Memòria
2012
Ajuntament de Palafrugell

Espai
Dona

Què fem?


Responsable
polític

Incrementar la presència i la participació de les dones
en tots els àmbits de la vida social, tenint en compte la
seva diversitat.
Margarita Mauri
mmauri@palafrugell.cat



Elaborar programes que facilitin el desenvolupament
integral i la socialització de les persones.
Responsables
tècnics



Incidir en l’eradicació de la discriminació laboral per
raó de gènere.

M.José Merino
Sònia Vivoles



Treballar a favor de la millora de les condicions de vida
de les dones (salut, família, exclusió social.



Promoure la creació de xarxa social i la participació de
les dones.

Ens podeu trobar a

Pressupost
total

Carrer Pals, 77
46.907,00€

Horari d’atenció al públic
Dilluns, dimarts i dimecres de 9 a 15h
Dijous de 14 a 18h

Pressupost
executat
46.907,00€

Espai Dona

01. Pressupost
(Extret del pressupost global de l’Àrea de Benestar Social i Ciutadania)
ESPAI DONA DESPESES TALLERS I ACTIVITATS
NETEJA ESPAI DONA

44.172,00
2.735,00

02. Descripció de les activitats
02.01 SIAD
Sexe
Sexe usuari/es
ateses
Dones
Ass. Legal
Suport
Psicològic

Total

En situació de violència de gènere

76
41
13

43
13
25

Edat
Franja edat usuària

Total

Menys de 18 anys
De 18 a 29 anys
De 30 anys a 45 anys
De 46 anys a 65 anys
DE 66 a 80
Més de 80 anys

0
17
35
18
6
0

Nacionalitat
Nacionalitat usuàries
Espanyola
Marroquina
Romanesa
Polonesa
Argentina
Equatoriana
Nigèria
Colòmbia
Paraguai
Bèlgica

Total
42
16
5
1
2
5
1
2
1
1
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Residència
Les persones ateses al servei són del municipi de Palafrugell. Les dones que no són del
municipi s’han derivat al servei comarcal o municipal corresponent.
Estudis / Formació
Nivell estudis usuàries

Nombre total

Sense estudis
Estudis primaris
Batxillerat / FP
Universitaris
Altres
No es coneix

9
34
23
6
1
3

Estat civil
Estat civil
Soltera
Casada
Divorciada
Separada de fet
Separada de dret
Parella
Vidua
No es coneix

Nombre Persones
12
33
4
5
11
8
2
1

Procediment d’arribada
Arribada
Per compte propi
Per coneguts/familiars
Serveis Socials
Servei Suport psicolòlgic
Agent d’acollida
Centre Municipal d'Educació
Can Genís
Mossos d'Esquadra
Aules de Barri
Padró

Nombre de Persones
28
7
22
6
4
2
3
1
2
1
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Motiu de demanda i àmbit d’atenció
No coincideix el nombre de dones ateses amb el nombre de demandes. Hi ha dones que
realitzen més d’una demanda el mateix dia o en el transcurs de les visites.
Motiu demanda

Nombre de Persones

Assessorament legal
Suport psicològic
Assessorament per situació de VG
Orientació laboral
Suport en gestions concretes
Informacions vàries

41
4
2
5
5
19

Derivacions sortints
Serveis

Nombre Derivacions

Serveis Socials
Butlletí de dones

5
3

Informacions i assessoraments
Serveis
Recursos laborals
Col·legi d'advocats
Entitats del municipi
Serveis del municipi

Nombre Derivacions
6
18
13
5

Persones ateses per altres motius i demandes

- S'han atès a tres grups d'alumnes per treballs als Centres Educatius:
o

Alumnes de 4rt d'ESO de l'IES Baix Empordà pel treball de recerca

o

Alumne de 2n de Batxillerat de l'IES Prats de la Carrera pel treball del Mestre Sagrera

o

Alumnes de 6è de primària de l'Escola Carrilet pel treball Mestre Sagrera

Canals d’atenció
Individual: Les 76 dones ateses han generat un total de 126 visites.
Tèlefon: 43 trucades per demanar visita, canviar l'hora, informació d'activitats i tallers
Correu electrònic: El correu electrònic s'utilitza per fer difusió de les activitats dutes a terme
des de l'Espai Dona i activitats municipals i comarcals que poden interessar.
Durant el 2012, 5 dones han demanat informació d'activitats que es realitzen a l'Espai Dona.

Espai Dona

Atenció grupal
Durant els mesos d'octubre, novembre i desembre s'ha dut a terme un grup psicoterapèutic
per dones que han viscut situacions de violència de gènere.
S'han realitzat 12 sessions, una per setmana d''octubre a desembre i han participat 8 dones,
dos de les quals havien estat ateses al SIAD amb anterioritat.
L'objectiu del grup és donar les eines necessàries a les dones per millorar la seva qualitat de
vida tant psíquica com social.

02.02 Activitats per la sensibilització, prevenció, creació de xarxa social i
la participació de les dones
Actuació
Taller de redacció Butlletí de dones
8 de Març, Dia Internacional de les
Dones
25 de novembre, Dia Internacional
contra la Violència de Gènere
Tallers de desigualtat i gènere a
centres educatius formals i no formals

Nombre Participants
5
62
110
370

Activitats col·laborant amb el Pla de Barris
Actuació
Tallers de desigualtat i gènere i
prevenció de violències en la parella
Teatre social
“És de conya” per
l’alumnat de 4rt d’ESO dels Centres
Educatius Palafrugell
Agents per la igualtat del Pla de Barris

Nombre Participants
495
265

7

Espai Dona

2.2.1 ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ
Es realitzen accions relacionades amb una data o temàtica concreta per tal de sensibilitzar a
la població sobre la dona, el gènere, la igualtat, la violència,.... Es realitzen activitats de
participació per tota la població.
Activitats entorn el 8 de març, dia Internacional de les dones
- Del 2 al 18 de març al vestíbul de Teatre: Exposició fotogràfica "La nostra tasca és fer visible
l'invisible" realitzada pel grup de dones del butlletí Paraules de dones, mites que visibilitzen la
desigualtat entre homes i dones i "El jardí dels desitjos per la igualtat entre homes i dones".
Es va oferir la possibilitat de fer un recorregut explicatiu i de reflexió entorn l'exposició de fotos
a entitats i espais educatius de Palafrugell i van participar el grup de voluntaris i voluntàries de
Creu Roja.
- 8 de març: Concert al Teatre Municipal "Dones Presents" amb el grup de música Trio Luna
que va interpretar cançons composades i/o cantades per dones. També es va comptar amb la
participació de persones de Palafrugell aportant la seva experiència mitjançant el teatre, la
poesia, projectes:

- Teatralització d'en David Galceran sobre del motiu pel qual es celebra el 8 de
març
- Vídeo sobre la igualtat del curs de premonitors de l'Espai Jove
- Projecte de "Les dones del suro" de la Sandra Bisbe
- Grup de dones del butlletí "Paraules de dones"
- Poesies de la Montse Caussa
- Conte sobre el dret a decidir de les dones
- Cançons de l'Associació de Suport a la Dona interpretades per la
Neus Mar i en Josep Bastons

Concert Dones Presents. 8 de Març de 2012
Actuació de Neus Mar i Josep Bastons
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Activitats entorn el 25 de novembre, Dia internacional per eradicar la violència envers
les dones
Dins de les accions del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones 2010-2012, es va dur
a terme l’acte relacionat amb el 25 de Novembre, Dia Internacional per l’eliminació de la
violència vers les dones.
Espelmes; Es van muntar i repartir 5.000 espelmes per diferents espais, comerços, serveis i
entitats de Palafrugell. es van organitzar diferents grups per muntar les espelmes
-

Algunes persones del grup del agents per la igualtat

-

Dones voluntàries del SIAD i dels tallers de teixir.

-

Els alumnes de PQPI

-

Voluntaris i voluntàries de Creu Roja

Muntatge d'espelmes amb els voluntaris i
voluntàries de Creu Roja al Local Social del
Carrer Ample

Les espelmes es van repartir a:
-

Comerços d’ACOPA

-

Comerços del Pla de Barris. Els agents per la igualtat van donar suport en el
repartiment.

-

Altres comerços de Palafrugell

-

A través de la Biblioteca, Piscina i Teatre Municipal, Serveis Socials, el Centre
Municipal d’Educació, el CX Espai, Creu Roja, Can Genís, Oficina del Pla de Barris,
Associació de Suport a la Dona i l’Ateneu.
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- Encesa d'espelmes a Plaça Nova el 22 de novembre, ja que el 25 de novembre van tenir
lloc les eleccions autonòmiques. Aquest acte es va organitzar conjuntament amb l'Associació
de Suport a la Dona i participació de:
- Aula de Teatre interpretant petit text
- Mokro, cantant jove de rap de Palafrugell, composa i interpreta cançó
reivindicativa sobre la violència cap a les dones
- El grup de percussió de l'Espai Jove

Encesa d'espelmes a Plaça Nova el 22/11/2012
Minut de silenci per les dones víctimes de violència masclista

2.2.2 ACCIONS PER FOMENTAR L’AUTONOMIA I BENESTAR DE LA DONA
- Taller de redacció del butlletí
Treball sobre els continguts i format en perspectiva de gènere dels articles del Butlletí de
Dones del Barri de la Sauleda i el Carrer Ample conjuntament amb del Pla de Barris.
El taller de redacció és quinzenal i es treballen i redacten les parts del Butlletí a través
d’exercicis pràctics, lectures, etc. Alhora es fan propostes d’interès general relacionades amb
el Butlletí i/o temes relacionats amb dones d’una forma particular, donant una perspectiva de
gènere, com sortides a l’Arxiu Municipal, visita d’altres entitats de dones que escriuen
butlletins, etc.
Al taller de redacció han participat un total de 3 dones de les 5 que participen del butlletí.
S’assoleixen els objectius del taller ja que és un espai on elles treballen la redacció i
l’escriptura, es generen debats sobre temàtiques actuals i relacionades amb la dona, el
gènere i la igualtat.
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02.03 Activitats de prevenció
Tallers de prevenció a espais educatius formals i no formals sobre desigualtat, gènere i
prevenció de la violència.
- 3 tallers de "Mirem Anuncis" a Primària sobre gènere i publicitat al l’Escola Carrilet i a
l’Escola Barceló i Matas
- 3 sobre Violència en la parella, conceqüències i recursos a l’alumnat de les Aules de Barri.
- 1 taller a l'Espai Jove "I tu què faries?" sobre les relacions de parella
- 1 taller a la UEC "l'Impossible Joc de la Parella" sobre mites de l'amor romàntic i detecció
d'agressions dins la relació de parella
- 1 taller a PQPI sobre la violència de gènere i muntatge d'espelmes entorn el 25 de
novembre.
- Abril: 1 taller sobre els mites de la violència de gènere a tutoria de 3r d'ESO de l'INS Baix
Empordà.
- 8 tallers de l’Impossible Joc de la Parella a 3r d’ESO a l’INS Baix Empordà i IES Frederic
Martí

Taller "Nois i noies...un somni impossible?"
a 6è de l'Escola Carrilet

Taller de "L'Impossible Joc de la Parella"
a 3r d'ESO de l'IES Frederic Martí

02.04 Col·laboració del SIAD-ESPAI DONA amb el Pla de Barris
Veure Annex memòria del Pla de Barris:
-

28 Tallers de prevenció a espais educatius formals i no formals sobre desigualtat,
gènere i prevenció de la violència.

-

Teatre Social, “És de Conya?” pels 4rt d’ESO de tots els Centres Educatius de
Palafrugell.

- Agents per la igualtat entre homes i dones
- Realització dels mites que mantenen la desigualtat entre homes i dones
- Realització i participació a la Festa del Barri de la Sauleda amb la Gimcana "Coses
de Casa"

Gimcana "Coses de Casa" a la
Festa del Barri de la Sauleda

Teatre Social "És de conya?" per alumnes de 4rt d'ESO
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02.05 Elaboració i seguiment del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes
i dones del Municipi de Palafrugell
-

El Pla d’igualtat està penjat a la pàgina web de l’ajuntament des de setembre de 2010.

-

Es va presentar informe de seguiment i avaluació del Pla a l’abril de 2012. Al
desembre s’inicia l’informe del Pla del 2012 i l’informe general del Pla que es fa a
través d’uns instruments d’avaluació del Pla per cada àrea. Consta d’una sèrie de
preguntes per cada acció que les àrees implicades han de contestar i permet
l’extracció de dades per l’avaluació i realització de l’informe.

03. Convenis i col·laboracions
Gestió: Identitats Girona, SC Professional
Col·laboració de l’Institut Català de les Dones
Col·laboració amb el SIAD comarcal, SIAD de Sta. Cristina d’Aro, Espai Dona de
Palamós i Punt d’Igualtat de Sant Feliu de Guíxols
Col·laboració directa amb Serveis Municipals: Àrea de Benestar Social i
Ciutadania, IPEP (Institut de Promoció Econòmica), Àrea d’Educació, Patronat
d’Esports, Àrea de Joventut i Àrea de Cultura.
Col·laboració amb entitats del municipi: Creu Roja, Càrites, Associació Suport a la
Dona, Associacions de Veïns i Veïnes del Carrer Ample i de La Sauleda,
Associació d’Afectats de Fibromialgia a Palamós, Associació MIFAS (minusvàlids
físics associats), Ateneu de Palafrugell, CX Espai

04. Subvencions rebudes
(Ja contemplada a la memòria de l’Àrea de Benestar Social i Ciutadania)
Subvenció
Contracte Programa per a la prestació del SIAD amb l’ICD

Quantia
23.000,00€

05. Difusió
A més de breus publicats a Can Bech i els actes del web de l’Ajuntament s’han publicat notes
de premsa a altres mitjans:
- 21/11/2012: Diari de Girona. Palafrugell recorda el dia per l'Eliminació de la violència envers
les dones
-24/11/2012: Diari de Girona. Espelmes contra la violència de gènere
- 05/01/2012: Nou Palafrugell. Encesa d'espelmes a Palafrugell
- 30/03/2012: Nou Palafrugell. Commemmoració Dia Internacional de les Dones
- 09/03/2012: El Punt Diari. Dia de la Dona
-10/12/2012: Revista de Palafrugell. Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers
les dones

Espai Dona

06. Indicadors
Indicador
Usuàries
ateses
SIAD
Nombre participants
activitats
Nombre participants
activitats del Pla de
Barris
Nombre d’alumnes
que han realitzat
tallers de prevenció

2012
76

2011
93

2010
66

2009
91

177

336

500

111

767

137

370

300

135

07. Projectes de futur
L’any 2013 finalitza el contracte de serveis per a la gestió de l’Espai Dona. S’iniciarà, doncs,
un nou procès de contractació.
Amb aquest nou contracte es volen assolir els següents objectius:
- redacció del nou Pla d’Igualtat
- potenciació del treball en xarxa, arribant a sectors de la població de dones amb els que
ara no s’estan treballant
- potenciar la prevenció amb els més joves, incorporant més tallers als centres educatius
del municipi

