol. 

2.17. Difusió del Protocol  per a l’ abordatge i la 
prevenció de l’assetjament sexual i l’asset-
jament per raó de sexe, gènere i orientació 
sexual entre el personal de tots els municipis. 

Àrea d’igualtat 
MICOD

RR.HH.

Mig termini Mecanismes de difusió del Protocol 
entre el personal municipal; Grau 
de coneixement del Protocol.
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3: DRETS I QUALITAT DE VIDA

OBJECTIUS GENERALS

1. Garantir l’accés als serveis, recursos i espais municipals sense cap discriminació per raó de gènere.

2. Promoure un model de ciutat inclusiva, cohesionada i accessible per a totes les persones.                                                           

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

1. Detectar la presència de grups o col·lectius amb factors de risc d’exclusió social o amb dificultats 
per exercir els seus drets o accedir als recursos i serveis municipals. 

2. Adequar les infraestructures urbanístiques, equipaments municipals i espais públics a les neces-
sitats de la vida  quotidiana i a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

3. Potenciar els serveis i recursos de suport per a les persones dependents i per a les persones que 
s’encarreguen de la seva cura. 

4. Treballar per a la promoció de la salut integral amb perspectiva de gènere.
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ACCIONS Àrees 
implicades

Temporit-
zació

INDICADORS
 D’AVALUACIÓ

3.1. Introduir la variable sexe en totes les memòries 
de Serveis Socials dels cinc municipis de la 
Conca d’ Òdena.

Serveis Socials Llarg termini Nombre de Departaments que 
recull les dades segregades per 
sexe; Recursos destinats a la sis-
tematització i anàlisi de les dades 
recollides; Avaluació dels resultats 
obtinguts des d’una perspectiva de 
gènere.

3.2. Anàlisi de les problemàtiques i experiències de 
dones d’Igualada, extretes del projecte “Igua-
lada ciutat amiga de les persones grans” de 
Serveis Socials, en perspectiva de gènere.

Serveis Socials Llarg termini Recursos destinats a l’avaluació 
del projecte;  Resultats obtinguts 
des d’una perspectiva de gènere; 
Mesures adoptades.

3.3. El Servei d’Atenció a les Migracions continuarà 
fomentant activitats de coneixement de l’entorn 
a les persones nouvingudes per facilitar la seva 
inclusió i fer difusió dels serveis d’atenció a 
dones.

Servei d’Aten-
ció a les Migra-
cions

Continuada Mecanismes de difusió dels Servei 
d’Atenció a les Migracions; Nombre 
de persones ateses. Variables de 
desagregació: sexe, edat, naciona-
litat, municipi de procedència.  

3.4. Visibilitzar, a través de sessions informatives, 
els recursos d’atenció domiciliària per a la gent 
gran, malalta o amb mobilitat reduïda. Elabo-
ració d’un catàleg de serveis per a persones 
grans.

Serveis Socials Mig termini Nombre de sessions informatives 
realitzades; Nombre de persones 
participants; Recursos destinats a 
l’elaboració del catàleg; Mecanis-
mes de difusió del catàleg

3.5. Donar suport i continuïtat al Projecte “DONES 
“de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Igualada.

Serveis Socials 
Igualada

Continuada Recursos destinats a donar suport 
al projecte “DONES”; Nombre i 
grau de satisfacció de les dones 
participants. Variables de desa-
gregació: edat, tipologia de llar, 
municipi de procedència; Avaluació 
dels resultats obtinguts des d’una 
perspectiva de gènere.

3.6. Diversificar i incrementar les ofertes lúdiques 
per a la gent gran en els centres cívics muni-
cipals i difondre’l entre les dones grans que 
viuen soles. 

Equipaments 
Cívics

Serveis Socials

Mig termini Nombre i tipologia d’ofertes lúdi-
ques adreçades a la gent gran; 
Nombre i grau de satisfacció de les 
persones participants. Variables de 
desagregació: sexe, municipi de 
procedència.  

3.7. Mantenir la cobertura dels serveis de cura 
per a nenes i nens de 0 a 3 anys, les beques 
menjador i les beques d’escola bressol. En 
les bases d’accés a escoles bressol i en la 
concessió d’ajuts, es valorarà les situacions 
de famílies monoparentals. 

Ensenyament Mig termini Taxa de cobertura del primer cicle 
d’educació infantil (0/3 anys): 
proporció de nenes i nens escola-
ritzats en centres públic en relació 
amb el total de demandes en els 
cinc municipis; Cobertura de les 
beques menjador i beques d’escola 
bressol. Variables de desagregació: 
tipologia de llar, situació laboral i 
nacionalitat de la mare.
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ACCIONS Àrees 
implicades

Temporit-
zació

INDICADORS
 D’AVALUACIÓ

3.8. Mantenir els recursos per a població adoles-
cent i jove:  

→	 crear equipaments cívics per a joves.

→	 ampliar els serveis per a joves de més de 
12 anys en els municipis més petits.

→	 consolidar el projecte d’espai juvenil Mont-
jove a Montbui.

→	 potenciar els projectes transversals amb 
els departaments de Joventut.

Joventut 

Equipaments 
Cívics

Mig termini Nombre i tipologia de recursos 
adreçats a la població adolescent 
jove; Nombre de persones usuàries 
dels recursos. Variables de desa-
gregació:  sexe, trams d’edat signi-
ficatius, municipi de residència. 

3.9. Dotar les i els professionals de Territori i Medi 
ambient de recursos tècnics i teòrics per 
incorporar la perspectiva de gènere al plante-
jament i disseny de la ciutat.

Medi Ambient

Urbanisme 

Mig termini Nombre i tipologia dels recursos 
adreçats al personal de Territori i 
Medi Ambient.

3.10. Engegar processos participatius per tal de 
conèixer les necessitats de la ciutadania 
respecte al disseny de la ciutat amb la intro-
ducció d’indicadors elaborats des de la pers-
pectiva de gènere, com per exemple:

→	 la percepció d’inseguretat de les dones.

→	 l’adequació de les infraestructures urba-
nístiques i dels equipaments municipals a 
les necessitats de la vida quotidiana i a les 
tasques de cura de persones dependents 
per qüestió d’edat o de salut.

→	 l’adequació dels recorreguts i horaris del 
transport públic als desplaçaments quoti-
dians relacionats amb l’accés als serveis 
municipals, l’organització de la vida quoti-
diana i el desenvolupament de l’autonomia 
personal

Àrea d’igualtat 
MICOD

Urbanisme

Medi ambient

Llarg termini Nombre i tipologia dels mecanis-
mes participatius engegats; Nom-
bre de dones participants. Variables 
de desagregació:  trams d’edat 
significatius, municipi de residència, 
nacionalitat; Necessitats i proble-
màtiques detectades; Mesures diri-
gides a fer front a les necessitats i 
problemàtiques detectades.

3.11. Continuar adequant totes les voreres i l’accés 
a tots els espais d’ús públic per a facilitar 
la circulació amb cadires de rodes i cotxets 
infantils. 

Urbanisme Continuada Grau d’execució de les adaptacions 
urbanístiques assenyalades. 

3.12. Habilitar zones verdes i espais de joc cò-
modes i segurs a tots els municipis de la 
MICOD. 

Urbanisme 

Medi ambient

Mig termini Grau d’execució de les adaptacions 
urbanístiques assenyalades.

3.13. Intervenir sobre els espais identificats com a 
insegurs per a les dones.

Urbanisme Llarg termini Grau d’execució de les adaptacions 
urbanístiques assenyalades.
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ACCIONS Àrees 
implicades

Temporit-
zació

INDICADORS
 D’AVALUACIÓ

3.14. Projecte “Creació d’itineraris segurs”. El 
projecte inclou entre d’altres: l’adaptació i 
il·luminació de determinades zones (REC 
Igualada) i pàrquings; patrulles de nit i de cap 
de setmana per zones d’oci.

Urbanisme

Medi ambient

Àrea d’igualtat 
MICOD

Llarg termini Grau d’execució de les adaptacions 
urbanístiques assenyalades.

3.15. Analitzar les ofertes esportives per a la ciuta-
dania en els cinc municipis. 

Servei d’es-
ports

Mig termini Nombre, tipologia i horaris de les 
ofertes esportives organitzades 
anualment en els cinc municipis; 
Nombre de persones participants. 
Variables de desagregació: sexe, 
edat, municipi de procedència.

3.16. Realització d’una campanya que potencií la 
participació igualitària de nens i nenes a les 
activitats esportives. 

Servei d’es-
ports 

Mig termini Recursos destinats a la realització 
de la campanya; Població destina-
tària. 

3.17. Fomentar la creació d’equips mixtes i equips 
femenins en les seccions dels clubs.

Servei d’es-
ports

Mig termini Nombre d’equips mixtes o feme-
nins actius en la zona de la Conca 
d’Òdena; Nombre de persones 
participants.  Variables de desa-
gregació:  sexe, edat, municipi de 
procedència.

3.18. Mantenir l’activitat “Dona i Esport” en la pro-
gramació dels espais cívics.

Equipaments 
cívics

Servei d’es-
ports

Continuada Nombre de dones participants. 
Variables de desagregació: edat, 
tipologia de llar, municipi de pro-
cedència; Avaluació dels resultats 
obtinguts des d’una perspectiva de 
gènere.

3.19. Mantenir i incrementar la Campanya al voltant 
del 28 de maig Dia Internacional d’Acció per a 
la salut integral de les dones  i difusió de les 
agendes d’actes a tota la població MICOD. 

Àrea d’igualtat 
MICOD

Sanitat i Salut 
Pública

Continuada Nombre i tipus d’accions realitza-
des per aquesta  commemoració; 
Formes i mecanismes de difusió de 
les activitats;  Nombre de  persones 
participants a les diverses activi-
tats. Variables de desagregació:  
sexe, edat, municipi de procedèn-
cia.

3.20. Actuacions de sensibilització pel Dia Interna-
cional contra el càncer de mama (19 d’octu-
bre) i pel Dia Internacional de Tolerància Zero 
amb la Mutilació Genital Femenina MGF (6 
de febrer). 

→	 Edició i difusió de material informatiu so-
bre els efectes de la MGF

→	 Edició i difusió de material informatiu so-
bre programes de prevenció i atenció a les 
dones amb càncer de mama. 

Sanitat i Salut 
Pública

Àrea d’igualtat 
MICOD

Continuada Nombre i tipus d’accions realitza-
des en ocasió d’ aquestes  comme-
moracions;  Formes i mecanismes 
de difusió de les activitats;  Nombre 
de persones participants a les 
diverses activitats. Variables de 
desagregació: sexe, edat, municipi 
de procedència.
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ACCIONS Àrees 
implicades

Temporit-
zació

INDICADORS
 D’AVALUACIÓ

3.21. Realitzar un procés participatiu per recollir els 
interessos i les demandes de les dones per a 
tractar temes relacionats amb la seva salut.

Àrea d’igualtat 
MICOD

Sanitat i Salut 
Pública

Mig termini Tipologia de procés participatiu 
engegat; Nombre de persones 
participants al procés participatiu; 
Variables de desagregació:  sexe, 
trams d’edat  significatius, municipi 
de procedència. Nombre i tipologia 
de demandes recollides; Recursos 
destinats a l’anàlisi i sistematització 
d’aquesta informació; Mesures 
engegades en relació a l’atenció 
sanitària de les dones.  

3.22. Mantenir i potenciar les activitats dirigides a 
salut i dones als equipaments cívics. 

Equipaments 
Cívics

Sanitat i Salut 
Pública

Àrea d’igualtat 
MICOD

Continuada Nombre i tipus d’accions realitza-
des en els centres cívics; Nombre 
de persones participants. Variables 
de desagregació: trams d’edat sig-
nificatius, municipi de procedència, 
nacionalitat.

3.23. Realitzar proposta d’activitats de salut sexual 
afectiva i reproductiva amb perspectiva de 
gènere als centres educatius a través de la 
Guia AIRE i del Programa coeducatiu de la 
MICOD 

Joventut

Sanitat i Salut 
Pública

Ensenyament

Àrea d’igualtat 
MICOD

Continuada Nombre i tipus d’accions realitza-
des als centres educatius; Nombre 
de persones participants. Variables 
de desagregació: sexe, trams 
d’edat significatius.  

3.24. Donar suport als grups organitzats en els 
centres cívics municipals que atenen neces-
sitats específiques per a dones de diferents 
edats.

Equipaments 
Cívics

Àrea d’igualtat 
MICOD

Continuada Nombre i característiques dels 
grups existents; Nombre de per-
sones participants.  Variables de 
desagregació:  trams d’edat signi-
ficatius, municipi de procedència, 
nacionalitat; Mecanismes de suport 
engegats per part de la MICOD. 

3.25. Programes d’atenció psicològica i emocional 
de les dones en diversos períodes i situa-
cions de vida diversos (maternitat, vellesa, 
depressió).

Serveis Socials

Sanitat i Salut 
Pública

Àrea d’igualtat 
MICOD

Mig termini Nombre i durada dels programes 
executats; Nombre i grau de satis-
facció de les dones participants. 
Variables de desagregació: edat, 
tipologia de llar, municipi de proce-
dència, nacionalitat.

3.26. Programes d’emocions adreçats a la població 
jove. 

Joventut Curt termini Nombre i durada dels programes 
executats; Nombre i grau de satis-
facció de les persones participants.

3.27. Projectes de música i massatge infantil amb 
mares i pares d’ infants de 0 a 3 anys.

Ensenyament 

Equipaments 
cívics

Mig termini Nombre i durada dels projectes 
executats; Nombre, sexe i i grau de 
satisfacció de les persones partici-
pants. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4: COEDUCACIÓ 

OBJECTIUS GENERALS

1. Potenciar la coeducació a les escoles i entre les famílies, per tal d’eliminar el sexisme i l’androcen-
trisme en les relacions i pràctiques educatives. 

2. Oferir una educació lliure d’estereotips de gènere en tots els centres educatius i en els espais de 
lleure municipals.

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

1. Prevenció de les relacions abusives i de violència en joves. 

2. Ruptura de rols i estereotips de gènere entre infants i joves.

3. Major implicació dels homes en l’educació i criança.

4. Millorar la visibilització de les aportacions culturals de les dones en els currículums i continguts 
educatius 

5. Formació i sensibilització de professionals d’ensenyament i educació
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ACCIONS Àrees   
implicades 

Temporit-
zació

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ

4.1. Mantenir el “Programa coeducatiu de la 
MICOD” amb la realització periòdica d’acci-
ons de coeducació adreçades a la infància, 
adolescència i joventut  en els centres educa-
tius, esplais i centres de lleure. 

→	 Prevenció de les relacions abusives i de 
violència masclista en joves 

→	 Ruptura de rols i estereotips de gènere 
entre infants i joves

→	 Tallers sobre feminisme, igualtat i cores-
ponsabilitat a infants i joves

→	Majors implicació dels homes en l’educa-
ció i criança.

→	 Prevenció del sexisme a la publicitat i 
estereotips de la pantalla

→	 Tallers per a reflexionar sobre la masculini-
tat hegemònica

→	 Xerrades i tallers sobre diversitat sexual

Àrea d’igualtat 
MICOD

Joventut

Ensenyament 

Continuada Nombre continguts i destinataris de 
les activitats coeducatives realitza-
des; Nombre de persones partici-
pants. Variables de desagregació: 
sexe, trams d’edats significatius, 
grau formatiu ; Grau d’incorporació 
de la coeducació en els projectes 
educatius principals dels centres i 
espais educatius municipals. 

4.2. Mantenir la realització de campanyes, tallers 
i contes no sexistes als centres de primària, 
les escoles bressols, biblioteques, ludoteques 
entre d’altres.

Àrea d’igualtat 
MICOD

Ensenyament

Cultura

Continuada Nombre, continguts i destinataris 
de les activitats coeducatives realit-
zades; Nombre de persones parti-
cipants. Variables de desagregació: 
sexe, trams d’edats significatius, 
grau formatiu. 

4.3. Tallers de teatrefòrum sobre violència mas-
clista per als instituts de la MICOD.

Àrea d’igualtat 
MICOD

Ensenyament 

Continuada Nombre i durada de les sessions 
realitzades; Nombre de persones 
participants. Variables de desagre-
gació: sexe, trams d’edats significa-
tius, grau formatiu. 

4.4. Donar suport als centres educatius per tal de 
revisar els continguts curriculars educatius, 
els llibres de text i els materials educatius. 

Àrea d’igualtat 
MICOD

Ensenyament

Mig termini Mecanismes de revisió dels projec-
tes educatius dels centres; Canvis 
introduïts amb l’objectiu d’eradicar 
els estereotips de gènere als dife-
rents nivells educatius. 

4.5. Designació d’ una figura professional respon-
sable de la coeducació i referent en les qües-
tions d’igualtat en tots els centres educatius 
de la MICOD.

Àrea d’igualtat 
MICOD

Ensenyament

Mig termini Presencia d’ una  figura responsa-
ble de la coeducació en els centres 
escolars municipals; Recursos 
destinats al desenvolupament de la 
seva tasca. 

4.6. Sensibilització a les AMPAS amb accions 
específiques per promoure valors no sexistes 
i treballar per la coeducació 

Àrea d’igualtat 
MICOD

Ensenyament 

Curt termini Nombre i continguts de sessions 
adreçades a les AMPAS; Nombre 
de persones participants.
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ACCIONS Àrees   
implicades 

Temporit-
zació

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ

4.7. Accions de formació adreçades a la direcció 
i al professorat dels centres educatius muni-
cipals per sensibilitzar, informar i formar per 
una educació amb perspectiva de gènere 

Àrea d’igualtat 
MICOD

Ensenyament

Continuada Nombre, continguts i destinataris 
de les accions formatives; 

Nombre de les persones partici-
pants. Variables de desagregació: 
sexe, càrrec;  assignatura impar-
tida; Percentatge de professores 
i professors que manifesten fer 
referència als sabers de les dones 
en les seves assignatures.  

4.8. Incloure, en la mesura del possible, en els 
plecs de condicions de les contractacions de 
les escoles bressols, la presència d’un educa-
dor home entre els criteris de valoració.

Ensenyament Llarg termini Composició del professorat de les 
escoles bressols municipals, per 
sexe. 

4.9. Ampliar el fons bibliogràfic de les Biblioteques 
escolars amb literatura especialitzada i con-
tes no sexistes. 

Àrea d’igualtat 
MICOD

Ensenyament 

Mig termini Recursos destinats a l’ampliació 
del fons documental amb material 
didàctic coeducatiu; Grau d’utilitza-
ció del servei de consulta del fons 
documental i perfil de les persones 
usuàries; Formes de difusió i dina-
mització del fons documental.

4.10. Activitats de suport adreçades a les famílies 
per apropar recursos i eines per a l’educació 
de fills/es

Àrea d’igualtat 
MICOD

Ensenyament 

Curt termini Nombre i continguts de les activi-
tats adreçades a les famílies; Nom-
bre de persones participants: 

4.11. “Sac de recursos” sobre prevenció de vio-
lència masclista per al professorat i profes-
sionals de l’educació no formal dels centres 
educatius .

Àrea d’igualtat 
MICOD

Ensenyament 

Curt termini Recursos dirigits a la creació del 
“Sac de recursos” ; mecanismes de 
dinamització del “Sac” en els cen-
tres educatius. 

4.12. Elaborar Premis de Recerca en gènere i 
igualtat per als treballs de recerca dels insti-
tuts i centres de la Conca d’Òdena.

Ensenyament

Àrea d’igualtat 
MICOD

Mig termini Nombre i objecte de les convoca-
tòries dels Premis; Resultats dels 
estudis realitzats; Mecanismes de 
difusió. 

4.13. Realització d’una campanya que mostri 
exemples de persones que destaquin tasques 
que trenquen estereotips.

Àrea d’igualtat 
MICOD

Mig termini Nombre i població destinaria  de la 
campanya realitzada;  Mecanismes 
de difusió de la campanya. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5: REFORMULACIÓ DE TEMPS I TREBALLS

OBJECTIUS GENERALS

1. Fomentar la coresponsabilitat  familiar i social en la cura de les persones. 

2. Afavorir l’accés i la permanència de les dones en el mercat de treball en condicions d’igualtat real 
i efectiva. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

1. Promoure el reconeixement i la valoració de les tasques de cura i de les feines domèstiques. 

2. Desenvolupar activitats socioculturals en les què es promogui la coresponsabilitat i l’ètica de la 
cura.

3. Ampliar i diversificar les mesures necessàries per fer front a l’atenció de les persones dependents, 
ja es tracti de menors, persones amb discapacitat o de persones grans, per tal de reduir les càrre-
gues econòmiques, socials i psicològiques de les persones que realitzen tasques de cura.

4. Integrar la perspectiva de gènere en els serveis d’inserció, orientació i formació ocupacional, 
tenint en compte les situacions i necessitats de dones de diferents edats, orígens, formacions i 
condicions socials i l’oferta d’ocupació de la zona.

5. Donar suport a l’emprenedoria femenina.
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ACCIONS Àrees 
implicades

Temporit-
zació

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ

5.1. Mantenir i incrementar la Campanya  entorn 
el 8 de març, Dia Internacional de les Dones 
a tots els municipis MICOD: 

→	 Campanyes dirigides a sensibilitzar la 
ciutadania sobre la persistència de les 
desigualtats de gènere en l’àmbit laboral.

→	 Campanyes adreçades a homes, nois i 
noies en edat escolar al voltant del tema 
de la coresponsabilitat familiar i social en 
la cura de les persones dependents, la 
criança i el manteniment de la llar

→	 Campanyes dirigides a sensibilitzar el 
teixit empresarial sobre els avantatges de 
facilitar la vida familiar i personal.

Àrea d’igualtat 
MICOD

Totes les àrees 
implicades

Continuada Nombre, tipologia i població des-
tinatària de les campanyes realit-
zades.

5.2. Realitzar una campanya de promoció de me-
sures de conciliació en les Pimes de la Conca 
d’ Òdena. 

Promoció eco-
nòmica

Mig termini Nombre, tipologia i Pimes destina-
tàries de la campanya; Nombre de 
Pimes amb Plans d’igualtat Interns 
o mesures especials dirigides a la 
conciliació. 

5.3. Donar continuïtat al Projecte “Compartim la 
criança”.

Serveis Socials

Equipaments 
cívics

Continuada Recursos dirigits a donar suport al 
projecte “Compartim la criança”; 
Nombre i grau de satisfacció de 
les dones participants. Variables 
de desagregació: edat, tipologia de 
llar, municipi de procedència. 

5.4. Potenciar xarxa de voluntariat i d’ajuda mútua 
pel suport en la criança dels petits i petites, 
banc del temps o tipus famílies solidàries.

Serveis Socials Curt termini Recursos dirigits a donar suport 
a  projectes de suport a la criança; 
Nombre i tipologia dels projectes 
executats; Nombre i  grau de sa-
tisfacció de les dones participants. 
Variables de desagregació: edat, 
tipologia de llar, municipi de proce-
dència.

5.5. Nova reformulació de les escoles bressol, 
que s’adaptin a les necessitats de les fa-
mílies. Limitació horària dels infants a les 
escoles bressols a un màxim de 9 hores però 
flexibilitat en els horaris.  

Ensenyament Llarg termini Estructura, horaris i mesures de 
flexibilitats horària adoptades en les 
escoles bressols municipal; Grau 
de satisfacció de les mares i pares 
o de les AMPES. 
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ACCIONS Àrees 
implicades

Temporit-
zació

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ

5.6. Recollir i mantenir actualitzades les fonts 
estadístiques i les memòries del serveis mu-
nicipals d’ocupació (SOL) amb dades segre-
gades per sexe.

Promoció eco-
nòmica

Curt termini Memòria anual  SOL amb dades 
segregades per sexe en cada 
municipi; Percentatge d’homes i 
dones usuàries del SOL. Variables 
de desagregació: trams d’edat 
significatius, nivell d’estudi, tipolo-
gia de llar. Avaluació dels resultats 
del SOL des d’una perspectiva de 
gènere.  

5.7. Incentivar la contractació de dones mitjançant 
subvencions.

Promoció eco-
nòmica

Continuada Nombre i tipologia de les subvenci-
ons; Persones destinatàries; Nom-
bre de dones contractades.  

5.8. Visibilitzar les dones, a través d’una campa-
nya, en llocs de treball masculinitzats

Promoció eco-
nòmica

Àrea d’igualtat 
MICOD

Mig termini Recursos destinats a la realització 
de la campanya; Població desti-
natària. Nombre i tipologia de  les 
campanyes realitzades. 

5.9. Difondre el Projecte Atenea, d’inserció labo-
ral, per a dones amb perfils alts; Analitzar 
la participació de les dones en el Programa 
Atenea  i avaluar la seva efectivitat.

Àrea d’igualtat 
MICOD

Promoció eco-
nòmica

Continuada Mecanismes de difusió del projecte 
Atenea; Nombre i grau de satis-
facció de les dones participants. 
Variables de desagregació: edat, 
professió, tipologia de llar,  nacio-
nalitat , municipi de procedència.

5.10. Donar visibilitat al Projecte ONA de Dones 
amb Empenta, d’inserció laboral per a dones.

Àrea d’igualtat 
MICOD

Serveis Socials

Promoció eco-
nòmica

Continuada Mecanismes de difusió del projecte 
ONA; Nombre i grau de satisfacció 
de les dones participants. Variables 
de desagregació: edat, professió, 
tipologia de llar,  nacionalitat, muni-
cipi de procedència; Avaluació dels 
resultats del projecte des d’una 
perspectiva de gènere.

5.11. Valorar la viabilitat de subvencions o ajudes 
per la emprenedoria femenina.

Promoció eco-
nòmica

Mig termini Nombre i tipologia d’ ajudes per la 
emprenedoria femenina assigna-
des; Nombre de dones beneficia-
ries. Variables de desagregació: 
edat, professió, tipologia de llar,  
nacionalitat. 

5.12. Vetllar per la continuïtat del SAD Servei a les 
Dependències.

Serveis Socials Continuada Recursos dirigits a donar continu-
ïtat al projecte SAD; Percentatge 
d’homes i dones usuàries del Sad;  
Avaluació dels resultats del projec-
te des d’una perspectiva de gènere.

5.13. Donar continuïtat als Grups de Suport a l’Aju-
da Mútua per a persones cuidadores.

Serveis Socials Continuada Recursos dirigits a donar continu-
ïtat al grup de suport; Nombre de 
persones participants. Variables de 
desagregació: sexe, grups d’edat 
significatius, tipologia de llar. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6: RECONEIXEMENT DEL LIDERATGE I PARTICIPACIÓ DE LES DONES

OBJECTIUS GENERALS

1. Fomentar la governança i la participació de les dones en tots els nivells i els àmbits de la vida 
pública i en els llocs de presa de decisions dels espais institucionals.

2. Dinamitzar el teixit associatiu femení, donar-hi suport i establir mesures que fomentin les associ-
acions i grups de dones representants de diferents col·lectius socials.

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

1. Fomentar que en els òrgans de direcció de les associacions i organitzacions professionals, em-
presarials, d’economia social, sindicals i polítiques, culturals i de tota índole, existeixi una presèn-
cia equilibrada de dones. 

2. Estimular la creació i enfortiment de la xarxa associativa de dones, tant en organitzacions pròpies 
com al conjunt de les organitzacions socials.

3. Diversificar l’oferta d’ activitats per a les dones del municipi i fomentar espais de trobada propis 
que facilitin l’intercanvi d’experiències.

4. Donar suport a les entitats i els grups de dones organitzades en el territori i establir plataformes 
estables de participació i col·laboració. 

5. Reconèixer, valorar i difondre els treballs i els sabers de les dones i de la genealogia feminista al 
llarg de la història.

6. Impulsar la recuperació de la memòria històrica de les dones,  partint de les seves protagonistes 

7. Impulsar polítiques culturals que facin visibles les aportacions de les dones de la Conca d’ Òdena 
al patrimoni i a la cultura.
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ACCIONS Àrees 
implicades

Temporit-
zació 

INDICADORS 
 D’AVALUACIÓ 

6.1. Realitzar una sessió de sensibilització dirigida 
a personal polític dels cinc municipis MICOD 
per tal de fomentar la participació de les do-
nes en les llistes electorals, complint amb la 
llei electoral.

Regidories 
d’Igualtat

Llarg termini Composició de les llistes electorals, 
per sexe.

6.2. Formació dirigida a enfortir i dotar les regido-
res de més recursos per l’exercici de la seva 
tasca política dins d’un àmbit fortament mas-
culinitzat.

Àrea d’igualtat 
MICOD

Mig termini Nombre i durada de les sessions; 
Nombre i grau de satisfacció de les 
dones participants. 

6.3. Fomentar la participació de les associacions 
de dones en tots els mecanismes consultius 
dels municipis.

Tots els depar-
taments

Continuada Nombre i objecte  dels processos 
consultius engegats; Nombre de 
dones participants, Variables de 
desagregació:   activitat de l’associ-
ació o del grup, trams d’edat signifi-
catius, municipi de procedència. 

6.4. Estudiar i diversificar els canals de comu-
nicació i difusió de les ofertes d’activitats 
d’interès per a les dones, tenint en compte les 
diferents franges d’edat i les seves diferents 
circumstàncies.

Tots els depar-
taments

Mig termini Mecanismes de difusió de les acti-
vitats adreçades a les dones; Nom-
bre de dones participants a les ac-
tivitats Variables de desagregació:  
trams d’edat significatius, municipi 
de procedència, nacionalitat. 

6.5. Establir serveis de guarda d’infants per aque-
lles activitats adreçades a la ciutadania que 
ho requereixin.

Tots els depar-
taments

Mig termini Nombre d’ activitats amb servei de 
guarda respecte al total del nombre 
d’activitats; Nombre de nenes i 
nens apuntats; Grau de satisfac-
ció de les persones usuàries del 
servei. 

6.6. Potenciar la creació de grups de dones tenint 
present l’heterogeneïtat dels seus interessos i 
necessitats.

Àrea d’igualtat 
MICOD

Equipaments 
Cívics

Llarg termini Recursos dirigits a la creació 
de grups de dones; Nombre i 
activitat dels grups de dones 
organitzats  en el territori; 
Nombre de dones participants. 
Variables de desagregació: trams 
d’edat significatius, municipi de 
procedència; nacionalitat. 

6.7. Incloure com a criteri de valoració per a obte-
nir subvencions, la presència de dones en els 
òrgans de direcció de les entitats.

Tots els depar-
taments

Mig termini Nombre i tipologia de les 
subvencions concedides; 
Percentatge de dones i homes que 
formen part dels òrgans de decisió 
de les entitats destinatàries de les 
subvencions. 
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ACCIONS Àrees 
implicades

Temporit-
zació 

INDICADORS 
 D’AVALUACIÓ 

6.8. Visibilitzar i valorar el treball realitzat per les 
associacions de dones i donar suport mitjan-
çant :  

→	 Subvencions.

→	 Difusió de les seves activitats. 

→	 Cessió d’espais per l’organització i realit-
zació de les seves activitats.

Tots els depar-
taments

Àrea d’igualtat 
MICOD

Continuada Nombre i tipologia de recursos 
assignats; Entitats destinaries; 
Mecanismes de difusió de les 
activitats de les associacions de 
dones; Nombre de dones partici-
pants. Variables de desagregació: 
trams d’edat significatius, municipi 
de procedència; nacionalitat.

6.9. Desenvolupar activitats amb les organitza-
cions sindicals per l’empoderament de les 
dones treballadores, per enfortir-les en la 
seva capacitat de negociació i afavorir la seva 
autonomia i desenvolupament professional.

Promoció eco-
nòmica

Àrea d’igualtat 
MICOD

Mig termini Nombre i tipologia  de les sessions 
realitzades; Nombre i grau de sa-
tisfacció de  les dones participants. 
Variables de desagregació: lloc de 
treball o càrrec dins l’ empresa; 
trams d’edat significatius, tipologia 
de llar.  

6.10. Introduir treballs i obres realitzades per dones 
en les activitats de divulgació cultural i artísti-
ca.

Cultura

Àrea d’igualtat 
MICOD

Mig termini Nombre d’obres d’autoria femenina 
i masculina en la programació  cul-
tural i artística dels cinc municipis.

6.11. Consolidar la “Mostra Internacional de Films 
de Dones” a la Conca d’Òdena

Cultura

Àrea d’igualtat 
MICOD

Continuada Recursos destinats a la organitza-
ció de la  Mostra; Grau de participa-
ció de la ciutadania.  
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6. Pautes per a la implementació, el seguiment i l’avaluació del 
Pla d’igualtat

Amb l’objectiu de donar un nou impuls a les polítiques d’igualtat municipals, es recomana  l’aprovació i la 
implementació d’aquest Pla d’igualtat, com a primer pas per construir una sensibilitat comuna, atenta a la 
incorporació de la perspectiva de gènere en totes les polítiques municipals. 
Tanmateix, un cop aprovat per la Junta de MICOD, la fase d’implementació del Pla serà el moment on es 
podran incorporar tots els canvis i les innovacions que es considerin oportunes, tenint en compte les prioritats, 
les necessitats emergents i analitzant els efectes de les mesures des d’una perspectiva de gènere.
Així, l’Àrea d’igualtat MICOD haurà de seguir treballant per a la implementació d’aquest Pla d’igualtat, però 
també haurà de dur a terme les tasques de revisió, seguiment i avaluació que consideri necessàries. 
En aquest sentit, és recomanable que l’avaluació sigui planificada des d’un inici i que la recollida d’informació 
per portar-la a terme es tingui present durant tot el procés d’implementació. 
Els indicadors d’avaluació proposats en aquest document inclouen: 

Indicadors	d’eficàcia Proporcionen informació sobre els resultats de les accions proposades en el Pla i valoren 
els objectius assolits.

Indicadors de pertinença Relacionen les característiques de les actuacions portades a terme amb l’acceptació per 
part de les persones destinatàries. 

Indicadors de viabilitat Posen en relació els recursos utilitzats amb els objectius a assolir.

Indicadors d’impacte Analitzen el canvi experimentat després de la posada en marxa del Pla. Es faran servir en 
totes aquelles actuacions que tenen a veure amb el foment de determinats valors, campa-
nyes de sensibilització i també en aquelles que donen facilitat d’accés a les dones a espais 
en els quals abans no tenien presència.

D’altra banda, amb l’objectiu de valorar el grau d’assoliment dels objectius reflectits als diferents eixos estra-
tègics que composen el Pla d’Igualtat, s’haurà de calcular el grau de compliment de cada una de les accions 
plantejades, segons els criteris que s’esmenten a continuació:

Grau de compliment alt Quan l’acció i els objectius plantejats en aquesta es compleixen en la seva totalitat.

Grau de compliment mig: Quan l’acció es compleix parcialment o s’està implementant però encara no ha finalitzat 
en el moment en el qual es realitza l’avaluació o també quan s’han acomplert alguns dels 
objectius plantejats de l’acció però no la totalitat d’aquests.

Grau de compliment baix Quan s’estan iniciant o s’han plantejat activitats relacionades amb l’acció però no s’han 
desplegat. Quan s’ha fet alguna cosa en relació a l’acció però no s’han acomplert tots els 
objectius plantejats o s’han acomplert en un nivell mínim.

Grau de compliment nul Quan no s’ha treballat l’acció.
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Per últim, es recomana que l’Àrea d’Igualtat es reuneixi de manera periòdica i elabori un Informe anual d’ava-
luació. Amb l’objectiu de facilitar la seva tasca, s’adjunta fitxa de seguiment i avaluació.

Línia 

Descripció de l’acció

Resultats

Temps d’execució

Recursos invertits

Grau de compliment

Municipis o Departaments  
municipals implicats

Observacions



Bibliografia

127

7. Bibliografia	

• Llei 17/2015 d’ Igualtat efectiva de dones i homes, aprovada pel Parlament de Catalunya el 21 de 
juliol de 2015.

• Informe econòmic anual de l’Anoia 2014, Ajuntament d’Igualada, 2014.

• Pla d’acció per a la igualtat de gènere MICOD 2010-2012.

• Informe d’avaluació del Pla d’acció per a la igualtat de gènere 2010-2012, Oficina de Polítiques 
d’Igualtat i Drets Civils de la Diputació de Barcelona, 2014. 

• Informe de resultats enquesta, SURT, 2015.

• Informe de resultats qüestionari a la ciutadania, Fem, 2015. 

• Bustelo, M. i Lombardo E., Políticas de igualdad en España y Europa. Afinando la mirada, 2007. 




