Memòria
2013
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
Carrer Pals, 77

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

Pressupost
Total
45.534,00 €

Pressupost
Executat
43.213,70 €

Espai Dona

01. Pressupost
Crèdits totals consignats
Crèdits totals reconeguts

45.534,00 €
43.213,70 €

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

62
43
4

31
21
3

Nombre d’atencions
Els canals d’atenció del SIAD majoritàriament són presencials. En ocasions es fan atencions
per telèfon i correu electrònic quan la demanda i necessitat ho requereix.
Canal d’atenció

Total

Presencial
Telèfonicament
Correu electrònic

112
7
2

Edat
Franja edat usuària
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

Total
0
13
36
11
2
0
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Nacionalitat
Nacionalitat usuàries
Espanyola
Marroquina
Romanesa
Polonesa
Argentina
Peruana
Dominicana
Colòmbia
Brasilenya
Equatoriana
Boliviana
Doble nacionalitat

Total
38
10
3
1
3
1
1
2
1
1
1
3

Residència
S’atenen principalment a les dones que viuen a Palafrugell. Les dones que no són del municipi
s’han derivat al servei comarcal o municipal corresponent. En dos ocasions s’han atès les
demandes de dones que són d’un altre municipi però treballen a Palafrugell.
Estudis / Formació
Nivell estudis usuàries

Nombre total

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

5
25
18
13
1

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

Nombre Persones
7
15
8
22
5
4
1
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Procediment d’arribada
Arribada
Per compte propi
Serveis Socials
Servei Suport psicolòlgic
Servei d’acollida
Entitats / Associacions
Serveis
Especialitzats
Telèfon
900,
Oficina
víctima,...)
Mossos d'Esquadra

Nombre de Persones

(SIADs,
Atenció

31
16
7
2
2
3

1

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 (Salut, activitat,
formació,

52
9
5
4
0
6

Derivacions sortints
Serveis
Serveis Socials
Dispositiu d’Insersió

Nombre Derivacions
2
7

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

Nombre Derivacions
4
35
6
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02.02 Activitats per la sensibilització, prevenció, creació de xarxa social i
la participació de les dones
Actuació
8 de Març, Dia Internacional de les
Dones
25 de novembre, Dia Internacional
contra la Violència de Gènere

Nombre Participants
100
102

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 i de dues maneres, una organitzades conjuntament amb
algun servei municipal i d’altres on el servei ha organitzat l’acte i l’Espai Dona realitza la
difusió conjunta com a actes dins el dia commemoratiu.
Activitats entorn el 8 de març, Dia Internacional de les dones
1. Actes organitzats per l'Espai Dona conjuntament amb diferents serveis municipals:
- 9 de març: Viquimarató de noms de dones amb carrer a Palafrugell. Acte organitzat amb per
l'Arxiu i l'Espai Dona. Va ser la primera Viquimarató entorn de les dones que tenen un carrer a
Palafrugell. L'objectiu era millorar la presència de la dona a la Viquipèdia ampliant o creant
articles d'una ciquantena de dones que tenen un carrer dedicat a Palafrugell. Durant l'activitat
es va comptar amb el suport de dos voluntaris de l'Associació Amical Viquipèdia que van
resoldre tots els dubtes tècnics als participants. Aquesta és una associació de viquipedistes,
integrada per col·laboradors dels diferents projectes germans de Wikimedia en català i
simpatitzants del projecte, constituïda legalment com a associació sense ànim de lucre. A
l'acte hi va participar 9 persones.
- Curs i pintada de Graffiti. Activitat organitzada per 13Progrès i Espai Dona que no es va
poder realitzar per manca d'inscripcions.

2. Des de diferents serveis i entitats municipals van realitzar activitats relacionades amb
aquest dia i des de l'Espai Dona es va donar suport en la difusió.
- 1 de març: Contes a la Biblioteca "Jo també puc!". Acte organitzat per la Biblioteca. Va venir
gent, però no massa perquè va fer mal temps. Van venir 7-8 nens amb les seves famílies. La
valoració del conte va ser molt positiva
- 8 de març: Teatre Municipal: obra "Les Cunyades". Acte organitzat per el Teatre Municipal.
Van assistir unes 80-90 persones. Les valoracions van ser molt positives.
La difusió de les activitats es va dur a terme mitjançant el web de l'Ajuntament, el Facebook de
l'Espai Dona, mitjançant correus electrònics i cartells que es van penjar a diferents espais
municipals.
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També es va fer difusió de les activitats dutes a terme per l'Associació de Suport a la Dona
a través de la pàgina del Facebook de l'Espai Dona.

Viquimarató sobre dones que tenen
nom de carrer a Palafrugell
Cartell del 8 de març de 2013

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 2013-2015, es va dur
a terme l’acte relacionat amb el 25 de Novembre, Dia Internacional per l’eliminació de la
violència vers les dones.
Enguany es va dur a terme la IV Encesa d’espelmes i una exposició de fotografies al Centre
Municipal d’Educació.
-

En el muntatge i repartiment d’espelmes van participar diferents entitats i grups de
formació del municipi:
o Creu Roja: Persones voluntàries de l’entitat i un grup de dones de la formació
de Castellà. Un total de 12 persones.
o TREC. El grup d’usuaris i usuàries de TRESC també van participar en el
muntatge i repartiment de les espelmes i després es va realitzar una xerradacol·loqui sobre la violència de gènere. Aproximadament el grup és de 15
persones.
o PTT-PQPI: Per tercer any consecutiu l’alumnat dóna suport en el muntatge de
les espelmes, un total de 25 alumnes.
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-

L’encesa d’espelmes s’organitza conjuntament amb l’Associació de Suport a la Dona.
Es va fer al vestíbul del teatre degut a la ventada. Van participar l’Escola de Música de
Palafrugell, la Neus Mar acompanyada d’en Josep Bastons i una dona voluntària que
va llegir un text de creació pròpia. Van assistir unes 50 persones.
o L’Aula d’Art va crear una pancarta que es va penjar durant tot el dia al Centre
Fraternal
o Les dones de formació de castellà de Creu Roja van oferir pastes i té a Plaça
Nova el dia 25 de novembre al matí.

-

També es va mostrar una exposició de fotografies sobre la violència psicològica al
Centre Municipal d’Educació del 18 de novembre al 13 de desembre. L’exposició
titulada “SENTIMENTS”, pretén mostrar i fer reflexionar sobre els diferents sentiments
que genera la violència psicològica. Creada per la Plataforma de Dones de Blanes.
S’exposà al CME per l’afluència de persones que passen cada dia.
L’exposició es va utilitzar de suport en diferents classes i grups de formació que hi ha
al CME, per exemple el grup psicosocial per dones del GRAMC.

-

Com a activitats relacionades als actes del 25 de novembre es va realitzar:
o Un taller d’una hora sobre violència de Gènere al Grup de PTT i PQPI
o La presentació de l’Espai Dona i repartiment d’espelmes als grups psicosocials
per dones del GRAMC.
o Els i les joves adolescents dels Centres de Secundària podien deixar missatges
de suport i reivindicació durant tota la setmana amb una activitat organitzada
pel Carretó de Can Genís.

Grup de dones de Creu Roja el 25N a Plaça Nova

La Neus Mar acompanyada d’en Josep Bastons

Pancarta feta per l’Aula d’Art, va estar penjada durant el dia al Fraternal

L’Escola de música va interpretar una peça musical
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2.2.2 ACCIONS PER LA CREACIÓ DE XARXA
-

Cessió de l'Espai Dona per realitzar activitats. S'han realitzat setmanalment tallers
de memòria preventiva per persones grans i una vegada al mes ha realitzat una
activitat grupal terapèutica a través de l'Associació de Fibromialgia.

-

Visita de les Aules de barri.
Durant el mes de gener i febrer de 2013 han realitzat visites a l'Espai Dona els 3 grups
(un total de 35 persones, 24 dones i 11 homes) de les Aules de Barris de Palafrugell i
s'ha realitzat un petit taller sobre l'ús del temps. Aquest dies s'ha parlat de perquè
existeix un Espai Dona i un dia Internacional de les dones, què hi fem al servei i per
quins motius pot venir una dona.... També hem parlat sobre els usos del temps: els
homes i les dones fem ús del temps de manera diferent? Quines diferències
existeixen? Quantes hores estan ocupades les dones al dia? Amb què? Quines
repercussions té aquesta distribució del temps? Quines són les activitats remunerades
i no remunerades que fa la dona? Per això hem pintat una "roda del temps" on cada
color representava diferents espais de la nostra vida (temps per les tasques de casa,
per les coses personals, temps per estar amb la família, temps per descansar, temps
per treballar,...) i després ho hem compartit.

- 17 de gener el grup de la Sauleda
- 28 de gener el grup del Barceló i Matas
- 13 de febrer el grup del Centre Municipal d'Educació

02.03 Activitats de prevenció
S’han realitzat 6 tallers de prevenció de relacions abusives en les relacions de parella per
alumnat de 3r d’ESO (4 grups de l’INS Baix Empordà i 2 grups de Centre Prats de la Carrera)
durant els mesos de novembre i desembre.

02.04 Elaboració i seguiment del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes
i dones del Municipi de Palafrugell
El març de 2013 es va fer realitzar l’informe del Pla d’Igualtat d’Oportunitats del Pla 2010-2012
amb un anàlisi del compliment de les propostes i indicadors. Tot i conviure amb moment
socials, econòmics i laborals complicats, el 80% de les accions del II Pla d’Igualtat
d’Oportunitats (2010-2012) es van dur a terme. A més, en algunes ocasions els objectius es
van assolir de maneres diferents a les proposades, el qual es valora molt positivament per la
implicació dels serveis i entitats participants.
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Durant el 2013 s’ha elaborat el III Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones i el
desembre el Ple de l'Ajuntament va aprovar el III Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i
Dones de Palafrugell (2013-2015). El Pla és una continuació i ampliació del I (2007) i el II
(2010). És un document on hi ha reflectides unes actuacions realitzades per àrees, serveis i
entitats municipals per promoure la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Es duen a
terme des del gener de 2013 fins el desembre del 2015.
Els objectius del Pla són:
- Afavorir la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.
- Promoure un canvi d'actitud respecte la desigualtat de gènere.
- Ser un instrument per analitzar, avaluar i impulsar les polítiques de dones al municipi
El Pla s’ha elaborat a partir d’una fase de diagnosi on s’han analitzat dades estadístiques i
s’han realitzat entrevistes amb les diferents Àrees, Serveis Municipals i entitats de dones.
L’Espai Dona, des de l’Àrea de Benestar Social i Ciutadania, és qui ha elaborat el Plai
realitzarà el seguiment i l’avaluació a través d’un informe anual, per tal que el Pla es pugui
anar aplicant amb qualitat, tingui una continuïtat i es puguin anar incorporant noves propostes.
Les Àrees, Serveis i entitats Municipals implicades són: Benestar Social i Ciutadania,
Educació, Joventut, Biblioteca Municipal, Cultura, Arxiu Municipal, Comissió de Nomenclàtor,
Unitat de Publicacions, Institut de Promoció Econòmica, Institut Municipal d'Esports,
Urbanisme, Participació Ciutadana, Secretaria, Medi Ambient, Pla de Barris i l'Associació de
Suport a la Dona.
El Pla té 6 eixos principals. Cada eix té els seus objectius i de cada objectiu es desenvolupen
unes accions concretes. Els eixos del Pla són:
•
•
•
•

•
•

PRESÈNCIA I PARTICIPACIÓ. Relacionat amb la invisibilitat que han patit les dones
al llarg de la història.
REORGANITZACIÓ DEL TREBALL I NOUS USOS DEL TEMPS. Relacionat amb els
nous elements de discriminació des que la dona s’ha incorporat en el món del treball.
TERRITORI. Les polítiques locals han de contemplar les necessitats de la vida
quotidiana de les persones, tenint en compte els diferents usos dels espais que fan
homes i dones del municipi.
PROMOCIÓ DE CANVIS DE VALORS I CREENCES AL VOLTAT DE LA
DESIGUALTAT DE GÈNERE. Els agents socialitzadors (família, escoles, mitjans de
comunicació, etc) han de tenir en compte la perspectiva de gènere i promoure la
igualtat d’oportunitats per obtenir un canvi d’actituds.
VIOLÈNCIA DE GÈNERE. No és un fet aïllat si no estructural i conseqüència de la
nostra organització del sistema social (patriarcal). S’ha de treballar per la
sensibilització, la prevenció i l’atenció multidisciplinar.
POTENCIACIÓ DE LA PERSPECTIVA D’IGUALTAT EN EL GOVERN LOCAL.
L’aprovació del Pla requereix un compromís real i pràctic per part de l’Administració
Local.

En aquest nou Pla, en comparació amb l'anterior, moltes propostes es mantenen, altres s'han
redefinit i també s'han incorporat moltes propostes noves donant importància a la part de la
promoció de canvis de valors, la coeducació i la prevenció. També incorpora un noi eix,
Territori, amb propostes d'Urbanisme i Medi Ambient.
El Pla es podrà consultar al web de l’Ajuntament i es revisarà cada any, convertint-se en un
document viu on s’hi podran incorporar noves propostes.
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03. Convenis i col·laboracions
-

Conveni amb l’Associació d’Afectats de Fibromialgia per ús de l’espai per a sessions
grupals psicològiques i familiars.

-

Conveni amb la Teresa Martí per realitzar per ús de l’espai per a realitzar sessions
setmanals de tallers de prevenció de memòria.

04. Subvencions rebudes
Contracte programa i elaboració del Pla d’Igualtat

05. Difusió
Es realitza difusió a través del web de l’Ajuntament, Facebook de l’Espai Dona i correus
electrònic sobre els actes dels dies commemoratius, articles i notícies d’interès.
Recull de premsa:
-

04/01/2013: Nou Palafrugell. Dia internacional per l’eliminació de la violència envers les
dones
12/11/2013: Diari de Girona. Palafrugell fa la IV encesa d’espelmes contra la violència
de gènere.
10/12/2013: Revista de Palafrugell. Palafrugell celebra el Dia Internacional contra la
violència envers les dones

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

2013
62

2012
76

2011
93

2010
66

202

177

336

500

214

370

300

135

07. Projectes de futur

1.- Aplicació de les fases 3 i 4 del III Pla d’igualtat d l’Ajuntament de Palafrugell
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2.- Posada en marxa del butlletí digital sobre les polítiques d’igualtat “Construint igualtats” que
s'enviarà 3 vegades l'any coincidint amb els dies commemoratius.
3.- Continuïtat de les activitats de prevenció en els centres educatius del municipi amb tallers
psicoeducatius i teatre social
4.- Coordinació amb diferents entitats i serveis municipals en l'organització dels diferents
actes de sensibilització en la diada del 25 novembre, Dia Internacional per la eradicació de la
violència, la diada del 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, la diada del 28
de maig, Dia Internacional d'acció per la salut de les dones. Realització d'una difusió conjunta
de tots els actes relacionats amb el dia commemoratiu
5.- Canals de comunicació que permetin la creació de xarxa social entre les dones del
municipi.
6.- Adhesió l'Associació de municipis de l'observatori de les dones als mitjans de
comunicació participant en un projecte amb joves i un projecte amb dones
7.- Realització d’una jornada/xerrada l’any per professionals relacionada amb la violència de
gènere.

