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Presentació
Elaborar el Pla Transversal de Polítiques de Dones de la comarca del
Baix Llobregat ha estat una treball ple d'entusiasme. El Pla Transversal
suposa un pas endavant en la consolidació de les polítiques d'igualtat
a la nostra comarca i és un mitjà per tal d'arribar a una situació de plena
igualtat entre dones i homes.
Les celebracions del I i II Congrés de les Dones del Baix Llobregat van
fer evident la voluntat social i política d'endegar un projecte comú per
atendre les necessitats de les dones de la comarca i van establir les
bases que ara comencen a donar els seus fruits.
La constitució del Consell de les Dones del Baix Llobregat va ser una fita
històrica en el camí cap a la igualtat. El Consell de les Dones del Baix
Llobregat ha donat continuïtat a les complicitats entre els diferents agents
socials i polítics que han treballat durant anys per la paritat real entre
dones i homes i contra les discriminacions per qüestions de sexe.
El Pla Transversal de Polítiques de Dones s'impulsa des de la Secretaria
Tècnica del Consell de les Dones que es assumida pel Consell Comarcal
del Baix Llobregat. Aquest és el resultat del treball conjunt a la comarca
per millorar la qualitat de vida de les dones i apropar-les a la plena
ciutadania. És, sobretot, la conseqüència de l'actuació conjunta de les
diferents administracions públiques, de les entitats de dones i de la resta
del teixit associatiu, tots ells conscienciats de les desigualtats de gènere
i obstinats en eradicar-les.
El Pla Transversal s'ha dissenyat dins d'una subvenció atorgada per
l'Institut Català de les Dones i reflexa les diferències reals que actualment
continuen existint entre dones i homes, les desigualtats en el món del
treball, a la política o les dificultats per conciliar la vida laboral, familiar i
personal. Aquests són aspectes que exemplifiquen que encara ens queda
molt camí per recórrer i és per aquest motiu que es plantegen objectius
específics i unes línies estratègiques clarament definides per aconseguirlos.
Vull agrair especialment la seva tasca a totes aquelles persones que han
fet possible aquest treball.
Rosa Boladeras Serraviñals
Presidenta Consell Comarcal del Baix Llobregat
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EL DINAMISME D’UNA COMARCA

CONSELL DE LES DONES
DEL BAIX LLOBREGAT

La comarca del Baix Llobregat ha mostrat en nombroses ocasions la seva
sensibilització amb les desigualtats de gènere i la seva implicació per eradicarles. D’aquesta manera, en un període de 4 anys, ha tingut l’empenta suficient
per organitzar dos congressos de les Dones, en els quals, amb una assistència
sempre superior a les 500 persones, s’ha tractat la situació actual de les
dones a la societat i, alhora, s’han fet propostes per avançar vers la igualtat
i la plena ciutadania.

Per donar continuïtat a aquesta línia de treball encetada es
va crear al mes de desembre de 2006 el Consell de les
Dones del Baix Llobregat que està adscrit orgànicament al
Consell Comarcal del Baix Llobregat. Es tracta d’un òrgan
assessor, de consulta i de participació que impulsa accions,
debats, plans i activitats que tendeixen a afavorir un treball
transversal a favor de la plena ciutadania.

Per la seva banda, el II Congrés, celebrat el mes de maig 2006 a Sant Feliu
de Llobregat, ha representat un pas endavant pel que fa a recopilar idees,
experiències i accions d’igualtat d’oportunitats realitzades des de les diferents
administracions, en especial les locals, així com també des del moviment
associatiu de tota la comarca.

El dia 7 de març de 2007 es va constituir el Consell de les
Dones del Baix Llobregat. Els seus integrants són els 30

ajuntaments de la comarca, els sindicats Unió General de
Treballadors (UGT) i Comissions Obreres (CCOO) del Baix
Llobregat, Pimec, la Federació de Dones per la Igualtat del
Baix Llobregat, l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de Diputació
de Barcelona, l’Institut Català de les Dones (ICD) i el Consell
Comarcal del Baix Llobregat.
Entre els principals objectius del Consell de les Dones
destaquen el d’impulsar les polítiques de gènere i d’igualtat
d’oportunitats al territori, treballar per l’enfortiment de
l’associacionisme i fomentar la participació de les dones en
tots els àmbits.
La seva estructura organitzativa es composa de:

L’ASSEMBLEA

En el marc dels 3 grans eixos en els quals va girar tota la dinàmica del
Congrés, Nous valors, nous rols, Violència contra les dones i Accions
afirmatives per assolir la igualtat d’oportunitats, es van elaborar unes conclusions
i 31 experiències o bones practiques d’activitats, projectes o accions que es
porten a terme als diversos municipis i que donen fe del dinamisme de la
comarca en aquest àmbit de treball.

L’Assemblea és el màxim òrgan de decisió del Consell.
En aquest sentit, haurà d’aprovar la programació anual i l’informe o memòria de les activitats realitzades pel Consell de
les Dones del Baix Llobregat.
JUNTA PERMANENT

La Junta Permanent és l’òrgan de gestió del Consell de les Dones del Baix Llobregat. Com a tal exerceix les funcions
que determinen el Reglament de Règim Intern i les delegades per l’Assemblea del Consell.
COMISSIONS DE TREBALL

L’activitat del Consell de les Dones del Baix Llobregat s’articula a través de les Comissions de Treball i, si s’escau, per
les Subcomissions de Treball, que son aprovades per la Junta Permanent.
SECRETARIA TÈCNICA

La Secretaria Tècnica es assumida pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, les seves funcions es centren principalment en:
- Coordinar les Comissions i les possibles Subcomissions de Treball.
- Organitzar les reunions de l’Assemblea, Junta Permanent, Comissions de Treball i les possibles Subcomissions de
Treball, així com elaborar la documentació que sigui necessària.

I Congrés de les dones del Baix Llobregat
1 i 2 de març de 2002
Sant Boi de Llobregat

II Congrés de les dones del Baix Llobregat
5 i 6 de maig de 2006
Sant Feliu de Llobregat

Durant aquest any 2007, davant la necessitat de conèixer
la realitat de l’àmbit de la dona i de disposar d’un marc
d’actuació comú i consensuat a la comarca, la Junta
Permanent acorda l’elaboració del Pla Transversal de

Polítiques de Dones del Baix Llobregat 2008-2010. També
s’han posat en marxa múltiples comissions de treball que
han adquirit una dinàmica pròpia de funcionament i han
permès avançar cap a noves propostes i actuacions concretes.

Pla Transversal de
Polítiques de Dones
del Baix Llobregat,
2008-2010
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MARC CONCEPTUAL
Tota societat democràtica s’ha de basar en el principi ineludible de la igualtat
real i efectiva entre homes i dones en tots els àmbits, així com del respecte
als drets humans. La lluita per assolir aquest principi social ha estat present
en el transcurs de la història del moviment de les dones des dels seus inicis
ja al segle XIX amb el moviment sufragista. La situació política i econòmica
del moment i de cada país en concret ha portat a adoptar diferents estratègies
i a definir diverses prioritats. La consolidació de la democràcia a Europa i
més tard també a l’Estat Espanyol ens ha conduït al desenvolupament de
les polítiques de gènere i igualtat d’oportunitats que s’estan desenvolupant
en aquest segle XXI, iniciades ja a la segona meitat del segle XX a determinats
països de democràcia social més avançada.
La definició del principi d’igualtat està regulat a través de la doctrina jurídica
i política, igualtat formal, però aquesta no sempre va acompanyada de la
seva praxis, igualtat real. S’entén com a igualtat formal la prohibició normativa
de discriminar a una persona per raó de qualsevol tret característic i/o identitari.
D’altra banda, la igualtat real requereix de l’aplicació de les mesures necessàries
per a que la igualtat sigui efectiva, removent obstacles culturals i de qualsevol
tipus que dificultin i/o impedeixin la seva consecució.
Per a què serveixen les polítiques de gènere i igualtat d’oportunitats?
Desenvolupar polítiques de gènere essencialment permet identificar les
situacions de desigualtat entre dones i homes i establir les estratègies i
actuacions que ens condueixin a assolir relacions d’igualtat en totes les
dimensions de la vida social, personal i laboral.
El desenvolupament d’una política d’igualtat requereix, entre d’altres, d’un
programa d’acció positiva que contempli totes les mesures que contribueixin
a l’eliminació de les desigualtats i barreres.
Posar en marxa un programa d’acció positiva permet a les organitzacions i
entitats identificar i, al mateix temps, eliminar qualsevol discriminació en les
seves polítiques i pràctiques i corregir els efectes de la discriminació prèvia.
També pot servir per a fomentar la identificació de les barreres que dificulten
l’accés de les dones a les oportunitats de desenvolupament i a les estructures
de presa de decisions, així com a la implementació d’estratègies adreçades
a eliminar aquestes barreres i realitzar un seguiment i avaluació de l’execució
d’aquestes accions1.

Incorporar l’anomenada perspectiva de gènere a les diferents
corrents o categories polítiques públiques significa introduir
una mirada explicativa a les relacions i comportaments que
es donen en la interrelació entre homes i dones2 , a les seves
funcions i rols, als principis identitaris i a les diferents posicions
socials que ocupen3.
Persones estudioses del tema i expertes han definit quèsignifica el concepte gènere i com aplicar-lo. D’entre totes,
destaca la psicòloga i feminista Victòria Sau què defineix el
gènere com la construcció psicosocial del sexe.
D’entre aquestes diferents categories o perspectives polítiques
publiques es destaca,
Les polítiques d’empoderament
El terme empoderament, un neologisme derivat de la paraula
anglesa empowerment, té el seu origen en la cultura política
anglosaxona i és introduït per una determinada línia d’acció
feminista. La seva raó de ser es basa en què tradicionalment
s’ha negat a les dones el fet d’exercir el “poder”, entenent
el “poder” com la facultat de prendre decisions i de fer
eleccions de primer ordre4 davant l’existència, òbviament,
de diverses alternatives.
L’economista social i professora de la Universitat anglesa
de Sussex, Naila Kabeer identifica tres nivells d’empoderament
que són: el nivell individual, quan comporta canvis cap a una
mateixa i a la seva identitat; el nivell intermedi, quan afecta
les normes de l’àmbit econòmic, social i personal; i el nivell
intern, quan afecta a les estructures que distribueixen i
reprodueixen el poder i els recursos en la societat.

d’equitat, que pretén la igualtat d’oportunitats entre persones
i col·lectius no necessàriament iguals.
En aquesta línia d’actuació es comença a fer partícips també
als homes en les accions a desenvolupar, sobretot des d’una
perspectiva instrumental, per a millorar la situació de les
dones. Un altre aspecte cabdal d’aquesta evolució ha estat
l’avenç en la integralitat i la sistematicitat de les actuacions
i de les propostes metodològiques. En un primer moment es
van impulsar accions fonamentalment focals i/o segmentades
i progressivament s’ha anat incorporant la transversalitat de
l’enfocament de gènere, l’anomenat gender maistreaming.
Polítiques d’equitat de Gènere/Democràcia de Gènere
Aquesta perspectiva implica un canvi de paradigma en les
polítiques de gènere. Defineix que no només s’ha de treballar
per superar el dèficit d’oportunitats per a les dones sinó que
també és necessari millorar les relacions de gènere entre
homes i dones i posa l’accent en la necessitat de convocar
no només a les dones, sinó al conjunt de la societat com a
condició necessària per a continuar avançant en l’equitat de
gènere, incidint tant en l’àmbit dels comportaments individuals
com en els canvis de les condicions estructurals que es
donen en les relacions de poder.
En qualsevol cas, tant si s’opta per una corrent o categoria
com per una altra, per aplicar polítiques de gènere o d’igualtat
d’oportunitats en tota organització cal seguir el procés de la
diagnosi i després de la planificació, implementació i avaluació
de les polítiques acordades, eines metodològiques imprescindibles.

Les Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats
Aquestes parteixen de la categoria de gènere i utilitzen
l’anàlisi de gènere per a realitzar una diagnosi de la situació
i posició diferencial entre homes i dones en la societat. A
partir de la dècada dels noranta del segle passat aquesta
perspectiva evoluciona i incorpora també l’anàlisi de les
relacions entre els gèneres. Passa d’emfatitzar la igualtat
entre els gèneres com a categoria política al concepte

2 Entre homes i dones, però també entre el col·lectiu de dones i entre els homes.
3 Castro García, C. 2003. Introducción al Enfoque Integrado o MAINSTREAMING de Género. Guía Básica. Unidad de Igualdad y Género. Junta de Andalucía.
1 ADM. 1996. Towards Gender Equality in Integrated Local Development. Area Development
Management. Dublin.

4 Naila Kabeer diferencia les “eleccions de primer ordre” com aquelles que tenen conseqüències importants en la vida (on viure, amb qui viure, la llibertat de
moviment, les amistats que esculls...) i que creen el marc de les altres eleccions, les secundàries que afecten més a la qualitat de vida.
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OBJECTIUS
Els objectius dels Pla Transversal de Polítiques de Dones
del Baix Llobregat 2008-2010, persegueixen millorar la qualitat
de vida de les dones i contribuir en l’eradicació de qualsevol
tipus de discriminació vers les dones.
El Pla Transversal permet disposar d’un marc de referència
comarcal per emmarcar les actuacions que es desenvolupen
en el Baix Llobregat en el període 2008-2010. Per tant, és
una eina de planificació i d’operativització de les actuacions
que es desenvolupin a la comarca.
Els objectius específics és centren en:
a) Vetllar per l’execució del Pla Transversal de Polítiques de
Dones del Baix Llobregat, 2008-2010.
b) Establir mecanismes per fer de l’execució del Pla
Transversal un procés participatiu que incorpori a tots els
agents implicats de la comarca. Les comissions de treball
del Consell de les Dones del Baix Llobregat són un exemple
a seguir donat que segueixen aquesta línia.
c) Crear mecanismes de correcció del Pla Transversal a
partir dels resultats de l’avaluació continua i per tal d’adequarlo a la realitat canviant.
d) Disposar d’instruments que permetin conèixer la realitat i les
necessitats de les dones del Baix Llobregat d’una forma constant.
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GENDER
MEANSTREAMING COM A
MARC METODOLÒGIC
Aplicar el “Gender Mainstreaming” com a metodologia de
treball, representa integrar la perspectiva de gènere de forma
sistemàtica a totes les polítiques generals. El Consell d’Europa
defineix aquest concepte metodològic com l’organització, la
millora, el desenvolupament i l’avaluació dels processos
polítics, per tal que la perspectiva d’igualtat de gènere
s’incorpori en totes les polítiques, a tots els nivells i a totes
les etapes per totes les persones normalment involucrades
en l’adopció de mesures polítiques5.
A l’Estat Espanyol l’equivalent al terme mainstreaming de
gènere és l’expressió coneguda com “transversalitat”, però,
segons la investigadora i doctora en Ciències Polítiques per
la Universitat Complutense de Madrid, Emanuela Lombardo,
aquest concepte és parcial ja que només recull un dels
aspectes del mainstreaming: la introducció transversal de la
perspectiva de gènere a totes les àrees, nivells i fases del
procés polític. No obstant, el terme “transversalitat” no fa
referència al moviment invers, és a dir, a la idea que la
perspectiva de gènere ha de formar part de la corrent política
principal (mainstream) i s’ha de tenir en compte a l’hora
d’establir objectius i prioritats en l’agenda política principal6 .
El gender mainstreaming com a proposta global ha suscitat
algunes crítiques. La primera fa referència al fet que incorporar
la perspectiva de gènere a una “corrent principal” de la política
no representa posar en dubte la conveniència d’aquesta
mateixa corrent i si els seus continguts i definició responen
a interessos patriarcals. Per altra banda, també s’apunta que
aquesta voluntat inclusiva de l’anàlisi de gènere pot portar
a que les necessitats de les dones perdin rellevància i o es
dilueixin davant d’un pretès discurs genèric.
Per evitar alguns dels perills assenyalats, El Consell d’Europa
va advertir de que el mainstreaming i la política específica
d’igualtat han de formar part d’una “estratègia dual” i que

5 Consejo de Europa. 1999. “Mainstreaming de género. Marco conceptual, metodología y presentación de ‘buenas practicas’”. Informe final de las actividades
del Grupo de especialistas en mainstreaming. Serie Documentos, nº 28. Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid P. 26.
6 Lombardo, Emanuela. 2003. El mainstreaming de género: la aplicación transversal de la igualdad entre mujeres y hombres. Seminario sobre la aplicación del
principio de Igualdad de Oportunidades y la iniciativa comunitaria EQUAL. Instituto de la Mujer.

totes dues són necessàries per assolir la igualtat entre
homes i dones. També va recomanar per a una correcta
aplicació de mainstreaming de gènere el compliment de
cinc requisits:
a) Un canvi en el concepte d’igualtat de gènere, més ampli
de l’existent.
b) La incorporació de la perspectiva de gènere a l’agenda
política dominant.
c) La participació equilibrada de les dones en institucions i
en processos de presa de decisions.
d) La prioritat atorgada a les polítiques de gènere i les que
tenen una especial rellevància per a les dones.
e) Un canvi en les cultures institucionals i organitzatives, a
partir de la creació i posada en pràctica d’eines i tècniques
adequades per integrar la variable de gènere en totes les
polítiques, fer-ne un seguiment i avaluació, així com dotarse d’unes estructures no tant jerarquitzades i de noves formes
de gestió i de treball.
Aquest Pla Transversal recull aquesta herència i estableix
com a metodologia de treball l’estratègia dual esmentada i
els preceptes apuntats. D’una banda, adopta una visió més
aglutinadora i ampla de la transversalitat, tot assumint el
contingut del concepte anglosaxó de mainstreaming. Així
doncs, assumeix la transversalitat no només com una
determinada perspectiva a aplicar a les diferents àrees
gestores dels organismes públics, sinó com quelcom que
s’impregna i es dilueix, tot consolidant-se com l’única forma
de donar sentit, entendre i d’actuar imperant en la política
en el seu sentit més ample.

EIXOS DE TREBALL
Tal i com s’ha comentat, aquest Pla Transversal parteix
d’una situació avantatjosa ja que des de fa anys a la comarca
s’ha treballat de manera consensuada per millorar la vida
de les dones.
Per tal de donar continuïtat metodològica a la tasca realitzada
fins al moment, s’han mantingut els tres eixos de treball del
II Congrés de les Dones del Baix Llobregat que van ser:
Nous valors, nous rols, Accions afirmatives per assolir la
igualtat d’oportunitats i, finalment, Violència contra les dones.
Nous valors, nous rols
La societat actual està en un procés de transformació molt
ràpida i les relacions entre les persones es troben al centre
d’aquest canvi d’actituds, de mentalitat, en definitiva, de
forma de viure i de conviure. Una nova masculinitat i una
nova feminitat està emergent amb força, en especial a partir
de la incorporació massiva de les dones al món laboral i a
l’àmbit públic social.
Caminar cap un nou concepte de masculinitat que afavoreixi
relacions solidàries basades en la cooperació, la igualtat, la
proximitat i el pacifisme, així com cercar models no sexistes
que ens permetin a tots i a totes desenvolupar les nostres
potencialitats, són els principals objectius a assolir en aquest
segle XXI. Alhora també, cal trobar nous models femenins
que equilibrin les relacions.
Aquest nou concepte i models de relació entre els homes i
les dones apareixen a finals de la dècada dels noranta. El
28 de setembre de 1997 la UNESCO va organitzar a Oslo
(Noruega) una reunió de persones expertes per debatre
sobre el tema Rols masculins i masculinitats des del punt
de vista d’una cultura de la Pau. El primer aspecte que es
va aprovar feia referència a que és indispensable promoure
i enfortir les polítiques i iniciatives per reduir la violència, tant
en l’àmbit privat com en les guerres entre estats, avançar
cap a una igualtat econòmica i política entre homes i dones,
lluitar contra tot tipus de discriminació i difondre les idees
d’una cultura de la pau. Es van aprovar 27 mesures i recomanacions en aquesta línia.
Feta aquesta breu pinzellada històrica, el primer que es pot
apreciar és que l’interès dels homes, a nivell mundial per les
qüestions anomenades de gènere és relativament recent
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realitat, en la construcció de noves identitats i en la redefinició
dels rols i la creació de nous valors. Són tots aquells àmbits
que, potencialment, són generadors de noves formes
d’entendre la realitat, que ajuden a fer emergir nous valors,
a difondre’ls i consolidar-los.

A Espanya les dones van aconseguir el dret a vot durant la
II República, el 1931, però la Guerra Civil i el franquisme el
van deixar sense efecte fins l’any 1977 en què es van celebrar
les primeres eleccions democràtiques, després de la mort
de Franco el novembre de 1975.

Accions afirmatives per a assolir la igualtat d’oportunitats
La Constitució Espanyola aprovada l’any 1978 reconeix en
el seu article 14 que “tots els espanyols són iguals davant
la Llei, sense que hi hagi cap discriminació per raó de
naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició
o circumstància personal o social”.

L’any 1975 va ser important per a la defensa mundial dels
drets de les dones, ja que l’ONU el va declarar com l’Any
Internacional de la Dona. A Catalunya l’any 1976 va
representar un moment històric únic amb la celebració a
Barcelona de les primeres Jornades Catalanes de la Dona,
fet que va possibilitar que sortissin a la llum moltes
reivindicacions i lluites pendents i clandestines.

Prèviament l’any 1948, la Declaració Universal dels Drets
Humans de les Nacions Unides va reconèixer per primera
vegada en un text normatiu com a drets fonamentals la
igualtat entre els sexes i el dret, sense cap discriminació, a
igual salari per treball igual, però no va ser fins el 1967 quan
es va aprovar la Declaració sobre l’Eliminació de la
Discriminació contra la Dona.
L’actual sistema polític és el fruit de moltes lluites durant
anys per a la consecució dels drets i deures de la ciutadania,
però en el marc d’aquestes lluites no sempre els drets de
les dones hi eren presents.
(30 anys en el millor dels casos). En efecte, als anys 70 un
grup d’homes d’Estats Units i dels països nòrdics van començar a reflexionar sobre les identitats masculines. A
Espanya aquest fet arriba tímidament a partir de 1985 i a
Catalunya no és fins el mes de març de 2003 que se celebra
al centre de Cultura Contemporània de Barcelona la Primera
Convenció Catalana sobre Masculinitats, diversitat i diferència.
A la comarca del Baix Llobregat, s’ha començat a treballar,
a partir de la celebració del I Congrés l’any 2002, sobre
aquests nous aspectes i models socials basats en unes
relacions equitatives entre sexes, sense cap discriminació
ni submissió d’una persona sobre una altra. Perquè aquests
canvis socials es desenvolupin d’una forma no traumàtica
a nivell personal, cal avançar vers un nou concepte de
masculinitat i de feminitat, amb diàleg, participació i accions
concretes que ho possibilitin.
Per tant, dins de l’eix de treball nous valors, nous rols es
tracten tots aquells elements que tenen algun tipus de relació
amb la construcció social de noves formes d’entendre

Si es retrocedeix una mica en el temps i es fa una mirada
amb ulls de dona a determinats esdeveniments històrics,
s’observa com, per exemple, la Declaració dels drets de
l’home i del ciutadà, elaborada durant la Revolució francesa
(segle XVIII) va ser una declaració de principis sobre la
igualtat política basada en la llibertat, la igualtat i la fraternitat.
No obstant això, no va tenir en compte les dones amb
l’argumentació que la naturalesa d’aquestes era diferent a
la dels homes. Va ser llavors quan van aparèixer les primeres
pioneres en defensa de la igualtat de dones i homes.
Països desenvolupats com els Estats Units que, al segle
XIX, ja van començar a incorporar les idees de llibertat i de
representació política, durant molts anys van mantenir la
separació entre sexes, no deixant les dones participar a la
vida política: els homes van obtenir el dret a vot l’any 1870
i les dones el 1920.
El primer país en què les dones van obtenir el dret a vot va ser
Nova Zelanda, al 1893 mentre a Europa el primer país que va
atorgar el dret a vot a les dones, l’any 1906, va ser Finlàndia.

En l’actualitat la participació de les dones en la vida política,
social i econòmica presenta uns valors baixos i encara
predomina la divisió sexual del treball, per tant cal implementar
tot tipus de mesures d’acció positiva, actuacions i campanyes
de sensibilització que ajudin a pujar aquests índexs i aquesta
representació i participació.
Per tant, l’eix de treball accions afirmatives per assolir les
igualtats d’oportunitats s’aglutinen les actuacions que
afavoreixen a les dones per tal de minimitzar les desigualtats
existents. Un cop assegurat un marc d’actuació on les
igualtats formals estan garantides, l’aplicació de les accions
afirmatives suposa una línia d’actuació directa per reduir les
desigualtats existents.

desembre de 1999 que l’Assemblea General de l’ONU va
declarar el 25 de novembre, Dia Internacional de l’eliminació
de la violència contra les dones.
La violència contra les dones es defineix com qualsevol acte
que suposi l’ús de la força o la coacció amb la intenció de
promoure o perpetuar relacions de poder i de submissió
entre homes i dones. Sota aquesta denominació s’inclouen
totes les formes de violència a les que es veuen sotmeses
les dones per raó de sexe: maltractament psicològic, abús
personal, explotació sexual i agressió física.
El I Congrés de dones del Baix Llobregat celebrat l’any 2002,
va debatre en profunditat la violència contra les dones, els
seus orígens i quines mesures i estratègies s’han d’adoptar
per combatre-la, tant a nivell local com general. A nivell
estatal existeix una Llei Integral contra la Violència de Gènere
i, el proper any 2008, entrarà en vigor a Catalunya, la Llei
dels Drets de les Dones per a l’Eradicació de la Violència
Masclista què regularà totes les actuacions contra la violència
masclista i permetrà actuar de manera integral contra totes
les formes d’aquesta violència.
Aquesta Llei, elaborada a partir d’un ampli procés participatiu,
parteix de la base que la violència masclista és una greu
vulneració dels drets humans i les llibertats fonamentals,
així com un impediment per assolir la plena ciutadania de
les dones, la seva autonomia i llibertat.

Violència contra les dones
El dia internacional anomenat “No més violència contra les
dones” que se celebra cada any arreu del món va ser creat
durant el Primer encuentro feminista Latinoamericano y del
Caribe, organitzat a Bogotá (Colombia) l’any 1981. Així
doncs, des de 1981, el dia 25 de novembre s’ha convertit
en una commemoració més, a favor de la lluita pels drets
de les dones i la no discriminació. La data va ser escollida
en memòria del brutal assassinat que van patir les tres
germanes Mirabal, activistes polítiques de la República
Dominicana, per ordre del governant Rafael Trujillo, el 25
de novembre de l’any 1960.

L’objectiu és trencar les invisibilitzacions i discriminacions
que han patit les dones i reconèixer i garantir el seu dret
bàsic a viure sense cap de les manifestacions de la violència
masclista.

A partir de la Conferència de Beijing el 1995, el fenomen de
la violència contra les dones o violència de gènere ha estat
reconegut internacionalment com un problema social i ha
adquirit una definició clara en el context dels drets humans
i de la igualtat entre homes i dones. Però no va ser fins el

Cal continuar treballant fins aconseguir eliminar el domini
masculí sobre el femení, el sistema patriarcal i els valors
culturals imperants que han conduït a aquesta flagrant
discriminació sobre les dones.

Dades estadístiques sobre el percentatge de dones que es
troben en situació de violència a la comarca indiquen que
aquesta xacra no s’atura. En contrapartida els recursos que
destinen les administracions són cada dia més importants
però encara insuficients, estan desigualment distribuïts i a
vegades no acullen tots els perfils de dones que els
necessiten.
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Barcelona: Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat,
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Boi de Llobregat.
Aquestes localitats són les més densament poblades de la
comarca de tal forma que, per cada quilòmetre quadrat, viuen
2.888,2 habitants, tot destacant considerablement Cornellà
i Esplugues de Llobregat.

Taula 1. Població, superfície i densitat. Baix Llobregat i municipis. 2006

POBLACIÓ 2006
Dones
n

TERRITORI
La comarca del Baix Llobregat es situa dins de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, concretament a la part sud-est.
Delimita al nord amb el Bages, a l’est amb el Vallès
Occidental, al sud-est amb la comarca del Barcelonès i al
sud-oest amb el Garraf. L’Anoia i l’Alt Penedès són les
comarques veïnes a la part oest.
La seva població es distribueix en una superfície de 485,7
quilòmetres quadrats. Amb 767.967 habitants, segons dades
del Padró 2006, és la comarca més gran de Catalunya,
després del Vallès Occidental i el Barcelonès. La densitat
de població és força elevada ja que per cada quilòmetre
quadrat hi viuen 1.581,1 habitants. Així doncs, el pes de la
població del Baix Llobregat respecte a Catalunya és
considerable ja que es concentra 10,8% de la població total
de Catalunya i el 14,5% del total de població que resideix
a la província de Barcelona.
La comarca del Baix Llobregat està formada per 30 municipis
que es distribueixen en quatre zones. A la Zona Centre es
concentren els 5 municipis més pròxims a la ciutat de

A la Zona Delta també es concentra gran part de la població
del Baix Llobregat (un 30,8% del total) i hi ha diversos
municipis molt densament poblats. Les localitats que s’ubiquen
a la Zona Centre són 6: Begues, Castelldefels, Gavà, el Prat
de Llobregat, Sant Climent de Llobregat i Viladecans.
La Zona Vall Baixa es compon de 11 municipis que són
Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, Pallejà, la
Palma de Cervelló, el Papiol, Sant Feliu de Llobregat, Sant
Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de
Llobregat i Vallirana. Es concentra en aquesta zona el 20,3%
dels habitants de la comarca però la densitat de població no
és tant elevada com a les zones més pròximes a la ciutat de
Barcelona.

n

%

Total

Superfície Densitat
(km2)
(hab/km2)

Cornellà de Llobregat

42.445

50

41.844

50

84.289

31,2

2.704,2

Esplugues de Llobregat

23.868

51

22.940

49

46.808

20,4

2.295,6

Sant Boi de Llobregat

40.885

50

40.483

50

81.368

18,4

4.412,6

Sant Joan Despí

15.925

51

15.560

49

31.485

9,0

3.514,0

8.078

53

7.249

47

15.327

10,8

1.417,9

131.201

51

128.076

49

259.277

90

2.888,2

2.839

50

2.860

50

5.699

4,6

1.238,9

Sant Just Desvern
Zona Centre
Begues
Castelldefels

29.293

50

29.370

50

58.663

6,2

9.507,8

Gavà

22.313

50

22.218

50

44.531

19,9

2.235,5

Prat de Llobregat, El

31.543

50

31.526

50

63.069

18,6

3.396,3

1.744

50

1.772

50

3.516

15,9

221,0

Sant Climent de Llobregat
Viladecans

30.414

50

30.754

50

61.168

23,9

2.561,5

Zona Delta

118.146

50

118.500

50

236.646

89

2.657,5

4.967

48

5.277

52

10.244

7,0

1.471,8

738

49

767

51

1.505

7,8

192,7

Abrera

Finalment la zona més llunyana de la ciutat de Barcelona,
la Zona Nord, es composa de 8 municipis: Abrera, Castellví
de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de
Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires.
Amb 116.327 habitants, suposa el 15% del total d’habitants
de la comarca i, juntament amb al Vall Baixa, és la zona que
menys densitat de població per quilòmetre quadrat presenta.

Homes
%

Castellví de Rosanes
Collbató
Esparreguera

1.717

48

1.859

52

3.576

12,9

277,9

10.276

49

10.869

51

21.145

21,5

984,4

Martorell

12.588

48

13.582

52

26.170

16,4

1.599,6

Olesa de Montserrat

10.723

49

10.991

51

21.714

27,4

792,5

Sant Andreu de la Barca

12.310

48

13.073

52

25.383

24,1

1.052,8

Sant Esteve Sesrovires

3.208

49

3.382

51

6.590

8,2

800,7

56.527

49

59.800

51

116.327

125

929,0

Zona Nord
Cervelló

3.753

49

3.921

51

7.674

50,5

152,1

Corbera de Llobregat

6.261

49

6.544

51

12.805

30,8

416,3

11.863

51

11.511

49

23.374

18,1

1.293,5

5.209

49

5.326

51

10.535

12,7

827,6

Molins de Rei
Pallejà
Palma de Cervelló, La

1.487

50

1.501

50

2.988

16,6

179,7

Papiol, El

1.846

49

1.887

51

3.733

5,5

675,0

Sant Feliu de Llobregat

21.631

51

20.855

49

42.486

5,5

7.724,7

Sant Vicenç dels Horts

13.456

50

13.563

50

27.019

11,8

2.287,8

Santa Coloma de Cervelló

3.653

50

3.661

50

7.314

9,2

799,3

Torrelles de Llobregat

2.415

50

2.446

50

4.861

7,5

647,3

6.427

50

6.501

50

12.928

13,6

954,1

Zona Vall Baixa

Vallirana

78.001

50

77.716

50

155.717

182

857,0

Baix Llobregat

383.875

50

384.092

50

767.967

485,7

1.581,1

Font: OPMT-BL, a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya
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Taula 2. Població, superfície i Densitat.
Baix Llobregat. Barcelona i Catalunya. 2006
POBLACIÓ* SUPERFÍCIE DENSITAT
Baix Llobregat

767.967

485,7

1.581,1

Barcelona

5.309.404

7.725,7

687,2

Catalunya

7.134.697

32.106,3

222,2

L’increment del creixement natural s’observa clarament a la
piràmide d’edats. Tot i que la població del Baix Llobregat
continua sent una població notablement envellida, l’augment
dels habitants de les franges d’edat més joves apunten cap
a una nova tendència. En aquest sentit val a dir que la taxa
de natalitat ha augmentat dos punts des de 1998, i que
continua la tendència que es va apuntar a partir del 2000 de
creixement del número mitjà de fills per dona (Índex Sintètic
de Fecunditat- ISF).

Taula 4. Evolució de l’edat mitjana de la
maternitat. Baix Llobregat. 2006
EDAT MITJANA MARE

ANY

ISF

2005

31

1,5

2004

31,1

1,4

2003

31,1

1,4

Font: OPMT-BL, a partir de les dades de l’IDESCAT.

*Font: Padró continu. 2006

Taula 3. Pes del Baix Llobregat. 2006
DINÀMICA I ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ
Durant els últims anys la població del Baix Llobregat s’ha
incrementat lleugerament de tal forma que, des de 1998 fins
al 2005, la població va augmentar un 16%. Aquesta pujada
es deguda a l’augment del creixement natural més que no
pas del creixement migratori. Aquest, des del 2004 ha
evolucionat negativament de tal forma que el saldo migratori
per cada 1.000 habitants al 2005 va ser de -0,06.

PES DEL BAIX LLOBREGAT

%

Respecte a Barcelona

14,5

Respecte a Catalunya

10,8

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró continu. 2006

No obstant aquests indicadors positius, l’edat mitjana de la
maternitat continua sent força elevada, concretament de 31
anys, molt lluny dels 27,7 de l’any 1981. A més a més, la
mitjana d’infants per dona no arriba a 2, situant-se en el
2005 en 1,5 nadons.

Gràfic 2. Nascuts vius per edat de la mare.
Baix Llobregat. 2004

Gràfic 1. Piràmide d’edats. Baix Llobregat. 2006
2% 8%

1% 6%

85 I MÉS

27%

3%
BAIX
LLOBREGAT

61%

27%

3%
Zona Nord

64%

80 A 84
75 A 79

2%

7%

30%

59%

2%
Zona Delta

2%

9%

26%

60%

3%
Zona Centre

2%

9%

25%

62%

3%
Vall Baixa

70 A 74
65 A 69
60 A 64
55 A 59
50 A 54

Estructura de la població
A més a més de la natalitat, l’arribada de població estrangera
és un altre element a tenir en compte alhora d’analitzar el
creixement. Segons l’Observatori de la Immigració del Baix
Llobregat, al 2006, el percentatge de població estrangera
sobre el total de la població del Baix Llobregat va ser del
9,5%, gairebé 3 punts inferior al percentatge de la província
de Barcelona (12,2%) i el de Catalunya (12,8%).
Al contrari que amb la població amb nacionalitat espanyola,
hi ha més homes que dones, sent aquests un 54% (39.315)
i les dones un 46% (33.315). La majoria de població estrangera està en una edat compresa entre els 16 i 64 anys de
tal forma que l’arribada de persones estrangeres ha suposat
a la comarca el rejoveniment de la població. L’edat mitjana

Taula 5. Distribució de la població estrangera.
Baix Llobregat. 2006
n

%

Menys de 16 anys

12.792

17,6

De 16 a 64 anys

58.421

80,2

1.608

2,2

EDAT

De 65 i més

Font: Observatori de la Immigració del Baix Llobregat a partir de les dades
de l’INE.

Gràfic 3. Distribució de la població.
Baix Llobregat. 2006

45 A 49

Dones amb
nacionalitat
espanyola
46%

Edat
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350.339
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Font: OPMT-BL, a partir de les dades de l’IDESCAT
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Font: OPMT-BL, a partir de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya

3%
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Si s’analitzen les dades del percentatge de nadons nascuts
en relació amb l’edat de la mare, s’observa com la majoria
d’infants nascuts són de mares d’edats compreses entre els
30 i 39 anys. D’altra banda, destaca el percentatge d’infants
de mares menors d’edat que arriba fins a 159 nadons nascuts
al Baix Llobregat.

4%

39.315

45%
347.777

Homes amb
nacionalitat
estrangera
5%

Font: Observatori de la Immigració del Baix Llobregat a partir de les dades
de l’INE.
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Taula 6. Índex d’envelliment i sobreenvelliment. Baix Llobregat i municipis. 2006

ÍNDEX D’ENVELLIMENT

ÍNDEX DE SOBREENVELLIMENT

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Cornellà de Llobregat

136,4

96,2

115,8

46,5

36,5

42,2

Esplugues de Ll.

131,8

95,3

112,8

45,2

34,8

40,6

Sant Boi de Llobregat

106,4

77,4

91,6

46,1

31,3

39,3

Sant Joan Despí

79,6

55,9

67,3

49,5

35,7

43,8

Sant Just Desvern

96,1

71,1

83,6

45,8

38,2

42,5

Zona Centre

Zona Delta
Begues

45,2

33,1

39,0

53,2

46,4

50,2

Castelldefels

67,4

49,0

58,0

45,1

33,7

40,2

Gavà

92,3

70,0

80,9

47,3

38,8

43,5

Prat de Llobregat, El

108,5

76,6

91,8

51,0

46,3

49,0

Sant Climent de Ll.

71,7

56,2

63,9

45,9

36,1

41,7

Viladecans

76,6

59,0

67,5

49,0

38,6

44,2

Abrera

59,1

51,2

55,1

47,3

30,2

39,2

Castellví de Rosanes

57,9

64,4

60,9

54,4

39,1

46,9

Collbató

54,1

38,4

45,7

54,6

43,1

49,4

Esparreguera

83,8

55,5

68,7

49,1

41,3

45,7

Martorell

94,5

63,4

78,2

49,1

40,1

45,3

Olesa de Montserrat

97,2

64,9

80,2

50,1

42,3

46,8

St. Andreu de la Barca

57,9

43,0

50,0

47,4

36,9

42,8

St. Esteve Sesrovires

59,1

53,8

56,4

45,2

32,0

39,4

Zona Nord

L’índex de dependència senil proporciona la relació entre
els individus de més de 65 anys i la població d’entre 15 i 65
anys. A la comarca, l’índex de dependència de la gent gran
és del 18,7%. Això significa que per cada 100 habitants
d’entre 15 i 65 anys, hi ha 18,7 persones de més de 65 anys,
xifra considerable. L’índex femení és tres punts superior,
situant-se al 21,6%. Tal i com s’assenyalava, són els municipis
amb més població, generalment situats a la Zona Centre i
Delta, aquells que tenen un índex de dependència senil més
elevat, especialment el femení.
La diferència entre l’índex de dependència senil femení i
masculí s’observa a tots els municipis de la comarca. Martorell
(Zona Nord) i Cornellà de Llobregat (Zona Centre) són les
localitats on aquesta desproporció és més accentuada ja que
l’índex femení arriba a ser 8 punts més elevat que el masculí.

Titulació
superior

52,7%

47,3%

Segon grau

47,5%

52,5%

Primer grau

50,4%

49,6%

Sense estudis

54,3%

45,7%

No sap llegir
o escriure

71,0%

29,0%

25%

50%

Dones

75%

100%

Homes

Font: IDESCAT

Nivell d’instrucció al Baix Llobregat
En referència al nivell d’instrucció dels habitants del Baix
Llobregat, la majoria de població té estudis mitjans, tot i que

Taula 9. Nivell d’instrucció. Baix Llobregat i municipis. 2001

NÚMEROS ABSOLUTS

Cervelló

81,0

58,0

68,9

52,6

30,8

43,0

Corbera de Llobregat

64,9

46,7

55,2

55,9

37,6

47,8

102,4

72,6

87,2

51,7

42,2

47,7

Pallejà

71,9

47,8

59,1

54,0

41,1

48,5

Palma de Cervelló, La

74,8

49,3

61,5

42,6

33,9

38,7

Papiol, El

94,3

76,1

85,4

62,6

48,9

56,9

St. Feliu de Llobregat

93,8

67,1

80,5

49,7

36,3

43,4

Sant Vicenç dels Horts

80,6

62,1

71,2

46,7

37,7

42,7

Sta Coloma de Cervelló

57,4

40,9

49,1

53,2

41,2

48,1

Torrelles de Llobregat

54,3

45,5

49,9

48,1

33,7

42,1

Vallirana

74,7

61,1

67,8

51,0

42,0

46,9

Total Baix Llobregat

92,4

67,0

79,3

47,4

36,9

42,8

Total Baix Llobregat

Font: Diputació de Barcelona. 2006

Gràfic 5. Nivell d’instrucció. Baix Llobregat.
2001

0%

D’altra banda, l’índex de dependència global posa en relació
la població potencialment depenent que són els majors de
65 anys i menors de 15 anys, amb la població potencialment
activa (entre 15 i 65 anys). Per cada 100 habitants del Baix
Llobregat d’entre 15 i 65 anys, hi ha 42,4 persones depenents,
és a dir, menors de 15 anys i més grans de 65. Aquestes
dades posen en evidència l’envelliment de la població, més
accentuat encara a municipis com ara Sant Just Desvern

Zona Vall Baixa

Molins de Rei

(47,7%) i Cornellà de Llobregat (46,8) de la Zona Centre,
Begues (46,9) de la Zona Delta o, de la Zona Nord, Castellví
de Rosanes i Olesa de Montserrat (45,8 respectivament).

Titulació Llicenciatura i doctorat
superior Diplomatura
Batxillerat superior

Dones

Homes

15.339

15.612

Total
30.951

PERCENTATGE*
Dones

Homes

Total

4,9

5,1

5,0

18.367

14.622

32.989

5,9

4,8

5,3

30.838

31.862

62.700

9,9

10,4

10,1

FP grau superior

16.825

21.960

38.785

5,4

7,1

6,3

FP grau mitjà

18.012

22.189

40.201

5,8

7,2

6,5

ESO,EGB o Batx.
Elemental

78.163

83.047

161.210

25,1

27,0

26,1

77.719

76.619

154.338

25,0

24,9

24,9

Sense estudis

43.467

36.576

80.043

14,0

11,9

12,9

No sap llegir o escriure

12.505

5.112

17.617

4,0

1,7

2,8

311.235

307.599

618.834

100

100

100

Segon
grau

Primer grau

Font: INDESCAT. Cens de Població 2001
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destaca el considerable nombre de persones que no tenen
estudis o tenen només un primer grau. D’altra banda, el
10,3% de població té una titulació universitària que suposa
2,5 punts inferior al percentatge de Catalunya (12,8%).
Les persones que no saben llegir o escriure són un 2,8%
a la comarca. Al 2001 hi havia 16.849 persones de 15 i més
anys que no sabien ni llegir o escriure, d’aquestes el 71%
eren dones i el 29% eren homes. Aquesta diferència es
redueix 8 punts, entre els habitants que no tenen estudis i
les dones continuen sent les més nombroses.
Les dones són majoria entre les persones que tenen una
titulació superior (diplomatures, llicenciatures o doctorats).
Existeixen diferències de gènere respecte al tipus de carreres
que cursen les dones i els homes. Les carreres de formació
tècnica o d’enginyeria són generalment escollides més per
homes que no pas per dones. Al 2001, entre els majors de
16 amb FP o una titulació universitària, el 44% d’homes van
escollir una carrera de formació tècnica davant del 9,3% de
dones del Baix Llobregat. D’altra banda, les dones van
escollir més carreres amb temàtica social com ara magisteri
(29,7%), salut i serveis socials (17%) o ciències socials
(12,3%).

MERCAT DE TREBALL I MOBILITAT
La situació de la població en relació amb l’activitat al Baix Llobregat està marcadament influenciada pel gènere, existint notables diferències entre dones i homes. Així doncs, s’observa
com hi ha molt més homes actius, és a dir, que busquen o
te-nen feina (un 83,8%) que no pas dones actives (60,5%).
A més a més, entre les dones actives hi ha un 12%
desocupades, mentre que el nombre es redueix al 6,8% pel
que fa als homes.
Aquesta tendència majoritària d’homes s’inverteix si fem
referència a la població no activa, és a dir, aquells que no
bus-quen feina: jubilats o pensionistes, incapacitats, estudiants
o qui es dedica a feines de la llar, entre d’altres. Aquesta és
una situació predominantment femenina ja que aglutina al
68% de les dones de 16 i més anys de la comarca; això significa que hi ha més dones que no tenen un treball remunerat
de les que en tenen. Entre les dones de més de 16 anys de
la comarca, el 24,4% es dediquen a les feines de la llar mentre
que, en el cas dels homes, és de només d’un 1,1%.
Així doncs, el 98% de les persones que es dediquen a les
fei-nes de la llar són dones. Entre aquestes, el 58% són
dones que, o bé no tenen estudis o tenen només un primer

grau, només el 2,2% de dones que es dediquen a fer feines
de la llar tenen una carrera universitària. En el cas dels
homes del Baix Llobregat que es dediquen a les tasques de
la llar i que tenen carrera universitària, el percentatge augmenta fins el 5,7%.

la comarca. Així, ha estat a la Zona Delta, concretament a
Begues, on ha augmentat 22 punts la taxa des de 1991 fins
al 2001, situant-se en un 70,8%. A la Zona Nord, Abrera
també ha tingut una evolució molt semblant, passant de
40,9% al 1991 a 61,4% al 2001.

Són les dones d’entre 30 i 59 anys aquelles que es dediquen
més a les tasques de la llar. Les diferències de es van incrementant si es té en compte l’edat, especialment en el període
de temps on generalment es formen les llars i s’assumeixen
responsabilitats familiars (cura d’infants o gent gran). Entre
els 30 i 59 anys és on hi ha més dones dedicades a la llar i
on menys homes es dediquen. Al 2001 al Baix Llobregat,
per cada 100 habitants hi havia 43,95 dones d’entre 45 i 59
anys que s’ocupaven del treball domèstic i 22,47 dones
d’entre 30 i 44 anys.

Respecte al a població activa que està ocupada, el percentatge
de dones ha augmentat considerablement. Des de 1991 fins
al 2001, la taxa d'ocupació femenina al Baix Llobregat va
augmentar 19 punts, passant de 33,2 al 52%. Si s'analitzen
les dades de les dones ocupades segons el tipus de titulació
que tenen s'observa dos elements. Primer, que la taxa
d'ocupació de les dones amb una titulació universitària és
del 81,5%, molt més elevada que la de les dones que no
saben ni llegir o escriure (21,1%) o no tenen estudis (26,4%).
En segon lloc, les diferències entre la taxa d'ocupació femenina
i masculina es redueixen entre les persones ocupades amb
titulació acadèmica elevada. Les dones amb titulació
universitària tenen una taxa d'ocupació que s'assembla molt
més a la dels homes que també tenen carrera.

Gràfic 6. Nombre de dones i homes que fan
tasques de la llar per cada 100 habitants.
Baix Llobregat. 2001

Amb tot i això, a nivell general, les diferències entre la taxa
d'ocupació de dones i d'homes són notables ja que la femenina

50

43,95

29,48
22,47

25

Taula 10. Població en relació amb l’activitat. Baix Llobregat. 2001
4,85

NÚMEROS ABSOLUTS

Actius

Ocupats
Busquen la 1a feina
Desocupats

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

126.505

192.665

319.170

52,0

77,0

64,7

2.983

2.707

5.690

1,2

1,1

1,2

17.676

14.318

31.994

7,3

5,7

6,5

147.164

209.690

356.854

60,5

83,8

72,3

243.343

250.137

493.480

37.879

41.062

78.941

13,0

14,3

13,7

5.998

9.278

15.276

2,1

3,2

2,6

Escolars i estudiants

64.081

63.577

127.658

22,0

22,2

22,1

Feines de la llar

71.267

1.458

72.725

24,4

0,5

12,6

Total
Població 16 a 64 anys
Jubilats o pensionistes
No
actius

0

(%)

Incapac. permanents

Altres situacions
Total
Població de més de 16 anys

18.935

18.414

37.349

6,5

6,4

6,5

198.160

133.789

331.949

68,0

46,7

57,4

291.539

286.593

578.132

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT

0,27

0,36

0,41

de 16 a 29
anys

de 30 a 44
anys

de 45 a 59
anys

Dones

1,22
de 60 anys i més
anys

Homes

Font: IDESCAT

Les diferències entre la taxa d'activitat masculina i femenina
s'observen a tots els municipis de la comarca però en especial
a Sant Esteve Sesrovires (Zona Nord) on hi ha una diferència
de 28 punts entre la taxa masculina (86,1%) i la femenina
(58%); també s'observa en d'altres municipis com ara Viladecans, Gavà i Sant Boi de Llobregat, on les diferències són
de 26 punts aproximadament.
Malgrat això, l'evolució de la taxa d'activitat femenina en
aquests últims anys ha estat positiva a totes les localitats de
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Taula 11. Evolució de l a taxa d'activitat censal. Baix Llobregat i municipis

DONES
1991

1996

Taula 12. Taxa d'ocupació. Baix Llobregat i municipis. 2001

HOMES
2001

1991

1996

OCUPATS
2001

Zona Centre

Cornellà de Llobregat

TAXA D’OCUPATS

DONES

HOMES

TOTAL

14.160

21.145

35.305

DONES

HOMES

TOTAL

50,8

74,9

62,9

Cornellà de Llobregat

43,9

48,1

59,0

80,7

78,3

82,4

Esplugues de Llobregat

Esplugues de Ll.

45,5

49,0

58,9

81,9

77,7

81,4

Sant Boi de Llobregat

Sant Boi de Llobregat

41,6

47,1

56,8

81,8

80,1

81,9

Sant Joan Despí

Sant Joan Despí

47,4

51,9

62,0

83,0

80,5

82,7

Sant Just Desvern

Sant Just Desvern

50,7

55,4

65,8

81,7

77,0

81,4

Zona Centre
Begues

1.001

1.376

2.377

63,7

84,5

74,3

Begues

49,0

60,0

70,8

86,2

84,4

87,2

Castelldefels

9.153

13.283

22.436

54,8

78,0

66,5

Castelldefels

43,5

51,5

62,8

83,1

81,4

84,5

Gavà

Gavà

41,3

48,2

57,0

81,2

80,8

83,1

Prat de Llobregat, El

Prat de Llobregat, El

42,0

48,3

58,3

83,6

79,4

82,9

Sant Climent de Ll.

618

918

1.536

55,4

80,8

68,2

Sant Climent de Ll.

41,2

47,8

62,6

85,2

82,9

85,5

Viladecans

10.246

16.373

26.619

50,4

78,1

64,4

Viladecans

43,1

49,0

58,7

83,5

81,9

84,6

Zona Delta

38.689

59.690

98.379

51,3

77,0

64,4

1.624

2.689

4.313

53,2

80,6

67,5

Zona Delta

Zona Nord

Abrera

8.417

12.265

20.682

51,5

75,5

63,4

13.195

20.972

34.167

47,6

74,0

61,0

5.583

7.912

13.495

54,1

76,6

65,3

2.956

3.571

6.527

60,3

77,4

68,6

44.311

65.865

110.176

50,8

75,0

63,0

6.893

10.783

17.676

49,8

76,6

63,3

10.778

16.957

27.735

49,5

74,9

62,5

Abrera

40,9

52,3

61,4

85,1

82,0

85,7

Castellví de Rosanes

220

362

582

54,3

84,8

70,0

Castellví de Rosanes

52,6

56,0

62,0

85,8

83,5

86,8

Collbató

433

735

1.168

53,3

78,4

66,8

Collbató

42,4

55,1

60,1

82,8

81,7

84,6

Esparreguera

3.158

5.230

8.388

51,0

79,9

65,9

Esparreguera

46,0

50,0

60,3

81,4

80,5

84,2

Martorell

4.212

6.714

10.926

54,9

80,2

68,1

Martorell

45,7

51,2

63,1

83,1

80,5

86,6

Olesa de Montserrat

3.028

4.902

7.930

51,3

77,5

64,8

Olesa de Montserrat

42,0

46,2

60,1

78,4

77,2

83,8

Sant Andreu de la Barca

4.139

6.738

10.877

52,1

80,6

66,7

St. Andreu de la Barca

45,1

50,3

60,9

83,7

82,6

87,0

Sant Esteve Sesrovires

935

1.493

2.428

51,1

74,2

63,2

St. Esteve Sesrovires

48,8

46,8

58,0

85,4

58,0

86,1

17.749

28.863

46.612

52,5

79,5

66,5

1.162

1.766

2.928

54,2

76,6

65,8

Zona Vall Baixa

Zona Nord
Cervelló

Cervelló

50,1

55,9

60,3

85,2

81,2

81,5

Corbera de Llobregat

1.821

2.711

4.532

55,5

77,5

66,8

Corbera de Llobregat

47,4

55,5

62,5

84,0

82,4

82,7

Molins de Rei

4.032

5.665

9.697

56,7

78,6

67,7

Molins de Rei

49,9

56,2

63,6

82,3

80,0

83,9

Pallejà

1.546

2.438

3.984

53,1

79,8

66,8

Pallejà

47,7

49,6

60,6

83,2

80,5

84,7

Palma de Cervelló, La

523

717

1.240

56,6

75,8

66,3

-

-

63,6

-

-

80,7

Papiol, El

Papiol, El

Palma de Cervelló, La

45,3

50,1

57,6

85,2

82,1

81,9

Sant Feliu de Llobregat

St. Feliu de Llobregat

44,7

50,2

62,3

83,0

79,4

84,9

Sant Vicenç dels Horts

Sant Vicenç dels Horts

43,6

47,3

59,6

83,3

80,5

84,9

Santa Coloma de Cervelló

Sta Coloma de Cervelló

51,0

55,5

70,4

84,0

80,9

88,7

Torrelles de Llobregat

Torrelles de Llobregat

50,2

57,1

66,3

83,6

80,9

81,7

Vallirana

Vallirana

48,4

50,3

59,6

83,9

81,5

80,0

Zona Vall Baixa

Total Baix Llobregat

44,1

49,6

60,0

82,4

79,8

83,5

Total Baix Llobregat

Font: OPMT-BL, a partir de les dades de l'IDESCAT

542

892

1.434

49,9

75,5

63,3

7.915

11.606

19.521

54,4

79,0

66,8

4.398

7.024

11.422

52,0

79,1

65,9

1.211

1.671

2.882

63,3

84,4

74,0

761

1.046

1.807

59,5

77,9

68,9

1.842

2.711

4.553

54,0

76,5

65,5

25.753

38.247

64.000

54,7

78,7

66,9

126.502

192.665

319.167

52,0

77,0

64,7

Font: Elaboració pròpia a partir de OPMT-BL, a partir de les dades de l'IDESCAT.
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és del 51,3%, mentre la masculina és 25 punts superior,
arribant al 77%. A Castellví de Rosanes, a la Zona Nord,
per exemple, la taxa d'ocupació femenina és de 54,3%,
mentre que la masculina és de 84,8%.

Taula 14. Contractes temporals i taxa de temporalitat. Baix Llobregat i municipis. 2006

NÚMEROS ABSOLUTS

La taxa d'ocupació femenina a la Zona Centre és de 50,8%,
aproximadament 1 punt per sota de la taxa total de la
comarca. Sant Boi de Llobregat és el municipi de tot el Baix
Llobregat, amb una taxa d'ocupació femenina més reduïda
(47,6%). Altres municipis amb una taxa similar es situen a
la Zona Delta i són Gavà (49,8%) i el Prat de Llobregat
(49,5%). D'altra banda, les localitats amb una taxa d'ocupació
més elevada són Santa Coloma de Cervelló (63,6%) a la
Vall Baixa i Sant Just Desvern a la Zona Centre (60,3%).
Pel que fa a la qualitat del treball, s'ha de tenir en compte
la temporalitat i les possibles diferències entre homes i
dones. Tant la taxa de temporalitat masculina com la
femenina, arriba a uns percentatges molt elevats ja que
supera el 80% del total de contractes.
La taxa de les dones és lleugerament superior a la masculina,
situant-se en un 84,5%. El nombre de contractes temporals
en la Zona Nord és més elevat que en la resta de zones de
la comarca, d'aquesta manera el 88,2% dels contractes a
treballadores són temporals i, en el cas dels homes, és del
87,8%. S'ha d'assenyalar el municipi de Martorell i Sant

Cornellà de Llobregat

Taula 13. Ocupats/des segons titulació. Baix Llobregat. 2001

Dones
No sap llegir o escriure
Sense estudis

Homes

Dones

Homes

Dif

4.408

2.597

21,1

51,4

-30,3

21.333

18.691

26,4

62,0

-35,6

Primer grau

49.037

50.195

34,0

68,2

-34,2

ESO,EGB o Batx. Elemental

73.821

78.504

47,9

76,9

-29,0

FP grau mitjà

17.495

21.497

63,6

84,2

-20,5

FP grau superior

16.697

21.481

73,8

86,1

-12,3

Batxillerat superior

30.275

30.947

58,8

74,8

-16,0

Diplomatura

18.072

14.096

78,5

83,8

-5,3

Llicenciatura i doctorat

15.215

15.051

81,5

90,0

-8,5

Total Baix Llobregat

246.353

253.059

51,3

76,1

-24,8

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT.

HOMES

10.689

12.759

80,6

77,9

10.682

5.689

90,6

81,2

13.860

89,4

85,9

Sant Joan Despí

3.384

4.023

79,5

80,0

Sant Just Desvern

1.882

2.518

78,0

75,8

42.243

38.849

85,9

81,2

281

344

79,2

70,9

Castelldefels

4.215

4.697

74,8

78,0

Gavà

4.292

6.453

81,6

83,7

10.213

14.897

81,3

82,5

112

286

74,2

83,9

Prat de Llobregat, El
Sant Climent de Ll.
Viladecans

4.611

8.142

77,6

83,7

Zona Delta

23.724

34.819

79,3

82,2

2.452

3.464

84,4

82,0

Abrera
Castellví de Rosanes

426

533

86,4

87,8

Collbató

142

297

79,8

83,9

Esparreguera

1.524

2.148

79,5

78,5

Martorell

8.989

12.045

90,8

90,4

Olesa de Montserrat

1.336

1.306

79,7

74,8

Sant Andreu de la Barca

5.026

8.375

89,2

89,8

Sant Esteve Sesrovires

TAXA D’OCUPATS

DONES

15.606

Zona Nord
OCUPATS/DES

HOMES

Esplugues de Llobregat

Zona Centre

D'altra banda, hi ha localitats on la taxa de temporalitat
masculina supera la femenina com ara Sant Climent de

DONES

Sant Boi de Llobregat

Begues

Esteve Sesrovires donat que el percentatge de contractes
temporals passa del 90%, tant en homes com en dones.
Altra localitat on també la taxa de temporalitat supera el 90%
és Esplugues de Llobregat, on la taxa femenina arriba al
90,6%, mentre que la masculina es redueix 9 punts (81,2),
existint una remarcable diferència entre dones i homes. Un
altre municipi on la taxa de temporalitat de dones i homes
és notablement diferent és Begues ja que la taxa femenina
és de 79,2% i la masculina del 70,9%.

TAXA DE TEMPORALITAT

2.479

3.818

93,1

92,5

22.374

31.986

88,2

87,8

Cervelló

508

745

83,0

81,7

Corbera de Llobregat

611

750

76,5

78,6

4.591

4.071

86,5

82,9

730

876

78,7

76,6

Molins de Rei
Pallejà
Palma de Cervelló, La

180

171

82,6

81,8

Papiol, El

316

671

70,9

65,8

Sant Feliu de Llobregat

3.481

4.079

80,2

82,8

Sant Vicenç dels Horts

4.705

5.748

90,5

89,1

368

668

76,3

81,8

Santa Coloma de Cervelló
Torrelles de Llobregat

163

224

75,5

79,2

Vallirana

602

1.003

77,6

77,6

Zona Vall Baixa
Total Baix Llobregat

16.226

19.006

84,1

82,9

104.596

124.660

84,5

83,4

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.
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Llobregat, ubicat a la Zona Delta, on la taxa masculina és
de 83,9% i la femenina és 9 punts menor (74,2%). Viladecans,
Santa Coloma de Cervelló o Torrelles de Llobregat, situats
a la Vall Baixa, tenen també una taxa de temporalitat
masculina superior a la femenina.

Taula 15. Taxa d’atur registrat. Baix Llobregat i municipis

DONES

Respecte a la temporalitat entre els grups d’edat, entre els
menors de 20 anys, la taxa de temporalitat masculina se
situa uns punts per sobre de la femenina. La taxa de contractes
temporals de les persones d’entre 20 i 29 anys del Baix

Cornellà de Llobregat
Esplugues de Ll.

Gràfic 7. Taxa de temporalitat. Baix Llobregat.
2006

De 55 i més
19,2%

De 40 a 55 anys

24,3%

De 30 a 39 anys
44,8%

9,8%

De 20 a 29 anys
Menors de 20 anys

2006

2005

2006

2005

2006

10,8

10,7

6,9

6,4

8,5

8,2

9,5

9,5

5,4

5,0

7,1

6,9

11,9

11,9

6,3

5,8

8,5

8,3

Sant Joan Despí

9,7

9,6

5,6

5,3

7,4

7,1

Sant Just Desvern

6,5

6,5

4,9

4,5

5,6

5,4

8,0

7,6

3,7

3,5

5,6

5,3

Tot i existir lleugeres diferències entre dones i homes,
s’observa com la temporalitat afecta pràcticament igual a
dones i a homes, però en especial al sector femení jove.

Begues
Castelldefels
Gavà

9,7

9,5

5,6

5,1

7,3

7,0

12,4

12,0

6,1

5,7

8,6

8,2

Prat de Llobregat, El

12,6

12,6

7,3

6,9

9,4

9,2

Sant Climent de Ll.

10,9

11,2

4,5

4,3

7,2

7,2

Viladecans

14,5

14,4

6,6

6,1

9,8

9,4

Zona Nord

2,9%

Malgrat això, s’ha d’assenyalar que l’evolució de la temporalitat
en els darrers anys ha estat positiva. D’aquesta manera tant
la taxa masculina com la femenina ha disminuït, tot augmentat
el nombre de contractes indefinits.

14,8%
Homes

26,9%
43,5%
12,0%

Font: OPMT-BL, a partir de les dades del Departament de Treball

Gràfic 8. Evolució de la taxa de temporalitat.
Baix Llobregat. 2006

87,8%

88,1%

87,8%

88%

86,8%

86,8%

87,3%

84,5%
84%
83,4%
82%
2003

2004

2005

Dones

Homes

Una altre aspecte a senyalar és la diferència de salaris ja
que les dones acostumen a rebre un salari més reduït que
no pas els homes. A títol d’exemple, a Catalunya la mitja de
salari brut anual és de 22.987 euros pels homes i de 15.347
euros per les dones (IDESCAT, 2004), és a dir, 7.640˛ menys.
Les dades d’atur registrat reflecteixen també diferències
entre les dones i els homes de la comarca ja que afecta molt
més a les primeres que no pas als segons. Les dones tenen
un 11,6% de taxa d’atur mentre que la dels homes es redueix
fins al 5,8%. A més a més, entre l’any 2005 i 2006 la taxa
d’atur masculina s’ha reduït una mica més que la femenina.

90%

86%

2005

Zona Delta

Llobregat és molt elevada, sent la femenina del 44,8% i la
masculina de 43,5%.

Dones

TOTAL

Zona Centre

Sant Boi de Llobregat

1,9%

HOMES

2006

Font: OPMT-BL, a partir de les dades del Departament de Treball

Vallirana a la Vall Baixa i Olesa de Montserrat a la Zona
Nord són els municipis on la taxa d’atur registrat femení
supera el 15%. Són també les localitat on la diferència entre
la taxa masculina i femenina és més pronunciada. Per altra
banda, a la Zona Centre, Sant Just Desvern presenta la taxa
d’atur més baixa en el cas de les dones i la diferència entre
la masculina i la femenina és només de 2 punts.

Abrera
Castellví de Rosanes

12,8

13,9

5,9

5,7

8,7

9,0

8,5

12,7

3,8

4,5

5,7

7,8

Collbató

11,3

13,5

5,5

6,6

7,7

9,3

Esparreguera

15,2

14,9

5,8

6,6

9,6

9,9

Martorell

11,4

11,6

6,3

6,2

8,3

8,4

Olesa de Montserrat

14,9

15,6

7,2

7,5

10,3

10,8

St. Andreu de la Barca

12,8

13,6

5,6

5,4

8,5

8,7

St. Esteve Sesrovires

10,4

11,7

5,5

6,0

7,4

8,2

Zona Vall Baixa
Cervelló

15,1

14,0

7,2

6,5

10,5

9,5

Corbera de Llobregat

11,5

11,7

5,2

5,4

7,8

8,0

Molins de Rei

10,9

11,3

6,1

5,0

8,2

7,7

Pallejà

12,0

13,3

6,1

5,2

8,5

8,5

Palma de Cervelló, La
Papiol, El

-

7,2

-

2,8

-

4,7

10,9

12,4

6,7

6,2

8,4

8,6

St. Feliu de Llobregat

10,7

10,7

6,4

5,5

8,2

7,7

Sant Vicenç dels Horts

11,3

12,1

6,2

6,1

8,2

8,5

Sta Coloma de Cervelló

9,2

9,3

4,4

4,4

6,5

6,5

Torrelles de Llobregat

9,8

10,3

5,9

5,8

7,6

7,7

Vallirana

14,2

15,8

6,6

6,5

9,8

10,4

Total Baix Llobregat

11,5

11,6

6,2

5,8

8,4

8,2

Font: OPMT-BL, a partir de les dades de l’IDESCAT
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Mobilitat
Segons les dades de l’Enquesta de Mobilitat de Dia Feiner
(EMEF), La mobilitat a la Regió Metropolitana de Barcelona
(2006) feta per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans
de Barcelona (IERMB), la mitjana de desplaçaments a la
RMB és de 3,4 al dia.

Gràfic 9. Tipus de transport utilitzat. RMB.
2006

100%

9%
33%

S’observen paràmetres diferents en la mobilitat segons el
sexe i l’edat. Tant els homes com les dones d’entre 16 i 29
anys fan 3,7 desplaçaments de mitjana al dia. No succeeix
el mateix en les persones d’entre 30 i 64 anys ja que les
dones d’entre 30 a 64 anys es desplacen més que els homes
d’aquesta mateixa franja d’edat. La relació és oposada en
el cas de les dones i els homes majors de 65 anys. D’entre
la gent gran, els homes es desplacen molt més que les
dones a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB).

45%

32%

18%

55%

EDAT

DONES

37%
34%

68%

48%
30%

31%

21%

20%

15%

Homes

Dones

Homes

21%

14%

Dones

Homes

0%
Dones

De 16 a 29 anys

Transport públic

De 30 a 64 anys

Majors de 65 anys

No motoritzat

Transport privat

motius ocupacionals, mentre que aquest percentatge es
redueix més de 10 punts en el cas de les dones.

HOMES

De 16 a 29 anys

3,7

3,7

De 30 a 64 anys

3,8

3,4

Majors de 65 anys

2,4

3,0

Font: l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF), La mobilitat a la Regió
Metropolitana de Barcelona (2006), IERMB.

Aquestes dades es podrien posar en relació amb el fet que
és en aquesta franja d’edat on actualment s’acostumen a

Gràfic 10. Tipus de desplaçament. RMB.
2006

100%

Pel que fa al tipus de transport que s’utilitza, existeixen
notables diferències de gènere. Si les dones, en qualsevol
franja d’edat, acostumen a anar a peu o en transport públic,
els homes, en major percentatge, fan un ús predominant del
transport privat, a excepció dels majors de 65 anys. A títol
d’exemple, el 37% de les dones d’entre 16 a 29 anys utilitzen
el transport no motoritzat (a peu o en bicicleta) i 30% els
homes joves, mentre que el 44,7% agafen el transport privat.

29%

30%

19%

1%

2%

47%

47%

52%

51%

Dones

Homes

33%

44%
45%

45%

26%

24%

Dones

Homes

formar noves llars i a tenir infants o a augmentar les
responsabilitats familiars pel fet d’haver de tenir cura d’altres
membres grans de la família. Per tant, generalment en
aquesta edat tendeix a augmentar el número de
desplaçaments personals. Tal i com s’observa, només
augmenta en el cas de les dones ja que els homes
pràcticament continuen amb el mateix percentatge de
desplaçaments personals que el grup d’edat més jove.
Un altra aspecte per relacionar és que, si les dones són les
principals usuàries del transport públic, són les principals
perjudicades si aquest servei és de poca qualitat o funciona
irregularment. Un dels llocs on hi ha una important mancança
de transport col·lectiu públic és precisament els polígons
industrials on es genera una part important de llocs de treball.
D’altra banda, les dones que treballen als polígons industrials
i es mouen en transport públic, perden més temps en el
transport i, per tant, tenen més dificultats per a reconciliar
la vida laboral amb la seva vida familiar i personal.

Davant d’aquesta situació, la recent aprovació d’una sèrie
de lleis que pretenen desenvolupar el quart pilar de l’Estat
de Benestar, posa les bases per tal de modificar la situació
actual. La Llei de Serveis Socials de Catalunya elabora un
nou marc d’atenció assistencial basada en la individualització
dels serveis i l’atenció a les persones com a ciutadans. D’aquesta manera també s’estableix el marc d’actuació de la
Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependències, que a més de ser un
dret universal per les persones dependents suposarà un reconeixement públic a la figura del/a cuidador/a. Tot i que aquestes dues lleis són un avenç important, el seu desplegament
es realitzarà de manera progressiva al llarg dels propers anys.
Serveis complementaris
Llars d’infants
Les llars d’infants són un recurs important per la reconciliació
de la vida laboral, familiar i personal. Si es posa en relació
les dades sobre les places existents a les llars d’infants de

44%

37%

Taula 17. Llars d’infants. Baix Llobregat. 2006

23%

0%
De 16 a 29 anys

Si s’analitza els motius pels quals es desplaça la població
femenina i masculina a les diferents franges d’edat també
es pot apreciar les diferències, especialment entre les
persones d’entre 30 i 64 anys d’edat. Així, el 37% dels
desplaçaments de les dones és per motius personals, mentre
que la dels homes és del 23%. D’altra banda, el 33% dels
desplaçaments dels homes d’entre 30 a 64 anys és per

A continuació, es mostren dades relatives a places de llars
d’infants, de residències i centres de dia per a gent gran i de
persones amb discapacitats. Davant d’aquesta situació, la figura de les persones que tenen cura d’aquests col·lectius
juguen un paper cabdal en el desenvolupament dels projectes
de vida de les persones esmentades. Aquesta tasca recau generalment en dones i en el seu temps de vida personal i laboral.

71%

Font: OPMT-BL, a partir de les dades del Departament de Treball

Taula 16. Mobilitat segons grups d’edat i
gènere. RMB. 2006

CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR I
PERSONAL
Alguns aspectes que s’han d’analitzar per fer compatibles la
vida laboral, personal i familiar són els serveis comple-mentaris
que un territori ofereix per a la cura dels infants, de les persones
grans dependents i de les persones amb discapacitats.

Mobilitat
ocupacional1

Dones

Homes

De 30 a 64 anys

Tornar a casa2

Majors de 65 anys

LLARS PÚBLIQUES

Mobilitat personal3

Font: OPMT-BL, a partir de les dades del Departament de Treball
1 Mobilitat obligada (treball i estudis).
2 Tornada després de fer algun desplaçament ocupacional o personal
3 Mobilitat no obligada (compres, acompanyar a persones, oci, gestions personals, formació no reglada, metge i altres)

Places
Infants amb opció a plaça

%

LLARS PÚBLIQUES I PRIVADES
Places

%

4.125

11

7.683

20,5

Infants sense opció a plaça

33.247

89

29.713

79,5

Total Baix Llobregat

37.372

100

37.396

100,0

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estadística de l’Educació (dades del curs 2006-07) i del padró municipal 2006.
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la comarca amb la població sol·licitant, és a dir, amb el número d’infants de 0 a 3 anys, s’observa com el servei d’educació
a la primera infància pot presentar algunes carències.

que els nadons creixen s’incrementa la taxa d’escolarització.
Això significa que el 97% dels infants de tres anys estan escolaritzats. Així doncs, són les famílies que tenen nadons de tres
anys les principals demandants de places a les llars d’infants.

Aproximadament el 20% dels infants del Baix Llobregat
poden optar a una plaça en una llar d’infants. Si només es
relaciona amb el número de places existents a les escoles
bressol públiques, el percentatge es redueix a la meitat;
només el 11% dels infants d’entre 0 a 3 anys del Baix
Llobregat tenen opció a una plaça en una llar pública, és a
dir, només 7.683 infants del Baix Llobregat d’un total de
37.372 infants tindríem plaça en una escola bressol pública.

Centres de dia i residències per a gent gran
Segons les dades del 2006 facilitades pel Departament d’Acció
Social i Ciutadania (ASC), hi ha al Baix Llobregat 1.163 centres
de dia, el 67,7% de titularitat privada sense cap tipus de
finançament, el 10% privats amb algun tipus de retribució
econòmica pública i el 22,2% de propietat pública.

Taula 18. Taxa d’escolarització. Baix Llobregat.
2006

La població 2005 del Baix Llobregat de 65 anys o més era
de 96.896, el que significa que només l’1,2% d’aquestes
persones tindrien opció a un centre de dia (públic o privat),
en cas de comptar només els públics seria el 0,27% de la
població gran optaria a una plaça en un centre de dia públic..

TAXA
ESCOLARITZACIÓ

EDAT

ALUMNAT
CURS
(2006-07)

POBLACIÓ
2006

Menys 1 any

6,3

607

9.571

1 any

27

2.585

9.577

46,7

4.355

9.331

2 anys
3 anys
Total Baix
Llobregat

97

8.629

8.893

43,3

16.176

37.372

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Estadística de l’Educació
(dades del curs 2006-07) i del padró municipal 2006.

Existeixen diferències entre els nadons d’entre 0 i tres anys
en quant a la seva escolarització. Mentre que només el 6,3%
dels infants menors d’un any estan escolaritzats, a mesura

Respecte a les residències per a gent gran hi ha 5.500 places
a la comarca, de les quals el 64% són privades sense finançament, el 18% tenen finançament públic, l’11% són
concertades i, finalment, només el 7% són públiques. De la
població de 65 anys i més del Baix Llobregat, només el 5,7%
opten a una plaça en una residència pública o privada.
Persones amb discapacitat
Al Baix Llobregat viuen 42.343 persones amb discapacitats,
de les quals la meitat són dones. Pel que fa a la seva
distribució per la comarca, al 2005, el 41% vivien a la Zona
Centre i el 30% a la Delta; així doncs, la resta residien a la
Vall Baixa (15%) o a la Zona Nord (14%).

Taula 20. Persones amb discapacitat. Baix
Llobregat. 2006
2006

DONES

HOMES

TOTAL

Del 33% al 64%

10.874

12.644

23.518

Del 65% al 74%

6.101

5.036

11.137

75% i més

4.093

3.595

7.688

21.068

21.275

42.343

Total discapacitats

Font: Dpt. Acció Social i Ciutadania. Secretaria General. Elaboració a partir
de la Base de dades de persones amb discapacitat.

Si s’analitzen les dades segons l’edat de les persones amb
alguna discapacitat, s’observa com són les persones d’entre
55 a 64 anys el col·lectiu més nombrós, seguit de les franges
de major d’edat.

Gràfic 11. Persones amb discapacitat. Baix Llobregat. 2006

Anys
De 75 i més
De 65 a 74

5.011
5.135

De 55 a 64
3.021
3.117
2.093
1.552

De 20 a 34

Places
Oferta pública
Oferta privada amb finançament DASC
Concertada (CSS 2)

258

%*
0,27

118
376

Oferta privada sense finançament

787

%*

394

0,4

594
0,39

1.977

De 16 a 17

389

De 6 a 15

De 0 a 3

2,04

3.523

Font: Dept. Acció Social i Ciutadania (DASC). Base de dades d’entitats i establiments socials. IV Pla d’Actuació Social. Avaluació 2006.
* Població de 2005 de 65 i més anys (98.869).

2.234

608

57
91
57
67

De 4 a 5

989

—

Total

Places

2.732

106
141
84
182

De 18 a 19

RESIDÈNCIES

Dones
4.558
4.628

De 35 a 44

CENTRES DE DIA

4.140

2.340

De 45 a 54

Taula 19. Centres de dia i residències per a gent gran. 2006

A excepció de les persones més grans de 75 anys, a la resta
de franges d’edat, hi ha més discapacitats que discapacitades.
Les diferències s’accentuen en edats tempranes, com ara
entre 20 i 34 anys. Respecte a les persones grans, hi ha
moltes més dones amb discapacitats que homes; l’esperança
de vida de les dones és més elevada que la dels homes, fet
que explica part de les grans diferències entre el nombre de
discapacitats en aquesta franja d’edat.

Respecte al grau de discapacitat, la majoria de persones
tenen un grau d’entre el 33% i el 64%. Les persones amb un
grau de discapacitat de 65% o més són generalment dones.
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Font: Dept Acció Social i Ciutadana. Secretaria General. Elaboració a partir de la Base de dades de persones amb discapacitat.
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Taula 23. Víctimes amb OP. Partits Judicials
del Baix Llobregat. 2006

Gràfic 12. Tipus de víctimes segons OP

Dona estrangera

Les ordres de protecció de l’any 2006 realitzades al Baix
Llobregat van ser 611, la gran majoria d’aquestes van ser a
instància de la víctima. Això suposa un 9% de les ordres de
protecció dictaminades a Catalunya i un 1,7% dictaminades
a la resta de l’Estat. A més a més, les ordres de protecció
dictaminades a instància de la víctima al Baix Llobregat, han
estat el 8,8% del total de Catalunya. D’altra banda, les ordres
dictaminades a instàncies del ministeri fiscal al Baix Llobregat,
van suposar el 20,8% de les ordres de protecció a Catalunya.

PARTITS JUDICIALS % SOBRE EL
TOTAL DE
Baix
Catalunya CATALUNYA
Llobregat
Dona espanyola
Major d’edat
Menor d’edat

444

4.185

10,6

2

219

0,9

165

2.282

7,2

Dona espanyola

VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
Segons dades de l’Observatori contra la Violencia Doméstica
y de Genero del Consejo General del Poder Judicial, a l’any
2006 van haver 2.548 assumptes judicials relacionats amb
la violència contra les dones al Baix Llobregat. Això suposa
un 9,3% dels assumptes que porten a tràmit a Catalunya, i
un 1,6% de tràmits a la resta de l’Estat. Val a dir que al
primer semestre del 2007, han hagut 1.394 assumptes a
tràmit als partits judicials corresponents al Baix Llobregat7 .

Dona estrangera

Total

0

79

0

611

6.765

9

Font: Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Consejo General
del Poder Judicial.Consell General del Poder Judicial.

ASSUMPTES TRÀMIT
JUDICIAL

POBLACIÓ FEMENINA DE
LES LOCALITATS DELS
PARTITS JUDICIALS

%

Martorell

392

56.527

0,69

Sant Boi de Llobregat

320

48.697

0,66

Sant Feliu de Llobregat

526

87.858

0,60

Taula 24. Actes de violència. Partits Judicials
del Baix Llobregat. 2006
PARTITS JUDICIALS
Baix
Llobregat

Catalunya

Espanya

Cornellà de Llobregat

388

42.445

0,91

Gavà

516

84.859

0,61

Maltractaments

Esplugues de Llobregat

210

31.946

0,66

Físics*

585

13.513

58.599

El Prat de Llobregat

196

31.543

0,62

Psíquics*

619

3.051

22.142

Partits Judicials Baix Llobregat

2.548

383.875

0,66

Delicte de lesions**

26

726

4.614

Mortes

Font: Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Consejo General del Poder Judicial.

amb protecció

1

1

16

sense protecció

0

9
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1.231

17.300

85.433

Total

Taula 22. Ordres de Protecció (OP). 2006

Partits Judicials
Baix Llobregat

1,2%

Partits Judicials
Catalunya

27,0%

Major
d’edat

33,7%
0,3%

Menor
d’edat

3,2%
72,7%

Major
d’edat

61,9%
0%

25%

50%

75%

Font: OPMT-BL, a partir de les dades del Departament de Treball

Gràfic 13. Actes de violència. 2006

Mortes

Menor d’edat

Taula 21. Assumptes a tràmit en relació a la violència masclista. Partits Judicials del Baix
Llobregat. 2006
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Font: OPMT-BL, a partir de les dades del Departament de Treball

* article 153 i 173 del codi penal; **article 148 del codi penal
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Font: Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Consejo General
del Poder Judicial.Consell General del Poder Judicial.Consell General del Poder
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L’ADMINISTOTAL
TRACIÓ
INCOADES

576

0

35

0

0

611

6.516

8

168

72

0

67.64

35.084

92

664

315

8

36.163

Taula 25. Relació amb l’agressor. 2006

Percentatge (%)
Sobre el total de Catalunya
Sobre el total d’Espanya

8,8
1,6

0
0

20,8
5,3

0
0

0
0

9,0

Cònjuge

1,7

Ex-cònjuge

Font: Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Consejo General del Poder Judicial.

7 Unitats permanents de l’administració de justícia. Val a dir que el Baix Llobregat està distribuït en 7 partits judicials que aglutinen els municipis de la comarca
més la localitat de Masquefa. Els partits judicials són: Martorell (nº1 de Barcelona), Sant Feliu de Ll. (nº 16 de Barcelona), Sant Boi de Ll. (nº 12), Gavà (nº
21), Esplugues de Ll. (nº 23), Cornellà de Ll. (20) i el Prat de Llobregat (nº25 de Barcelona).

Gràfic 14. Relació amb l’agressor. 2006
23,2%

Ex-relació
afectiva

PARTITS JUDICIALS % SOBRE EL
TOTAL DE
Baix
Catalunya CATALUNYA
Llobregat
222
1.989
12.876
86

785

4.284

Relació afectiva

161

2.241

11.076

Ex-relació afectiva

142

1.750

8.039

Total

611

6.765

39.275

Font: Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Consejo General
del Poder Judicial.Consell General del Poder Judicial.
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Font: OPMT-BL, a partir de les dades del Departament de Treball
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Pel que fa a la procedència de les víctimes, la majoria són
de nacionalitat espanyola i majors d’edat. El nombre de
víctimes majors d’edat de nacionalitat estrangera al Baix
Llobregat suposen un 27 %, i a Catalunya un 33,7%. A l’any
2006 al Baix Llobregat es van produir 1.231 actes de violència
contra les dones, el que suposa un 7% dels actes de violència
de Catalunya què ascendeixen a 17.300. A diferència de la
resta de Catalunya, al Baix Llobregat van haver més actes
de violència psíquics el 50,3%, tot i que els maltractaments
físics van ser el 47,5% del total.
Existeixen diferències en els casos de violència contra les
dones del Baix Llobregat i de la resta de Catalunya en
referència al tipus de relació que les víctimes tenien amb els
seus agressors. Mentre que al Baix Llobregat, la majoria de
casos l’agressor era el cònjuge (36,3%), a Catalunya era la
persona amb la qual es tenia una relació afectiva (33,1%).
Tant al Baix Llobregat com a la resta de Catalunya, existeix
un menor percentatge de casos on l’agressor era l’ex-cònjuge,
un 14,1% al Baix Llobregat i un 11,6% a Catalunya. Per tant,
hi ha més casos de violència on l’agressor mantenia encara
algun tipus de vincle afectiu que no pas on l’agressor ja no
tenia vincles afectius amb les víctimes.
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Anàlisi dels serveis i recursos adreçats a
les dones del Baix Llobregat

que es té en compte alhora d’analitzar les dificultats que
pateixen les associacions.

L’objectiu fonamental dels serveis i recursos disponibles per
a les dones és reduir les desigualtats de gènere i aproparse a la igualtat real entre dones i homes. Per aquest motiu,
conèixer els recursos existents al Baix Llobregat per complir
aquesta finalitat és quelcom essencial alhora d’elaborar una
diagnosi sobre la situació de les dones a la comarca.

CATÀLEG DE SERVEIS I PROGRAMES ADREÇATS A
LES DONES DE LA COMARCA
D’aquesta anàlisi es deriva el Catàleg de Serveis i Programes
adreçats a les dones de la comarca amb l’objectiu de ser
una eina útil i operativa. En aquest sentit, és un recurs
accessible ja que es difon mitjançant la pàgina web del
Consell de les dones.

S’entén com a recurs o servei adreçat a les dones aquells
projectes dirigits a la població femenina que intenten ajudarles a desenvolupar els seus projectes de vida. Aquests
serveis i recursos es despleguen a partir de la idea de que
la situació inicial de les dones i dels homes alhora de realitzar
els seus projectes de vida és desigual, estant les dones en
una posició de desavantatge.
Per tal de conèixer els recursos disponibles al Baix Llobregat
es va realitzar un Anàlisi sobre els serveis i recursos adreçats
a les dones del Baix Llobregat. Aquest estudi tenia dos
vessants; d’una banda, saber els serveis que oferien els
ajuntaments a les dones del municipi i, d’altra, conèixer la
situació del teixit associatiu de la comarca, entenent aquest
com un altre tipus de recurs disponible per a les dones del
Baix Llobregat.
METODOLOGIA
Per la realització de l’anàlisi es van elaborar dos tipus
d’enquesta; la primera d’elles adreçada als ajuntaments i
organitzacions sindicals i empresarials de la comarca on, en
diferents àmbits temàtics, es pretenia conèixer els recursos
existents; la segon enquesta es dirigia a les entitats de dones
de la comarca i amb aquesta es volia saber les activitats i les
dificultats que tenien alhora de desenvolupar les seves accions.
Pel que fa a la primera enquesta, s’ha d’assenyalar que el
nivell de resposta ha estat pràcticament de la totalitat de la
mostra. Han contestat els 30 ajuntaments de la comarca i
Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de
Treballadors (UGT) del Baix Llobregat.
Respecte als qüestionaris adreçats a les associacions de
dones de la comarca, s’ha aconseguit la resposta del 58%
de les entitats. Val a dir que han estat moltes les dificultats
per contactar amb les associacions per manca de recursos
(telèfon, correu electrònic...), sent un element significatiu

Aquest catàleg té un caràcter dinàmic i s’anirà actualitzant
en funció dels canvis que es vagin produint.
RECURSOS EXISTENTS PER A LES DONES
La conscienciació dels ajuntaments sobre el problema de les
desigualtats de gènere i el foment de les polítiques d’igualtat
és quelcom fonamental. A continuació es descriuen una sèrie
d’indicadors per tal de conèixer el grau en el que ha impregnat
la perspectiva de gènere en els nous governs locals de la
comarca sortits de les eleccions del passat mes de maig.
En primer lloc s’ha d’analitzar la formació dels consistoris i
el grau de presència femenina d’aquests. En aquest sentit
s’ha de senyalar que hi ha més alcaldes que alcaldesses a
la comarca i que el nombre d’alcaldesses s’ha reduït respecte
a l’última legislatura.

Taula 26. Percentatge d’alcaldesses als
ajuntaments del Baix Llobregat
2006

ALCALDESSES ALCALDES TOTAL

Legislatura 2007-2011

23

77

100

Legislatura 2003-2007

30

70

100

Taula 27. Percentatge de Regidores als
ajuntaments del Baix Llobregat
CONSISTORIS AMB:
Més d’un Entre 40% Menys
del 30%
40%
i 30%

Total

Legislatura
2007-2011

53

30

17

100

Legislataura
2003-2007

20

33

47

100

Font: Secretaria Tècnica del Consell de les Dones del Baix Llobregat.

Probablement aquest és un efecte directe de l’aplicació de
la Llei Orgànica per a la Igualtat Efectiva entre Dones i
Homes, aprovada el març passat (3/2007), que obliga a una
composició equilibrada de les llistes electorals. Així doncs,
el nombre de consistoris que tenen menys del 30% de
regidores s’ha reduït 30 punts respecte a l’última legislatura,
només el 17% dels consistoris tenen aquesta composició.
Un altre indicador per conèixer el grau d’importància que
donen els consistoris del Baix Llobregat al foment de la
igualtat entre dones i homes és la creació de regidories que
s’encarreguin d’aquesta matèria. Per fer-ho s’ha analitzat
els cartipassos municipals dels nous governs locals. D’aquesta
manera s’observa que el 60% dels ajuntaments de la comarca
han creat una àmbit específic per a dones i que, a més a
més, no hi ha homogeneïtat en les denominacions d’aquests
àmbits; entre les diferents fórmules adoptades, la més
utilitzada és la de la regidoria de polítiques d’igualtat.
El segon indicador és l’existència d’un Pla d’Igualtat o la
previsió d’elaborar-ho. En aquest sentit, a l’enquesta de
serveis i recursos, el 29% dels ajuntaments senyalen que
tenen un pla d’igualtat. D’aquells que no en tenen, el 70%
senyalen que tenen previsió de dissenyar-ho.

Font: Secretaria Tècnica del Consell de les Dones del Baix Llobregat.

Pel que fa al nombre de regidores a la comarca, el 39,7% de
les regidories son ocupades per dones, mentre que el 60,3%
son ocupades per homes. A la composició global dels
consistoris ha augmentat considerablement la presència
femenina. Si a l’última legislatura només el 20% dels consistoris
tenien més d’un 40% de regidores, actualment la meitat dels
ajuntaments (53%) tenen més d’un 40% de regidores.

Les auditories de gènere és un altre instrument per a integrar
la perspectiva de gènere en els ens locals. És un balanç
entre la situació local de les dones i els recursos dels què
disposen. Té un fort valor pedagògic per tal de visualitzar
l’àmbit de la dona i ubicar-ho entre les qüestions primordials.
Al Baix Llobregat es realitza al 43,3% dels municipis.
Pel que fa a l’elaboració dels pressupostos tenint en compte
la perspectiva de gènere, només el 32% d’ajuntaments
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Taula 28. Regidories que s’encarreguen de
l’àmbit de la dona. Baix Llobregat. 2007
DENOMINACIONS UTILITZADES

NÚMERO

Polítiques d’Igualtat

8

Dona

4

Acció Social

2

Benestar Social

2

Acció Cívica

1

Benestar i Família

1

Ciutadania

1

Igualtat

1

Igualtat d’Oportunitats entre Dona i Home

1

Igualtat de gènere

1

Participació Ciutadana, solidaritat, cooperació

1

Polítiques d’Igualtat de gènere

1

Polítiques de Dones

1

Polítiques de gènere

1

Polítiques Socials

1

Serveis a la persona/Participació ciutadana

1

Serveis Personals

1

Serveis Socials

1

Total

30

Font: Secretaria Tècnica del Consell de les Dones del Baix Llobregat.

l’apliquen. Finalment, també es reflexa en aquesta enquesta
que només el 27% dels ajuntaments afirmen que treballen
l’àmbit de la dona amb recursos suficients.
A més a més d’aquests indicadors, l’existència d’un agent
d’igualtat al consistori proporciona també informació sobre
el grau d’implicació dels municipis de la comarca. Val a dir
que a l’any 2006 la Diputació de Barcelona, juntament amb
el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
va endegar el Programa d’Agents Locals d’Igualtat. Aquest
projecte posa a disposició dels ens locals professionals per
tal d’incorporar la perspectiva de gènere en la dinàmica
d’actuació del consistori. Mitjançant aquest projecte, a l’any
2006, es van incorporar a 8 agents d’igualtat, especialment
als ajuntaments de la Zona Centre i Delta.
Respecte a les organitzacions sindicals, s’ha d’assenyalar
que CCOO del Baix Llobregat ha elaborat un pla d’Igualtat.

Nous valors, nous rols
Els serveis existents que es poden englobar dins de la
categoria de nous valors, nous rols són aquells recursos que,
ja sigui d’una forma directa o indirecta, gradualment van
inserint noves formes més igualitàries de percebre la realitat
i construeixen noves identitats. Les entitats, els mitjans de
comunicació o les escoles són institucions que, d’una banda,
consoliden determinats formes d’assimilar la realitat però,
d’altra, són capaços d’introduir nous imaginaris amb uns
valors i unes identitats més democràtiques, més pròximes
a la igualtat real.
És per aquest motiu que a l’anàlisi sobre els serveis i recursos
adreçats a les dones s’ha indagat sobre la situació actual de
les entitats de dones. Aquestes, com generadores d’opinió
i creadores potencials de nous valors i rols, tenen un paper
fonamental en el desenvolupament de la igualtat social i
política entre les dones i els homes. En aquesta línia, també
es dona informació sobre l’existència de Consells Municipals
de les Dones com a una eina per donar veu a les dones a
l’esfera pública i per a promoure noves formes d’entendre la
realitat social.
Finalment, s’ha analitzat els diferents mitjans de comunicació
locals que poden servir per difondre, visualitzar i sensibilitzar
sobre la situació de les dones i les desigualtats existents.
L’existència de butlletins que donin informació sobre les
activitats de les dones, sobre les opinions d’aquestes, la
creació de programes de radio específics o espais a internet
on es faci present la veu femenina poden donar informació
sobre el grau de difusió i consolidació dels nous valors i rols
emergents que apunten cap noves formes d’entendre el mon
més igualitàries.
Associacionisme
Al 83 % dels municipis existeix, com a mínim, una associació
de dones. Viladecans, Cornellà, Sant Boi i Sant Feliu de
Llobregat són les localitats que tenen major nombre
d’associacions de dones.
Aquestes es dediquen a activitats diverses entre les quals es
posen de relleu la realització d’activitats culturals i lúdiques
(un 32% i un 27% de les activitats respectivament). Altres
accions que duen a terme són, per exemple, l’organització
d’actes de sensibilització o d’activitats formatives. Altres
projectes que desenvolupen estan relacionats amb la
cooperació al desenvolupament amb països pobres.

Gràfic 15. Principals activitats de les
associacions de dones. Baix Llobregat. 2007

Actes
sensibilització
11%
Activitats
formatives
9%

Activitats
lúdiques
27%

Cooperació al
desenvolupament
8%
Servei
psicològic
5%
Altres
5%

Activitats
culturals
32%

Acció social
3%

Font: Secretaria Tècnica del Consell de les Dones del Baix Llobregat. 2007.
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Per tal de desenvolupar els projectes i activitats, les associacions necessiten uns recursos mínims. S’ha considerat que
aquests recursos mínims són: un espai per desenvolupar
les actuacions que duen a terme, un ordinador per organitzar
les activitats i tenir accés a internet, a més de diferents eines
de comunicació com ara el telèfon i el correu electrònic.

De les entitats de dones enquestades, només el 27,5% tenen
la totalitat d’aquests recursos bàsics. El 93% de les associacions tenen un espai on dur a terme les seves activitats però,
en la gran majoria de casos, aquest espai està cedit per l’ajuntament o compartit amb altres associacions. Una situació
semblant passa amb el telèfon ja que, la majoria en tenen
però, en molts casos, és el del centre on s’ubiquen o és el
particular d’alguna membre de l’entitat.
En quant a la utilització de les noves tecnologies de la
informació, s’observa un gran dèficit. Així doncs, només el
61,5% de les entitats tenen correu electrònic, malgrat la
gratuïtat del servei, el reduït cost i la facilitat en la comunicació
i l’organització que aquesta eina suposa. D’altra banda,
també existeixen poques entitats que tinguin un espai web
on proporcionar informació sobre la seva tasca i comunicarse amb les seves associades.
Les fonts de finançament de les entitats de dones enquestades
es redueixen fonamentalment a dos. D’una banda, les
subvencions de diferents organismes com ara l’Institut Català
de les Dones (ICD) i administracions públiques, especialment
la municipal, i d’altra, les quotes de les associades.

Gràfic 17. Principals fonts de finançament.
Baix Llobregat. 2007

Gràfic 16. Recursos de les associacions de
dones. Baix Llobregat. 2007
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Font: Secretaria Tècnica del Consell de les Dones del Baix Llobregat.
2007. Anàlisi sobre els serveis i recursos adreçats a les dones del
Baix Llobregat

Font: Secretaria Tècnica del Consell de les Dones del Baix Llobregat. 2007.
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Consell Municipal de les Dones
Els Consells Municipals de les Dones són òrgans consultius
i de participació que tenen com a finalitat promoure la
presència de les dones a la societat civil, fer-les participes
de quelcom públic i impulsar l’associacionisme femení.

A l’enquesta adreçada a les àrees de dona dels ajuntaments
de la comarca, es va preguntar sobre quins elements
introduirien per tal de millorar els consells municipals de les
dones. Entre les propostes senyalades destaca el foment
de la participació, especialment de dones joves.

A la comarca del Baix Llobregat, el 38% dels consistoris han
posat en funcionament un Consell Municipal de les Dones.
Existeixen consells a tots els municipis de la Zona Centre, a
la majoria de la Zona Delta i a tres localitats de la Vall Baixa.

D’altres aspectes a millorar assenyalats fan referència a la
forma organitzativa dels consells. Indiquen la necessitat de
treballar els diferents temes per àmbits temàtics per tal
d’alleugerir i dinamitzar el treball. També proposen crear una
comissió de seguiment de maltractaments o assignar un
pressupost que sigui el mateix consell qui ho gestioni. D’altra
banda, senyalen la necessitat de dotar de coneixement a
les participants dels consells per poder debatre i analitzar
determinats temes.

Més de la meitat dels ajuntaments que actualment no tenen
un consell de les dones afirmen que tenen previsió
d’organitzar-ho.

Un altre recurs econòmic és l’organització de cursos on les
participants paguen una determinada quantitat. De fet, una
de les principals dificultats que les associacions de dones
enquestades han fet menció ha estat la manca de recursos
econòmics per tal de desenvolupar les seves tasques. Un
altra dificultat és la manca de participació de les dones,
especialment les joves, així com la manca d’implicació en
el projecte col·lectiu de les associades. Així doncs, no hi ha
un recanvi generacional per realitzar les tasques de gestió
per part de la majoria d’associades. El tercer aspecte esmentat
com una dificultat és la manca d’espais amb condicions per
desenvolupar les seves activitats.

La majoria de Consells Municipals de les Dones van aparèixer
a partir de 1999. El Consell Municipal de les Dones de Sant
Feliu de Llobregat i de Sant Boi de Llobregat són els més
veterans. Pel que fa a la participació de les entitats de dones
enquestades, el 90% d’aquestes participen en el consell del
seu municipi.

Taula 29. Consell Municipal de les Dones.
Baix Llobregat. 2007
EXISTEIX
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Zona Centre

Altres elements rellevants són les dificultats alhora de buscar
formes de finançament, la manca d’especialistes per tal de
realitzar les tasques més burocràtiques i administratives i,
finalment, la manca de temps per poder desenvolupar els
seus projectes.
Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat
No obstant això, al Baix Llobregat existeix la Federació de
Dones per la Igualtat que aglutina a 26 associacions de
dones de la comarca i està federada amb la Federació de
Catalunya per la Igualtat. Va néixer l’any 1989 amb la finalitat
de donar impuls a l’associacionisme femení i fomentar les
polítiques d’igualtat d’oportunitats. Entre d’altres objectius,
s’encarrega de coordinar l’esforç i la labor que desenvolupen
les associacions de dones de la comarca i, per tant, funciona
com a recurs per tal de minimitzar les mancances que tenen
les associacions actualment.

Cornellà de Llobregat

X

Esplugues de Ll.

X

1999

Sant Boi de Llobregat

X

1997

Sant Joan Despí

X

1999

Sant Just Desvern

X

2002

X

2000

Zona Delta
Castelldefels
Gavà

X

2004

Prat de Llobregat, El

X

2006

St. Feliu de Llobregat

X

1996

Sant Vicenç dels Horts

X

Zona Vall Baixa

Sta Coloma de Cervelló
Total Baix Llobregat

X

2007

11

Font: Secretaria Tècnica del Consell de les Dones del Baix Llobregat. 2007.
Anàlisi sobre els serveis i recursos adreçats a les dones del Baix Llobregat.

Coeducació
A més a més dels òrgans per fomentar la participació política
i social de les dones, treballar la coeducació a les escoles
és també un altre recurs per consolidar els nous valors com
ara la igualtat real entre dones i homes, la solidaritat o la
comprensió de les desigualtats, entre d’altres.
A la comarca del Baix Llobregat, el 69% dels ajuntaments
col·laboren amb les escoles en els projectes on es treballa
la coeducació. En alguns municipis existeixen programes
de coeducació als centres de primària i es realitzen tallers
per al professorat per treballar la coeducació a les aules.
Cultura
Per tal de fomentar que les dones s’impliquin en el moviment
cultural existeixen a la comarca diverses iniciatives. Una de
les més importants és l’organització del Premi Delta. Aquest
és un concurs literari per a dones que es convoca anualment
i hi participen el 31% dels ajuntaments de la comarca.
D’altra banda, una altra iniciativa per fomentar la recerca i
els estudis sobre dones és la concessió de beques per part
d’alguns consistoris. En aquest sentit, el 3% dels ajuntaments
convoquen ajudes a la recerca sobre les dones, sobre la
historia del moviment feminista o sobre la situació actual.
Comunicació i difusió
Més de la meitat dels ajuntaments del Baix Llobregat tenen
una estratègia específica de comunicació, de visualització
de les dones del municipi i difusió de l’activitat que genera
l’àrea de dona i les entitats locals de dones.

L’eina més utilitzada alhora de difondre una informació
determinada és el butlletí municipal que generalment té una
periodicitat bimensual o mensual.
Respecte al llenguatge no sexista, el 79% dels ajuntaments
estan conscienciats amb la importància de fer un us més
democràtic en les seves publicacions tot utilitzant termes
neutres i evitant expressions que puguin ser discriminatòries.
Pel que fa al web, s’ha trobat que al 39% dels municipis de
la comarca hi ha un espai dintre de la pàgina web de
l’Ajuntament que és específic per a l’àrea de dona. És
minoritària la presència de pàgines web específiques per a
dones com ara el web de dones existent a Cornellà de
Llobregat.
En aquest sentit, val a dir que el Consell Comarcal del Baix
Llobregat ha fet una aposta decidida per la creació del web
i la seva inclusió com a eina de treball central en la tasca
diària. Així doncs, a la web del Consell de les Dones del
Baix Llobregat es poden trobar els documents de treball i
noticies relacionades amb diferents temes de gènere, així
com informació sobre les seves comissions de treball. Al
mes d’octubre van haver-hi 363 visites a la pàgina web del
Consell de les Dones.
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A la comarca existeixen publicacions específiques de dones.
Entre aquestes val a destacar la revista de dones de Sant
Boi de Llobregat què és la més veterana.
A més a més, el Consell de les Dones del Baix Llobregat al
juny passat va editar el primer número del seu butlletí que
pretén ser un òrgan de difusió de la seva activitat.
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dones de la comarca. Serveis com ara l’atenció jurídica o
psicològica són un dels diferents recursos que s’han analitzat.
En l’àmbit laboral i formatiu s’ha estudiat els recursos existents
als ajuntaments de la comarca, com també s’ha investigat
sobre el nombre de punts d’informació i els centres de
recursos per a dones. Un element a tenir en compte són els
recursos en l’àmbit de la salut que tenen les dones a la
comarca que també s’analitza a continuació.
Atenció jurídica i psicològica
A la pràctica totalitat dels municipis de la comarca existeix un
servei d’assessorament jurídic sobre aspectes laborals, temes
de discriminació per raons de gènere, separacions o divorcis,
drets familiars, parelles de fet, maltractament i assetjament,
entre d’altres. En els municipis on no existeix acostumen a
derivar a les demandants a altres municipis de la comarca.
Al 76% dels municipis de la comarca existeix un servei
d’atenció psicològica, aquests són especialment de la Zona
Delta i Centre. En la majoria de localitats on hi ha aquest
servei també hi ha l’assessorament psicològic específic per
a dones víctimes de violència masclista.
En aquest sentit cal recordar que l’Institut Català de les
Dones (ICD) té, en col·laboració amb el Col·legi Oficial de
Psicòlegs de Catalunya, un servei presencial d’atenció
psicològica. Aquest és un servei de resposta puntual i
d’orientació a d’altres recursos i s’ofereix a les oficines
d’informació de l’ICD a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida
i Terres de l’Ebre.

Accions afirmatives
Existeixen una sèrie de recursos per ajudar a les dones a
desenvolupar el projecte de vida que volen dur a terme.
Donada la situació desigual entre dones i homes, hi ha diferents
recursos que tant ajuntaments com altres institucions ofereixen
per facilitar i augmentar la qualitat de vida de les dones.
A continuació s’ha indagat sobre uns determinats serveis
que poden donar una idea de les ajudes que tenen les

Taula 30. Formació. Baix Llobregat. 2007

TALLERS I CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL
PER A DONES

Tallers i cursos de formació ocupacional per a dones
Taller de forja auxiliar de geriatria
Taller de jardineria
Taller de bricolatge
Formació ocupacional de monitora de lleure, menjador
Formació ocupacional d’administrativa-comercial
Formació ocupaciona en el comerç
Formació ocupacional d’informàtica
Formació ocupacional d’auxiliar de la llar
Font: Secretaria Tècnica del Consell de les Dones del Baix Llobregat. 2007.
Anàlisi sobre els serveis i recursos adreçats a les dones del Baix Llobregat.

Orientació i inserció laboral
Al 90% dels municipis del Baix Llobregat existeix algun un
servei d’orientació i inserció laboral. En la majoria de casos
tenen algun programa o projecte adreçat al col·lectiu de dones.
En algun municipi aquest servei està dirigit a dones víctimes
de violència de gènere. Generalment, en el marc de l’orientació
laboral s’ofereix un servei de reinserció laboral per a dones
on es dóna suport tècnic i assessorament per facilitar
l’ocupabilitat i la recerca de feina. D’altra banda, hi ha municipis
on el servei d’integració sociolaboral és un projecte que
s’ofereix des del servei d’informació per a les dones.

Centre de recursos i servei d’informació
Al 34,5% dels municipis de la comarca existeix un centre de
recursos específic per a les dones. Les denominacions són
molt diverses i, a més a més, en la majoria de casos va lligat
al servei d’informació per a dones. De fet, gairebé tots els
municipis del Baix Llobregat que tenen un centre de recursos
també tenen el servei d’informació general per a dones.

Programes i formació específica
Per tal d’afavorir l’ocupabilitat de les dones, al 43% de les
localitats del Baix Llobregat hi ha formació ocupacional
específica. Entre els cursos i tallers organitzats, destaca la
formació en geriatria i en monitora de lleure.

A la meitat dels municipis del Baix Llobregat hi ha un servei
d’informació per a dones que es distribueix de forma homogènia
per les zones de la comarca. Tal i com passa amb els centres
de recursos, les denominacions són heterogènies.

Es concentren a la Zona Delta la majoria de municipis on
donen formació per a determinades ocupacions i on aquesta
és específica per a dones. A la Zona Centre, s’organitzen
tallers de formació ocupacional. A la Zona Nord, a la majoria
d’ajuntaments, es realitza formació ocupacional per a dones,
al igual que a alguns municipis de la Vall Baixa.

A la majoria de la Zona Nord existeixen punts d’informació
per a les dones. En alguns casos és un servei específic però
en d’altres es troba immers en un altre servei.

Pel que fa a l’organització de tallers i programes específics
per a dones, més de la meitat dels ajuntaments de la comarca

realitzen tallers i elaboren programes. Les temàtiques són
diverses, entre les quals es troben tallers d’expressió oral,
d’autoestima, de participació en la vida política, d’idiomes
o de creativitat artística i social o hi ha cursos d’ofimàtica,
entre d’altres.
Xerrades de sensibilització
Un altra activitat que s’emmarca com acció afirmativa és la
realització de xerrades que busquen sensibilitzar al jovent
sobre les desigualtats de gènere, la sexualitat o la violència
masclista. Aquestes es realitzen al 82% dels municipis de
la comarca. Les sessions es fan als instituts i altres centres
educatius i adopten diferents formats. Hi ha projeccions de

Taula 31. Accions afirmatives. Resum dels
serveis. Baix Llobregat. 2007
%

SERVEI
Hi ha

No hi ha

Total

Assessorament jurídic

93

7

100

Xerrades de sensibilització
per a joves

82

18

100

Assessorament psicològic

76

24

100

Orientació i inserció laboral

70

30

100

Punts d’informació per
a dones

52

48

100

Programes específics

59

41

100

Formació específica

52

48

100

Formació ocupacional

45

55

100

Centre de Recursos per
a Dones

34,5

65,5

100

Per a la diversitat sexual

14

86

100

Font: Secretaria Tècnica del Consell de les Dones del Baix Llobregat. 2007.
Anàlisi sobre els serveis i recursos adreçats a les dones del Baix Llobregat.
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Salut
Existeix poca diversitat en les accions desenvolupades en
els municipis per fomentar la salut de les dones. Entre els
recursos més difosos es troba el servei d’informació al jovent
sobre sexualitat, les bones pràctiques i les malalties de transmissió sexual què es troben als gairebé la totalitat dels
municipis de la comarca. En algunes localitats, els tallers
són organitzats per les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) o pel
Programa d’Atenció en Salut Sexual i Reproductiva Baix
Llobregat Litoral (PASSIR).
En aquest sentit, s’ha de senyalar com a recurs l’existència de
l’Oficina Comarcal d’Informació i Serveis a la Joventut. Aquesta
ha elaborat unes guies en l’àrea de salut que tracten temes
com ara la sexualitat, les drogues o les pràctiques alimentàries.

pel·lícules relacionades amb temes de gènere, es fan diferents
tallers de prevenció, de salut sexual, sobre la relació de parella o s’organitzen sessions informatives en el marc de la
celebració del 25 de novembre, dia internacional de la no
violència contra les dones.
Tal i com s’observa al quadre, la majoria d’ajuntaments
tenen un servei d’assessorament jurídic i organitzen xerrades
de sensibilització per al jovent. D’altra banda, és el servei
per a la diversitat sexual, un dels recursos menys difosos
a la comarca ja que només es troba al 14% dels consistoris.
En la mateixa línia, els recursos dirigits a incentivar l’activitat
cultural de les dones són escassos ja que només el 31%
participen del Premi literari Delta i només el 23% concedeixen
ajudes per tal d’elaborar estudis sobre gènere i sobre la
historia de les dones i el moviment feminista.
Pel que fa als recursos i serveis que ofereixen les organitzacions sindicals a la comarca organitzen xerrades de
sensibilització per al jovent, tenen un servei d’orientació i
inserció laboral, un punt d’informació per a les dones de la
comarca i organitzen programes i formació específica per
a dones. A més a més, UGT del Baix Llobregat ofereix un
servei jurídic i psicològic i un servei per a la diversitat sexual.

Un altre servei que es troba a més de la meitat dels municipis
que conformen la comarca, és el Programa de Planificació
Familiar. D’altra banda, el 71% dels municipis tenen programes de prevenció de la salut. Alguns d’aquests programes
són específics com ara el programa de prevenció del càncer
de mama; generalment es coordinen des del Servei de Planificació Familiar, en alguns casos, o des de les Àrees Bàsiques de salut (ABS).
Pel que fa a la celebració del Dia Internacional d’acció per la
Salut de les Dones (28 de maig), el 54% dels municipis
organitzen actes de celebració i conscienciació. La forma dels
actes és molt variada, des de xerrades i tallers, fins a
exposicions, jornades o l’organització de cicles de conferències.

Taula 32. Accions afirmatives. Salut. Baix
Llobregat. 2007
%

SERVEI
Hi ha

No hi ha

Total

Informació a les joves
sobre sexualitat

96

4

100

Programes de Planificació
Familiar

78

22

100

Programes de prevenció
de la salut

71

29

100

Celebració del 28 de maig

54

46

100

Font: Secretaria Tècnica del Consell de les Dones del Baix Llobregat. 2007.
Anàlisi sobre els serveis i recursos adreçats a les dones del Baix Llobregat.

VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
Per tal d’eradicar la violència masclista contra les dones en
els últims anys s’han desplegat diferents serveis i recursos
a la comarca. A continuació es fa un anàlisi dels elements
que existeixen als diferents municipis del Baix Llobregat per
tal de poder reduir el nombre de casos de maltractament i
d’accions violentes contra les dones.
Atenció jurídica, psicològica i servei d’atenció psico-infantil
El servei d’assessorament legal per a les víctimes de violència
masclista s’ofereix al 87% dels ajuntaments del Baix Llobregat.
En alguns casos aquest servei s’engloba dintre d’un pla local
o d’un programa específic d’atenció a les víctimes de
maltractaments.
Un altre recurs molt present a les localitats del Baix Llobregat
és el servei de suport psicològic a les víctimes que hi ha al
70% dels ajuntaments. Aquest servei s’emmarca dins d’altres
projectes més amplis, d’aquesta manera, en alguns casos
es troba dintre del servei d’atenció a les dones. Val a dir que
a la Zona Nord aquesta prestació no està generalitzada.
D’altra banda, l’atenció psico-infantil és un recurs que només
existeix al 41% dels municipis de la comarca. En algunes
localitats, tot i no existir un servei propi, els casos que
apareixen es deriven al Centre de Salut Mental Infantil i
Juvenil (CSMIJ). En el Prat de Llobregat existeix un Centre
de Desenvolupament infantil i atenció precoç adreçat als
infants de 0 a 4,5 anys i participen diferents administracions
públiques; en aquest centre es tracten múltiples casos i
actualment l’àrea municipal de Serveis Socials està ultimant
un protocol interdisciplinar per a l’actuació professional en
casos de maltractament.
Programes de prevenció i teleassistència
Una altra acció que es realitza a la majoria de localitats de
la comarca és el programa o l’activitat de prevenció i/o
sensibilització contra la violència. Pràcticament la totalitat
dels ajuntaments i les organitzacions sindicals realitzen
accions d’aquest tipus.
A més a més, existeix un servei que actualment s’està
estenent a la comarca i està previst que en un curt període
de temps s’implanti en més municipis. Aquest és el servei
de teleassistència, dirigit a víctimes de violència masclista
que disposin d’una ordre de protecció. Ofereix atenció
immediata i a distància; consisteix en la utilització de diferents

tecnologies de comunicació (GPS i GSM) per tal de que, en
situacions d’emergència, es puguin posar en contacte amb
un centre d’atenció a les víctimes.
Circuit local d’atenció a les víctimes i comissió de seguiment
Al 80% dels municipis de la comarca existeix un circuit local
d’atenció a les dones maltractades. Aquest és un mecanisme
de coordinació entre els diferents agents implicats en la lluita
contra la violència masclista en diferents àmbits com ara el
social, sanitari, judicial o policial. Implica el coneixement dels
recursos i de la situació local, així com la coordinació total
i diària de tots aquests agents a partir d’un protocol d’actuació.
En quant a la seva distribució, hi ha circuits d’atenció a la
totalitat de la Zona Centre i Delta i en algunes localitats de
la Zona Nord i la Vall Baixa.
D’altra banda, al 61% dels ajuntaments del Baix Llobregat
s’ha organitzat una comissió de seguiment de maltractaments
que té com a principal objectiu coordinar als diferents agents
implicats en l’acció contra la violència masclista. Aquesta
comissió es troba a la majoria de municipis de la Vall Baixa.
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Coordinació amb les forces de seguretat
Respecte a l’acció policial en casos de violència masclista,
a la totalitat dels municipis del Baix Llobregat existeix coordinació amb la Policia Local. La coordinació amb els Mossos
d’Esquadra ha estat subjecte als dos desplegaments realitzats
a la comarca.
El primer desplegament va tenir lloc al 2006 i es va fer als
municipis de Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat,
Cornellà i el Prat de Llobregat. El segon desplegament,
realitzat aquest any, aglutina la resta de la comarca, tot formant la Regió Policial Metropolitana Sud (RPMS)8.
Amb tots dos desplegaments, actualment a la comarca hi
ha 583 mossos d’esquadra i 4 comissaries de districte, ubicades a Sant Vicenç dels Horts, Viladecans, Gavà i el Prat
de Llobregat.

Centres d’emergència
La pràctica totalitat dels municipis de la comarca tenen aprovat
un conveni de col·laboració amb el centre Llar Betania. Aquest
és un centre d’acolliment d’emergència per a dones víctimes
de violència i els seus infants. És un recurs de resposta immediata i dóna un servei residencial d’estada limitada subvencionat per la Àrea de Benestar Social de la Diputació de
Barcelona i el Departament d’Acció Social i Ciutadania, Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Malgrat aquest recurs d’urgència, no
existeix pràcticament cap tipus de residència de llarga durada
o de pisos tutelats al Baix Llobregat.
Un altre servei específic que hi ha a la comarca és un Centre
d’Intervenció Especialitzada (CIE) que es va crear al 2006

Taula 33. Accions contra la violència. Resum
dels serveis i recursos. Baix Llobregat 2007

Desplegament 2006
Desplegament 2007

Hi ha

No hi ha

Total

Assessorament legal

87

13

100

Suport psicològic

70

30

100

Atenció psico-infatil

41

59

100

Serveis regionals + seu
Seu d’ABP
Comissaria de districte

Martorell

Sant Vicenç
dels Horts

Sant Feliu
de Llobregat
Esplugues de
Llobregat
Cornellà de
Llobregat
Sant Boi de
Llobregat

El Prat de
Llobregat
Aeroport del Prat

Gavà

Castelldefels

Viladecans

8 Segons informació del Grup Regional d’Atenció a la Víctima (GRAV) de l’Oficina
de Relacions amb la Comunitat de la RPMS, els mossos d’esquadra participen,
i es coordinen amb els diferents departaments que integren els circuits
municipals en relació als protocols d’actuació en casos de violència masclista.

%

SERVEIS I RECURSOS

Programes de prevenció

90

10

100

Circuit local d’atenció a les
dones maltractades

80

20

100

Comissió de seguiment
dels casos de maltractament

61

39

100

100

0

100

64

36

100

Coordinació amb la
policia local
Coordinador amb els
Mossos d’Esquadra

Font: Secretaria Tècnica del Consell de les Dones del Baix Llobregat. 2007.
Anàlisi sobre els serveis i recursos adreçats a les dones del Baix Llobregat.

i que ofereix atenció integral i interdisciplinar. En aquest
participen professionals de l’àmbit de la psicologia, treball
social, educació social, dret i inserció laboral. Ofereix atenció,
informació i recuperació a dones i als infants que han patit
violència masclista. És una atenció de segon nivell, un cop
exhaurits els recursos municipals. El CIE està ubicat a Sant
Feliu de Llobregat i depèn del Departament d’Acció Social
i Ciutadania, concretament de la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania.

PRINCIPALS LÍNIES
ESTRATÈGIQUES
Les principals línies estratègiques i les mesures proposades
en aquest Pla Transversal, tenen com a marc metodològic
el principi de la transversalitat en la seva definició i proposta
d’execució.
En aquest sentit, és necessari establir una sèrie d’actuacions
que facilitin, d’una banda, el treball transversal i d’altra, el
desenvolupament de les polítiques d’igualtat de la comarca.
Mesures:
- Impulsar la creació d’una eina que centralitzi les dades
existents de gènere, especialment de la comarca i que,
d’altra banda, generi nous indicadors per conèixer la realitat
de les dones i les seves necessitats en diferents àmbits:
laboral, personal (usos del temps), educatiu o en els casos
de violència masclista, entre d’altres.
- Impulsar plans o programes de polítiques d’igualtat als
ajuntaments de la comarca.
- Promoure la creació de la regidoria de dones i/o polítiques
d’igualtat als ajuntaments, eina imprescindible pel desplegament i la realització de polítiques i programes específics.
- Promoure la presència de les dones a les agendes polítiques
de les administracions públiques.

- Instar perquè els pressupostos municipals incloguin la
perspectiva de gènere en totes les seves actuacions.
- Establir indicadors per avaluar, des d’una perspectiva de
gènere, els pressupostos i les ordenances municipals, així
com fer el seguiment de la seva execució pressupostària
a partir de la creació d’una comissió de control.
Seguint la línia conceptual i metodològica emprada, l’anàlisi,
diagnosi, línies i propostes d’actuacions, estan emmarcades
a partir dels següents eixos: Nous valors, nous rols, Accions
afirmatives per a assolir la igualtat d’oportunitats i Violència
contra les dones.

1. Nous Valors, nous rols
Les principals línies de treball d’aquest eix són:
1.1 EDUCACIÓ I PREVENCIÓ
Cal exercir una funció preventiva i educativa, en especial,
entre la població infantil i juvenil, inculcant models masculins
positius que actuïn contra la violència de gènere i que
equilibrin les funcions socials, culturals i laborals.
La construcció d’una igualtat entre dones i homes afecta als
espais públics i als privats. La història dóna molts exemples
referits a que és més fàcil qüestionar les institucions de
poder o estructures que afecten només l’espai públic que
l’àmbit quotidià de cada persona, per tant cal sensibilització,
formació continuada i treball en la línia de revaloritzar els
valors femenins.

Pla Transversal de
Polítiques de Dones
del Baix Llobregat,
2008-2010

52-53

La construcció d’aquesta nova societat en la que no hi hagi
violència, desigualtat ni injustícia per raó de gènere, només
es farà amb la participació de tots i de totes.
Mesures:
1.2.1 Fomentar, en tots els àmbits, l’educació per a la igualtat,
el respecte a la diversitat i els nous valors.
1.2.2 Commemorar el 8 de març, dia internacional de la dona
treballadora o dia internacional de les dones, en record
de les primeres dones que van lluitar a principis del
segle XX pels drets laborals i polítics.

Mesures:
1.1.1 Afavorir la pràctica coeducativa en els centres educatius
a partir de 0 anys.
1.1.2 Treballar recursos que ajudin i motivin al professorat
a implantar la coeducació en el disseny curricular.
1.1.3 Avançar vers una formació i una educació que valori
per igual l’actuació i l’aportació cultural i social de les
dones i dels homes, que no estereotipin actituds ni
aptituds i que es reconegui i es respecti la diferència,
sense ocultar-la ni jerarquitzar-la.
1.1.4 Realitzar tallers als centres educatius, en col·laboració
amb el Departament d’Educació o altres departaments
en els que es treballi la importància del punt de vista
femení, el paper de les àvies, el treball domèstic,
l’androcentrisme, recerques sobre dones rellevants a
nivell local, dins la seva professió, i que els continguts
es vagin integrant com a crèdits variables.
1.1.5 Avançar vers unes noves relacions entre les persones
i analitzar el concepte “d’amor romàntic”, fent especial
èmfasi en combatre els estereotips que es transmeten
a través d’algunes sèries i programes televisius
1.2 CONSCIENCIACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
La lluita contra tota discriminació per raó de sexe ha de
deixar de ser una lluita típica de les dones per passar a ser
de tota la societat. Els homes s’han d’implicar a favor de la
igualtat, entenent que no s’actua contra ningú sinó que
l’objectiu és desenvolupar creixements personals integradors.

plans d’actuació concrets, seguint una planificació acurada
dels aspectes i qüestions susceptibles de ser informats
a la ciutadania, que ajudin a una discriminació positiva
vers les dones.
1.3.2 Elaborar la informació des d’una perspectiva no
androcèntrica.
1.3.3 Fomentar la realització de revistes, pàgines webs,
programes de ràdio, de TV, de caire temàtic que permetin donar veu i protagonisme a les dones.

1.2.3 Afavorir, a través de la formació i la participació, que
els homes comencin a avançar contemplant la presa
de consciència sobre la singularitat masculina.

1.3.4 Col·laborar amb l’Observatori de les Dones en els
Mitjans de Comunicació per denunciar qualsevol imatge
sexista que aparegui tant en la publicitat com en els
mitjans de comunicació locals i/o generalistes.

1.2.4 Realitzar campanyes permanents de sensibilització i
conscienciació sobre la necessitat de compartir responsabilitats, obligacions i drets, així com vers les dones
que pateixen discriminació múltiple.

1.3.5 Organitzar tallers en els centres educatius i per a la
ciutadania per identificar els estereotips sexistes que
es transmeten en els mitjans de comunicació i la
publicitat, proposant formules de correcció.

1.2.5 Potenciar una política d’igualtat que promogui les
associacions antisexistes, davant la necessitat d’implicar
els homes en la lluita per una plena igualtat.

1.3.6 Visibilitzar els sabers de les dones recuperant,
especialment, la història oral i/o escrita.

1.2.6 Fomentar l’organització d’activitats, debats, fòrums,
sobre els nous valors i els nous rols socials, amb la
participació d’homes i dones.
1.3 COMUNICACIÓ
En la societat global, la informació s’ha convertit en una eina
bàsica per a la convivència i la democràcia. Així en els
municipis els butlletins, les emissores de ràdio i de televisió
o els webs, ajuden a la ciutadania a formar-se una opinió de
les qüestions importants de la seva ciutat o poble.
Diferents estudis constaten la invisibilitat de les dones als
mitjans de comunicació i la poca presència a càrrecs directius.
En una societat democràtica i plural continuar ocultant el
paper que hi juguen les dones és donar un enfocament
parcial de la realitat.
Mesures:
1.3.1 Impulsar l’establiment de mecanismes de col·laboració
transversal, amb tots els serveis municipals i en especial
amb el de premsa i comunicació, a fi de definir línies i

1.3.7 Incorporar la perspectiva de gènere en totes les
recerques, fons documentals, arxius i estadístiques.
1.3.8 Implementar serveis d’informació i atenció suficients
i adequats per garantir la qualitat de vida de les dones.
1.3.9 Promoure la realització de manera periòdica d’estudis i
recerques sobre la situació de les dones a tots els sectors
socials, fent-ne difusió dels resultats a la ciutadania.
1.3.1 Democratitzar el llenguatge
El llenguatge que s’utilitza avui en dia és sexista, amb un clar
predomini del masculí sobre el femení, donant per entès en
nombroses ocasions que el masculí engloba també el femení
quan no és així ja que la gramàtica és rica i ens ofereix moltes
possibilitats per visibilitzar a tothom, segons el context.
El llenguatge no és estàtic sinó canviant i podem veure com
al llarg del temps s’ha anat transformant i adaptant als nous
corrents socials. Ara estem vivint un canvi social important
que sacseja totes les estructures, per tant el llenguatge s’ha
d’adaptar als nous valors emergents.

Mesures:
1.3.1.1 Potenciar la creativitat i la capacitat expressiva de
la llengua, cercant noves formulacions lingüístiques
que siguin respectuoses amb les persones i alhora
no discriminatòries, fugint d’aplicar per norma el
genèric masculí.
1.3.1.2 Establir mecanismes que ajudin a utilitzar un llenguatge no discriminatori tant en els documents administratius, com en els mitjans de comunicació o en
les relacions i expressions quotidianes. Revisar els
impresos, revistes, webs, documents...
1.3.1.3 Fer formació continuada i tallers que ajudin a aquesta comprensió i que facilitin elements pràctics per
ferho possible.
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1.4 POBLES I CIUTATS MÉS HABITABLES
Sovint els nostres pobles i ciutats són agressius vers les
dones: voreres estretes i altes, transport públic local totalment
insuficient, urbanitzacions allunyades de nuclis urbans,
excessiu protagonisme del trànsit rodat.
L’espai públic ha de ser l’essència de la ciutat i un lloc
agradable i accessible per viure. Per tant, les transformacions
socials i els nous valors s’hi han de reflectir. Les dones tenen
molt a dir en el planejament i en el disseny urbà ja que en
són les principals usuàries.
Mesures:
1.4.1 Col·laborar en el disseny d’un nou model de ciutat i de
mobilitat urbana habitable, que tingui en compte les
necessitats dels col·lectius: homes, infants, gent gran,
persones amb discapacitat i especialment el de les
dones.
1.4.2 Motivar la participació de les dones en el moment
d’elaborar plans i projectes urbanístics que defineixin
el futur del seu barri i poble.
1.4.3 Eliminar totes les barreres arquitectòniques possibles
als pobles i polígons industrials: voreres accessibles
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per caminar i passejar, parcs públics adequats al barri, amb
seguretat i salubritat, rampes, escales mecàniques,
ascensors, enllumenat, etc.

1.5.3

Fomentar la presència activa de les dones en taules
de negociació, en entitats de tot tipus, en moviments,
ong’s i òrgans de consulta entre d’altres.

1.5.13 Fomentar la realització d’intercanvis i coneixement
d’altres realitats. Estendre experiències com
l’anomenada “Veïnes del Món”.

1.4.4 Demanar a les administracions competents un transport
públic urbà i interurbà a l’abast de tothom.

1.5.4

Impulsar la creació de centres d’informació i atenció
per a les dones, a cada municipi, com un espai físic específic de trobada amb unes hores i uns dies concrets
d’atenció i informació, així com altres serveis i activitats.

1.5.14 Recuperar i treure a la llum pública el paper de les
dones a la història a través de diferents mecanismes
com per exemple: cursos d’iniciació a la recerca, tallers,
tertúlies de recuperació de la memòria històrica, i
convocar beques d’investigació històrica per impulsar
treballs sobre la presència i les diferents aportacions
de les dones en el transcurs del temps. Elaboració de
materials didàctics per ensenyar a construir i analitzar
la història a partir d’incorporar les aportacions de les
dones.

1.4.5 Facilitar l’accés en transport públic als polígons
industrials.
1.4.6 Dotar les urbanitzacions de tots els serveis necessaris:
equipaments, enllumenat, accessos, transport, mobiliari
urbà per tal de prevenir l’aïllament que especialment
afecta les dones.
1.5 ASSOCIACIONISME I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Les dones catalanes tenen una forta tradició associativa, de
treball col·lectiu i de creació d’espais propis. Els 40 anys de
franquisme van truncar moltes iniciatives però no van poder
amb les corrents i reivindicacions feministes, que es van
estendre, sobretot a partir de l’organització de les primeres
Jornades Catalanes de la Dona l’any 1976.
La nostra comarca és de les més actives. Hi ha una Federació
de Dones per a la Igualtat i més de 70 associacions de dones
que, al llarg de l’any, planifiquen i organitzen activitats diverses
amb l’objectiu, entre d’altres, d’ajudar les dones a trobar el
seu propi espai, a formar-se i a relacionar-se.
Mantenir viu i actiu el moviment associatiu és, sens dubte,
una de les principals línies estratègiques d’aquest Pla
Transversal i base per a una sòlida participació ciutadana.
Caminar des de la democràcia representativa vers la
democràcia participativa és un objectiu pel qual cal treballar
i que no serà realitat sense la implicació de tota la ciutadania.
Mesures:
1.5.1 Dinamitzar el teixit associatiu femení donant suport i
fomentant la participació de les dones joves mitjançant
accions concretes, activitats, recerques, actes, trobades,
fòrums, formació, assessorament.
1.5.2 Definir noves formes de participació i associacionisme
que contemplin l’ús de les tecnologies de la informació,
la relació, el coneixement i l’intercanvi en xarxa,
fomentant la seva formació.

1.5.5 Impulsar la creació i foment dels Consells de les Dones,
com a instruments que facilitin l’intercanvi de coneixements, experiències, propostes i la participació ciutadana.
1.5.6 Potenciar els Consells de les Dones com a espais de
coordinació supramunicipal de caràcter permanent
i amb un funcionament estable.
1.5.7

Promoure que en la composició dels Consells de les
Dones hi estiguin representades les entitats del municipi que treballen en l’àmbit dona, els agents socials
i persones a títol individual per tal d’enriquir el debat
i les possibles línies de treball que se’n puguin derivar.

1.5.8 Fomentar un funcionament obert i plural dels Consells
de les Dones, amb reunions periòdiques i amb un pla
de treball establert.
1.5.9 Elaborar un Manual d’ús que reculli les principals línies d’actuació pel que fa al bon funcionament dels
Consells de les Dones i per promoure el treball transversal entre els departaments municipals i els diferents
sectors socials.
1.5.10 Promoure tallers de formació en la participació per a
les persones que treballen en polítiques d’igualtat
d’oportunitats.
1.5.11 Estudiar la nova realitat poblacional de la comarca
pel que fa a les dones immigrades i fomentar la seva
participació en les associacions.
1.5.12 Realitzar tallers per a dones immigrants en els que
se les proporcioni informació bàsica de la nostra
cultura i forma de funcionar la societat: sistema
sanitari, educatiu, cultural, comercial... elements
bàsics per comunicar-se i relacionar-se amb el seu
entorn social.

1.5.15 Fomentar la lectura i el coneixement a través de la
realització de tallers d’escriptura i de literatura.
1.5.16 Consolidar i impulsar el Premi Delta de Novel·la per
a Dones com un marc idoni per a l’expressió literària
femenina de qualitat. Diverses localitats promouen
premis locals de literatura femenina.
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2. Accions afirmatives per a assolir la
Igualtat d’Oportunitats
Les principals línies de treball d’aquest eix són:
2.1 FORMACIÓ, ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL
L’actual estat del benestar no es pot sostenir sense el treball
femení. Durant els darrers 30 anys la incorporació de les dones
al mercat de treball, a les universitats, a la societat i a la vida
pública ha estat massiva, però no sempre aquesta incorporació
s’ha produït en igualtat, ni els homes han entrat a l’àmbit privat.
La segregació horitzontal fa que les dones encara reprodueixin
el paper tradicional, a casa i a la feina, i accedeixen a una
menor varietat de llocs de treball que els homes.
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2.1.7 Fomentar la participació de les dones en el món sindical
per tal de millorar la seva situació en el mercat laboral.
2.1.8 Col·laborar amb els agents socials i econòmics de la
localitat o comarca per garantir l’accés, la presència i
la permanència de les dones en el mercat de treball
en condicions dignes i de qualitat, en funció del seu
perfil professional.

Les desigualtats salarials indirectes són una realitat: s’estima
en més de 20 punts la diferència a nivell global.
Mesures:
2.1.1 Fomentar la formació professional continuada i amb
perspectiva de gènere per a les dones, base per una
incorporació laboral en igualtat.
2.1.2 Exigir en les negociacions del convenis que s’apliqui
el principi d’igual salari per treball d’igual valor.
2.1.3 Fomentar l’equiparació del règim especial de treballadors
i treballadores autònoms i de la llar al règim general.

2.2. LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I
PERSONAL. NOVES ORGANITZACIONS DEL TEMPS
Posar en el centre de les polítiques el valor dels temps de
vida i avançar vers la construcció d’una cultura per a un nou
contracte social, són objectius pendents en la nova organització de la societat. No assolirem una veritable democràcia
paritària si no hi ha corresponsabilització en el treball remunerat, en la casa, en l’oci i en la política, en resum, en l’àmbit
públic i en el privat.

2.2.6 Sensibilitzar l’empresariat en la conciliació de la vida
laboral i personal. Temps per treballar, temps per
viure. A partir d’aquest eslògan, elaborar campanyes
permanents d’informació i sensibilització sobre la
necessitat de caminar vers una nova cultural empresarial que ens ha de conduir a noves formes de viure,
de treballar, de satisfacció amb la feina i de millora
del clima laboral.
2.2.7 Promoure el permís de paternitat com una eina que
ajuda la conciliació i l’accés de les dones al treball i
a llocs de responsabilitat. Facilita que els homes
entrin a l’àmbit privat, espai tradicionalment reservat
a les dones.
2.2.8 Formar i sensibilitzar la societat i en especial la gent
jove per assolir la corresponsabilitat masculina en el
treball domèstic, en la cura de les persones i en l’educació i criança dels infants.

Mesures:
2.2.1 Fer de la conciliació de la vida laboral i personal un
dret universal.

2.2.9 Promoure els Bancs del Temps, com instruments i
serveis de suport a la conciliació de la vida laboral i
personal.

2.2.2 Elaborar el cens de les empreses locals amb més de
250 treballadors i treballadores, instant-les perquè
negociïn amb els representants sindicals l’elaboració
de plans d’igualtat, segons senyala la Llei per a la Igualtat
Efectiva entre Dones i Homes (capítol III, artícle 45.2).
Els plans d’igualtat han de permetre fer una anàlisi actual
de l’organització i establir possibles alternatives de
millorar en l’àmbit de la igualtat d’oportunitats.

2.2.10 Adoptar pautes d’actuació de bones pràctiques en
relació amb la conciliació del temps de l’activitat
política o professional amb el temps familiar o
personal.

2.2.3 Instar a les administracions locals de la comarca i altres organismes públics perquè elaborin el seu Pla
d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes.

2.1.4 Prestigiar les professions feminitzades fins assolir el
mateix reconeixement de les altres.

2.1.6 Promoure campanyes de conscienciació sobre la
necessitat de la igualtat d’oportunitats a la feina. Feines
d’igual valor han de tenir igual reconeixement i, amb
una mateixa preparació hi ha d’haver igualtat
d’oportunitats real entre dones i homes.

Les anomenades polítiques de conciliació són de recent
aparició i sorgeixen en el marc de les Estratègies Europees
d’Ocupació, com actuacions lligades a les necessitats laborals
de les dones i per promoure l’ocupació femenina. Els seus
principals instruments són els permisos laborals i la promoció
dels serveis d’atenció domiciliària, necessaris per ajudar a
una millor distribució del temps i del treball.
Impulsar i promoure la conciliació de la vida, personal i laboral
dels homes i les dones per construir un model de vida quotidiana que dissenyi uns nous usos dels temps de treball i
temps de vida, s’ha convertit en una de les principals línies
estratègiques de les polítiques de gènere que cal desenvolupar
a curt termini.

La taxa d’atur femenina és superior a la masculina i la
precarietat laboral colpeja amb força les dones. A Catalunya
6 de cada 10 dones en edat laboral estan treballant, el 62%,
mentre que aquesta taxa en els homes és del 80%, 8 de
cada 10 homes treballen.

2.1.5 Fomentar entre les dones joves professions i carreres
tècniques o tradicionalment considerades masculines:
enginyeres, informàtiques, bomberes, etc.

La nova Llei Orgànica per a la Igualtat Efectiva entre Dones
i Homes que ha entrat en vigor aquest any té les principals
mesures en l’àmbit laboral i representatiu i és una eina
important si s’aplica adequadament.

2.2.4 Facilitar a tots els agents socials, entitats i administracions locals informació periòdica sobre la nova Llei
per a la Igualtat Efectiva entre Dones i Homes i l’elaboració del pla d’igualtat: Bones pràctiques, intercanvi
d’experiències, etc.
2.2.5 Sensibilitzar a les empreses en matèria d’igualtat, potenciant la creació de plans d’igualtat amb la representació
de les treballadores i els treballadors a les empreses i
organitzant jornades o activitats, d’àmbit comarcal.

2.2.11 Racionalitzar horaris i formes de treball que ajudin a
la conciliació. Per exemple, en les convocatòries de
reunions, debats o qualsevol altra activitat, indicar
l’hora de començar i l’hora d’acabar, treballar des de
casa o per objectius, són elements a implementar.
2.2.12 Reivindicar mesures fiscals que afavoreixin que les
empreses posin a l’abast dels seus treballadors i treballadores serveis que ajudin la conciliació: serveis d’atenció
domiciliària, transport públic en condicions, entre d’altres.
2.2.13 Promoure des de les administracions públiques ajuts
i recursos pel desenvolupament de llars d’infants i
serveis d’atenció domiciliària de proximitat que ajudin
les famílies a cobrir les despeses referents a la cura
de persones amb dependència, malaltes o gent gran
a fi que aquesta tasca no recaiguin sempre sobre les
dones.
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2.2.14 Revaloritzar les tasques de cura i atenció a les
persones.
2.2.15 Treballar en la línia d’aconseguir pactes locals que
contemplin una reestructuració de tota la societat pel
que fa als usos del temps.
2.2.16 Sensibilitzar a les empreses sobre la necessitat de
l’existència de protocols contra l’assetjament sexual,
moral i laboral a la feina, fomentar la seva elaboració
i vetllar pel seu compliment.
2.2.17 Indagar sobre la demanda dels recursos i serveis
disponibles per a les dones per tal de fer-los més
eficients, més adaptables a les noves necessitats i
fomentar que es facin els necessaris per cobrir les
demandes de tota la població.
2.3 ACCÉS DE LES DONES A LLOCS DE DECISIÓ
Trencar el sostre de vidre és avui encara un objectiu pendent.
Els llocs de treball de categoria superior continuen sent
ocupats per homes.
En els consells de direcció de les grans empreses, les dones
amb prou feines arriben a un 4% i en els comandaments
entremitjos la xifra oscil·la entre un 23 i un 25%, sempre per
sota del 30%.
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En els llocs de decisió política, tant nacional com local els
índexs de participació femenina també són baixos. Al Congrés
dels Diputats espanyol la representació de les dones ha
passat del 6,6% l’any 1986, al 36% en les darreres eleccions
celebrades el maig de 2004. Cal afegir a aquestes dades un
element preocupant: la rotació. El 20% d’homes manté els
seus escons durant tres o més legislatures mentre que les
dones només assoleixen aquest percentatge en un 2,8%.
Pel que fa al nivell local, el nombre de dones electes als
Ajuntaments catalans ha passat de l’1% d’alcaldesses l’any
1979 al 13% d’aquest any 2007 i pel que fa regidores, del
4% a poc més del 30%. La comarca del Baix Llobregat està
per sobra de la mitjana catalana amb un percentatge de
regidores del 39,7% i d’alcaldesses del 23%.
Mesures:
2.3.1 Incentivar la formació, lideratge i empoderament femení.
Incrementar la confiança i autoestima de les dones. Enfortir el lideratge femení en la política per accedir i perdurar en llocs de decisió i responsabilitat. Defensar les
autories de les accions públiques fetes per les dones.

la medicina tendeix a menysvalorar les patologies femenines
i a considerar-les, moltes vegades, com patologies psicosomàtiques. La majoria de vegades la salut de les dones
s’ha estudiat i valorat només com a salut reproductiva. Es
necessita més investigació i un tractament diferenciat davant
les malalties dels homes i de les dones.
Les dones pateixen de manera elevada, fins a un 24%
segons alguns estudis, riscos psicosocials, els més freqüents
són la depressió i l’estrès, degut a la dificultat de comptabilitzar
vida personal, familiar i laboral i la sobrecàrrega que representa la doble jornada.
Mesures:
2.4.1 Commemorar la Diada Internacional d’acció per a la
Salut de les dones, el 28 de maig, com a mesura de
sensibilització, per fer públic l’estat de salut de les
dones, les seves demandes i el compromís de les
administracions per afavorir-les. A tal efecte es poden
organitzar actes, campanyes, fòrums, xerrades, etc.

2.3.2 Establir vincles i crear xarxes de suport entre dones
aprofitant les noves tecnologies.

2.4.2 Instar a les administracions competents per obrir el
catàleg de malalties professionals fent constar les que
afecten a les dones.

2.3.3 Promoure mesures d’acció positiva que ajudin a assolir
una proporcionalitat en els llocs de responsabilitat.

2.4.3 Potenciar la perspectiva de gènere en l’àmbit de la
investigació mèdica i la salut.

2.3.4 Vetllar per la representació paritària a tots els òrgans
de representació públics i privats.

2.4.4 Fomentar campanyes de prevenció sobre el càncer
de mama i altres malalties que afecten a les dones,
especialment a aquelles que pateixen discriminació
múltiple.

2.3.5 Dissenyar, a nivell de cada localitat, estratègies perquè
els valors de representació de les dones en els llocs
de decisió, ja sigui en els Consells d’Administració de
les empreses com en l’àmbit de representació política,
augmentin. Mantenir reunions periòdiques amb els partits polítics, sindicats, empresariat i agents socials a fi
que La Llei per a la Igualtat Efectiva entre Dones i Homes s’apliqui.
2.4 LA SALUT DE LES DONES
Des de l’any 1987 es commemora el Dia Internacional d’acció
per la Salut de les Dones, dirigit a la defensa i promoció de
la salut i els drets de les dones en aquest àmbit.
Els plantejaments mèdics actuals i la recerca fan poc visibles
els problemes de salut específics de les dones. Avui encara

2.4.5 Impulsar mesures de conciliació de la vida laboral i
personal, per evitar la doble jornada.
2.4.6 Promoure la creació del Punt Jove de Salut a cada
municipi. Un servei de salut adreçat al jovent que
ofereixi informació i assessorament sobre diversos
temes com ara la sexualitat, anticoncepció, malalties
de transmissió sexual, sida, drogodependències,
conductes addictives, hàbits alimentaris, etc.
2.5 LA PRÀCTICA I EL FOMENT DE L’ESPORT PER PART
DE LES DONES
L’àmbit esportiu és un dels reductes més masculins que
encara tenim a la societat. Les dones hi entren amb moltes
dificultats i la seva visibilització és pràcticament nul·la.

Canviar la visió general de la població envers l’esport,
trencant mites i estereotips és un objectiu a assolir.
Mesures:
2.5.1 Fomentar que les regidories d’esport promoguin la
pràctica de l’esport per a tots els sexes, tant de
competició com de lleure.
2.5.2 Vetllar perquè els mitjans de comunicació donin visibilitat a la pràctica de l’esport femení.
2.5.3 Promoure dinàmiques de participació femenina en
l’àmbit esportiu per estimular i fomentar la pràctica de
l’esport entre les dones, en especial entre les nenes i
les joves.
2.5.4 Fomentar la redacció de protocols contra l’assetjament
i abús sexual a l’àmbit de l’esport.
2.5.5 Treballar perquè les administracions públiques, els
clubs i les entitats esportives apostin de manera
decidida per la pràctica de l’esport femení, dotant-lo
dels recursos i la promoció necessària.
2.5.6 Fomentar l’accés de les dones a llocs de decisió de
l’àmbit esportiu local.

Pla Transversal de
Polítiques de Dones
del Baix Llobregat,
2008-2010

3. Violència contra les dones
3.1 LA PREVENCIÓ I LA LLUITA PER L’ERADICACIÓ DE
LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
La violència contra les dones no s’atura. Els valors i les costums es transformen i existeixen, dificultats per adaptar-se a
aquests canvis i a compartir responsabilitats i deures en igualtat
de condicions. Per avançar vers una plena ciutadania lliure
de violència, cal sensibilitzar i conscienciar la societat però
també calen instruments, serveis i recursos. Un d’ells és el
marc legal. L’any 2005 va entrar en vigor la Llei de Protecció
Integral contra la Violència de Gènere a nivell estatal i el proper
any 2008 s’aprovarà, a Catalunya, la Llei dels Drets de les
Dones per a l’Eradicació de la Violència Masclis-ta, elements
que sens dubte són necessaris per un abordatge integral del
fenomen de la violència contra les dones.
Les principals línies de treball d’aquest eix són:
Mesures:
3.1.1 Potenciar els circuits locals d’atenció a les dones en
situació de violència com instruments que funcionen
de manera interdisciplinar i transversal, en coordinació
i col·laboració entre totes les institucions, persones i
estaments implicats.
3.1.2 Oferir formació específica sobre violència de gènere
a totes i tots els professionals i agents socials involucrats
en els diferents recursos i circuits contra la violència
masclista o que fan tasques de detecció i prevenció.
3.1.3 Difondre els serveis disponibles per a dones maltractades com ara telèfons gratuïts, serveis d’informació,
recursos i centres especialitzats.
3.1.4 Estudiar la conveniència de desenvolupar, a nivell comarcal,
models i xarxes d’atenció integral que ofe-reixin els
recursos necessaris en tot el procés de tractament i
recuperació de les dones que es troben en situació de
violència, així com per als seus infants: centres d’atenció
integral, cases d’acollida, pisos pont, entre d’altres.
3.1.5 Facilitar serveis d’assessorament jurídic i psicològic a
totes les dones que ho necessitin.
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3.1.6 Promoure que es garanteixi el dret a l’assistència social integral per a les dones que pateixen violència
de gènere.
3.1.7 Exercir, des de la regidoria de les dones o de l’ajuntament, sempre que sigui possible, l’acció pública en
els processos penals amb víctimes mortals per causes
de violència domèstica en l’àmbit familiar.
3.1.8 Informar sobre els drets laborals que la legislació
contempla per a les dones que es troben en situació
de violència.
3.1.9

Avançar en els instruments de diagnòstic dels casos
de maltractament psicològic què és el més difícil de
demostrar i té efectes greus sobre la salut física i
psíquica de les dones que el pateixen.

3.1.10 Ampliar les polítiques contra la violència a àmbits
relacionats amb l’educació, la prevenció i el canvi de
valors i rols en la societat. Sense aquest abordatge
integral, les polítiques seran només assistencials,
sobre fets concrets i consumats, sense eradicar la
violència des de les seves arrels.
3.1.11 Promoure una educació en igualtat en tots els àmbits
de la societat, la família, l’escola i el treball.
3.1.12 Planificar campanyes estables d’informació i sensibilització. Editar guies de recursos, fer campanyes de
sensibilització a les escoles i als instituts, incidint en
especial sobre la gent jove. Aprofitar la commemoració
del 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència vers les dones, per organitzar activitats de conscienciació adreçades a tota la societat.
3.1.13 Informar sobre el tema de la violència masclista, en
especial des dels mitjans públics locals, amb rigor i
sense incitar a la violència. Vetllar perquè des de
cada municipi i, en especial des de l’Observatori de
les Dones als Mitjans de Comunicació, es respecti el
codi deontològic i les recomanacions aprovades pel
Col·legi de Periodistes i altres organismes implicats.
3.1.14 Planificar la realització de tallers de prevenció contra
la violència masclista als Instituts i centres educatius,
en el marc de l’oferta educativa municipal.

3.1.15 Enfortir, potenciar i generar xarxes potents de dones
que contribueixin a l’empoderament femení, que
augmentin l’autoestima i que garanteixin la inviolabilitat
del cos femení.
3.1.16 Instar a la Generalitat i administracions competents
perquè s’introdueixi en els dissenys curriculars
continguts relacionats amb la prevenció de la violència
masclista i els nous models de relació.
3.1.17 Donar a conèixer, respectant els protocols informatius,
les dades quantitatives sobre dones maltractades i/o
mortes a la comarca, de manera periòdica.
3.1.18 Lluitar contra el tràfic de persones per la seva explotació sexual i impulsar mesures per eradicar la situació
de prostitució en la que es troben moltes dones.

ORGANISME GESTOR
Una comissió específica vetllarà pel desenvolupament del
Pla Transversal i realitzarà el seguiment oportú. Entre els
seus objectius destacaran el de fomentar la participació dels
agents de la comarca i el de definir el sistema d’indicadors
que permetin avaluar tant el Pla Transversal com les seves
actuacions.
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Glossari de recursos i serveis
Consell Municipal de les Dones
Òrgan consultiu i de participació que aglutina les diferents entitats, associacions
i grups representatius del municipi en matèria de dona. La seva tasca és tractar
diferents àmbits per tal de potenciar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes
i reduir les desigualtats existents.

Estratègia de comunicació
Planificació d’un seguit de línies estratègiques en matèria de comunicació per
tal d’aconseguir uns determinats objectius establerts prèviament.

Butlletí municipal
Publicació municipal que es realitza amb certa periodicitat que té com a objectiu
informar a la ciutadania de les activitats, projectes i programes que es desenvolupen
al consistori.

Web temàtica sobre les dones
Consisteix en un espai dins de la pàgina web municipal o independent d’aquesta
on s’informa de tots els recursos i serveis disponibles per a les dones del municipi.
És un espai que pot oferir informació i, al mateix temps, ser un espai interactiu
on comunicar-se amb les dones de la localitat.

Servei d’Assessorament Jurídic
Recurs de recolzament a les dones que consisteix en informar sobre el marc
legal existent i aconsellar jurídicament a les dones del municipi.

Xerrades de sensibilització per a joves
Accions de conscienciació del jovent sobre les desigualtats de gènere i la
discriminació en diferents àmbits: familiar, personal, laboral, entre d’altres.

Servei d’Assessorament Psicològic
Servei que consisteix en donar recolzament psicològic a les dones del municipi.
Els temes que generalment es treballen són de diversa índole com ara la sexualitat,
les relacions afectives, les familiars, entre d’altres.
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Servei d’Orientació i Inserció Laboral
Servei municipal d’informació, orientació i suport en el procés
de cerca de feina adreçat a les dones que té en compte les
particularitats i desigualtats que pateixen en el mercat laboral.

Servei d’Informació per a dones
Espai que centralitza la informació dels recursos i serveis
existents adreçats a les dones i, d’altra banda, recull i canalitza
les demandes i necessitats de les dones del municipi. A més
a més, centralitza i difon l’activitat que es realitza al municipi
en matèria de dones i potencia l’associacionisme femení.

Programes Específics per a dones
Actuacions que s’adrecen a les dones de la localitat i pot
desenvolupar-se en diferents àmbits: cultural, laboral,
professional, familiar, etc.

Formació Específica per a dones
Projectes que tenen com a objectiu formar a les dones del
municipi en diferents àmbits com ara el cultural, l’educatiu,
entre d’altres.

Formació Ocupacional per a dones
Realització de tallers o cursos per tal de donar formació a les
dones en diferents àmbits laborals per afavorir la seva
ocupabilitat en el mercat de treball.

Centre de Recursos per a Dones (CRD)
Espai on es centralitzen tots els serveis i recursos disponibles
per a les dones del municipi. S’ofereix un tracte individualitzat
i té com a principal objectiu donar resposta a les demandes
d’informació i atenció a les dones, potenciar els processos
d’autonomia personal i promoure la participació social i política
de les dones del municipi.

Servei per a la diversitat sexual
És un servei d’acollida, informació, orientació i recolzament
individualitzat a homosexuals, bisexuals i transsexuals i al
seu entorn immediat. També s’ofereix informació sobre aquest
tema a la ciutadania en general

Col·laboració amb les escoles per la
coeducació
Participació conjunta del consistori i els centres educatius
del territori per tal de fomentar l’educació en els nous valors
socials com ara la cooperació, la resolució dialogant, la no
violència, entre d’altres. L’objectiu fonamental és aconseguir
una educació basada en la igualtat de gènere.

Participació en el Premi Delta
Premi que convoquen diferents ajuntaments de la comarca
des de l’any 2000. L’objectiu principal és fomentar i encoratjar
la creativitat literària de les dones i, per tant, promoure la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Foment d’estudis sobre gènere i historia
de les dones
Accions per animar a les dones a fer recerca sobre les
desigualtats de gènere, sobre la historia de les dones i la
seva repercussió en el món actual

Servei d’Informació al jovent sobre
sexualitat
Prestació que consisteix en donar informació i assessorament
sobre sexualitat al jovent del municipi.

Programes de Planificació Familiar
És un servei d’informació i atenció mèdica en relació a la
sexualitat i la maternitat.

Programes de Prevenció de la Salut
Conjunt d’actuacions que tenen com a principal objectiu
millorar la salut de les dones mitjançant la prevenció. Alguns
dels aspectes que es treballen és la millora dels hàbits de
les dones, la seva informació sobre malalties més prevalents
en dones o sobre les mesures de protecció sexual i de
prevenció de l’embaràs, entre d’altres.

Assessorament legal
Recurs de recolzament a les dones, víctimes de violència
masclista, que consisteix en informar sobre el marc legal
existent en casos de violència i aconsellar jurídicament a la
víctima sobre les possibles vies aplicar.

Programes de sensibilització i/o
prevenció contra la violència
Accions que tenen com a objectiu sensibilitzar i/o prevenir
possibles casos de violència masclista. Aquestes accions
poden ser des de xerrades informatives fins a tallers o
sessions sobre les relacions afectives adreçades al jovent.

Informació periòdica sobre els casos de
violència masclista
Fer pública en forma de butlletí o de notícia de les dades
municipals sobre violència masclista per tal de fer una
avaluació i anàlisi comparativa entre diferents anys i municipis.

Coordinació amb la policia local
Circuit d’atenció a les dones
maltractades
Mecanisme de coordinació entre els diferents agents implicats
en la lluita i acció contra la violència masclista en diferents
àmbits: social, sanitari, judicial i policial. Implica el coneixement
dels recursos i de la situació local i la coordinació total i diària
de tots aquests agents a partir d’un protocol d’actuació.

Existència de mecanismes de coordinació establerts entre
els diferents agents que es dediquen a la lluita contra la
violència masclista i la policia local.

Coordinació amb els Mossos d’Esquadra
Existència de mecanismes de coordinació establerts entre
els diferents agents que es dediquen a la lluita contra la
violència masclista i els Mossos d’Esquadra.

Suport psicològic
Servei que consisteix en donar recolzament psicològic a les
dones que han estat víctimes de la violència masclista. Els
temes que generalment es treballen són els problemes amb
les relacions familiars, la sexualitat i els problemes de parella,
els casos de separació, de denúncia, entre d’altres.

Atenció psico-infantil
Servei de recolzament psicològic als infants que han estat
víctimes de violència masclista. Existeixen alguns ajuntaments
que no tenen aquest servei municipal i deriven els casos als
Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de la
comarca. Al Baix Llobregat hi ha cinc centres, un a Cornellà,
un altre a Gavà, a Sant Boi de Llobregat, a Martorell i a Sant
Feliu de Llobregat i ofereixen servei a tots els menors de 18
anys que necessitin atenció psiquiàtrica.

Comissió de Seguiment dels
maltractaments
Comissió creada per tal de coordinar tots els esforços i
mitjans per lluitar contra la violència masclista. És
l’encarregada d’elaborar un protocol d’actuació, així com de
fer un seguiment amb reunions periòdiques dels casos de
maltractament al municipi.

Programa de teleassistència Mòbil
Mesura de protecció a les víctimes de violència masclista
que disposen d’una ordre de protecció. És un servei d’atenció
immediata i a distància que assegura una resposta ràpida
front a les eventualitats que poden passar les 24 hores del
dia. Consisteix en la utilització de diferents tecnologies de
comunicació (GPS i GSM) per tal de que, en situacions
d’emergència, es puguin posar en contacte amb un centre
d’atenció a les víctimes.
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Participants i fonts
d’informació

FONTS D’INFORMACIÓ
Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat
Comissions Obreres de Catalunya - Baix Llobregat
Unió General de Treballadors - Baix Llobregat

PARTICIPANTS

Pimec

Fonts primàries
Secretaria Tècnica del Consell de les Dones del Baix
Llobregat.

Centre d’Intervenció Especialitzada (CIE)
Ajuntament d’Abrera

Mossos d’Esquadra

Ajuntament de Begues

Fonts secundàries
Departament d’Ensenyament. Estadística de l’Educació

Ajuntament de Castelldefels

Associació Abrera Contra la Violència de Gènere

Ajuntament de Castellví de Rosanes

Associació Comarcal per a la Igualtat de les Dones (ACID)

Ajuntament de Cervelló

Associació Coses de Dones

Ajuntament de Collbató

Associació Cultural Amigues de la Moda (ACAM)

Ajuntament de Corbera de Llobregat

Associació Cultural Juana de Arco

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Associació de Dones Àrtemis

Ajuntament d’Esparreguera

Associació de Dones Clara Campoamor

Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
Consejo General del Poder Judicial.

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Associació de Dones de Begues

Observatori de la Immigració del Baix Llobregat

Ajuntament de Gavà

Associació de Dones de La Plana

Ajuntament de Martorell

Associació de Dones de Sant Boi Llobregat

Observatori Permanent de la Mercat de Treball de Baix
Llobregat (OPMT-BL)

Ajuntament de Molins de Rei

Associació de Dones El Palau

Ajuntament de Olesa de Montserrat

Associació de Dones empresàries i emprenedores, Adonat
(Adee)

Ajuntament de Pallejà
Ajuntament de La Palma de Cervelló
Ajuntament del Papiol

Associació de Dones Independents
Associació de Dones Montserrat Roig

Ajuntament del Prat de Llobregat

Associació de Dones per a la Realització d’Activitats Diverses
(ADRAD)

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

Associació de dones Pla de les Bruixes

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Associació de Dones Progressistes de Martorell

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat

Associació de la Dona Activa d’Esparreguera

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires

Associació Dones i Progrés

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Associació EMI, contra la violència familiar

Ajuntament de Sant Joan Despí

ATENEA - Associació de Dones Corberenques

Ajuntament de Sant Just Desvern

Casal de la Dona

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Cornellà per les Dones

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

Dones 21

Ajuntament de Torrelles de Llobregat

Dones de Mas Lluhí

Ajuntament de Vallirana

El Farah

Ajuntament de Viladecans

Esclat, l’Associació de dones del barri de Cooperativa
Grup de Dones de Castelldefels
Grup de Dones de Pallejà

Diputació de Barcelona
Institut Català de les Dones (ICD)
Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
(IERMB) 2006. Enquesta de mobilitat de dia feiner (EMEF),
la mobilitat a la regió metropolitana de Barcelona

Consejo de Europa. 1999. “Mainstreaming de género. Marco
conceptual, metodología y presentación de ‘buenas
practicas’”. Informe final de las actividades del Grupo de
especialistas en mainstreaming. Serie Documentos, nº 28.
Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Madrid P. 26.
Lombardo, Emanuela. 2003. El mainstreaming de género:
la aplicación transversal de la igualdad entre mujeres y
hombres. Seminario sobre la aplicación del principio de
Igualdad de Oportunidades y la iniciativa comunitaria EQUAL.
Instituto de la Mujer.
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