Informe resultats enquesta sobre l'avanç en polítiques de
dones i el grau d'acompliment de les principals conclusions del
1r Congrés de dones del Baix Llo. celebrat el març de 2002
Mostra
Entre els mesos de juliol i setembre 2005 s'ha fet arribar als 30
Ajuntaments de la comarca una enquesta per conèixer el grau
d'acompliment de les conclusions del 1r Congrés i quines actuacions es
porten a terme i també s'ha fet una primera explicació de la convocatòria i
els objectius del 2n Congrés.
Ajuntaments que han contestat el qüestionari
El Prat
Gavà
Castelldefels
Sant Just Desvern
Sant Boi
Sant Joan Despí
Viladecans
Martorell
Cornellà de Ll.
Corbera de Ll.
Vallirana
Begues
Sant Feliu de Ll.
Collbató
Sant Vicenç dels Horts
Torrelles de Ll.
Sant Climent de Ll.
Abrera
Sant Andreu de la Barca
El Papiol
Pallejà
La Palma de Cervelló
Molins de Rei
Esplugues de Ll.
Cervelló
Castellví de Rosanes
Esparreguera
Olesa de Montserrat
Sant Esteve Sesrovires
Santa Coloma de Cervellò

Conclusions
En primer lloc cal fer una valoració positiva de les respostes i de l’interès
que han mostrat en l’organització del 2n Congrés les persones
responsables d’aquest àmbit, doncs 25 dels 30 Ajuntaments de la comarca
han contestat aquesta enquesta amb celeritat i tots ells ens han fet arribar
les seves respostes.
Del conjunt de preguntes volem fer esment de l’avanç que s’aprecia en el
treball que s’està portant a terme en la lluita contra la violència de
gènere.
Es constata com la gran majoria dels Ajuntaments posen en marxa al llarg
de l'any diverses mesures informatives sobre violència. S'editen guies de
recursos, se signen protocols d'actuació, es fan campanyes de sensibilització
a les escoles i als instituts. També destaca l'interès en formar les persones
que treballen temes de violència: policia, assistents socials, personal
administratiu i que cal, de vegades, millorar la coordinació entre regidories i
organismes implicats en la gestió. El servei de teleassistència i els convenis
amb el consell comarcal són altres aspectes enumerats.
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Tal com veiem en aquest gràfic, un 64% d'Ajuntaments (19) disposen del
circuit local d’atenció a les dones víctimes de violència, un 13% (4) tenen
previst posar-lo en marxa aviat i només un 23% (7) encara no l’han creat.
Les estratègies comunicatives, de divulgació i de sensibilització són
complexes, en especial perquè el seu èxit no depèn només de l’energia i els
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recursos que s’hi dediquin des de la Regidoria o el departament
corresponent sinó que requereix un treball transversal que no sempre es
resol de manera satisfactòria.
De les respostes es desprèn que una iniciativa a potenciar és la
convocatòria de les beques de recerca històrica i els premis literaris que
amb bons resultats han posat en marxa diversos Ajuntaments.
Pel que fa a la difusió d’informacions al butlletí municipal, per norma
general es publiquen les notes de premsa que se'ls fan arribar i les
activitats, quan es programen, però no hi ha cap estratègia planificada per
fer sensibilització i pedagogia permanent sobre notícies locals o generalistes
d'interès per a les dones i per a la ciutadania.
Una resposta que es repeteix en moltes enquestes és que no es fa el
suficient i que cal molta insistència des de la regidoria corresponent.
Només Sant Boi edita una revista monogràfica trimestral si bé hi ha
diversos Ajuntaments que manifesten l'interès per posar en marxa butlletins
específics que permeten informar amb més profunditat de certs temes.
En l’aplicació d’un llenguatge no sexista queda molt camí a fer ja que la
resposta més generalitzada és que NO es fa o que s'intenta, però no sempre
s'aconsegueix
Cornellà és l'únic Ajuntament que ha editat un Manual i també disposen
d’un web propi per informacions adreçades a les dones.
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Referent a l’àmbit de participació, l’anàlisi de les dades ens assenyala que
s’avança lentament. Com veiem en aquest gràfic un terç, és a dir, 9
municipis disposen de Consell Municipal de les Dones, 3 es troben en procés
de constitució i 18 no han creat el Consell.
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Referent a l’àmbit de funcionament intern municipal es denoten certes
mancances, manca del pressupost necessari i de recursos.
Per norma general no es treballa amb programes i menys amb plans de
treball. 2 Ajuntaments manifesten que han signat l’acta per implementar-lo
i 12 treballen amb certs programes específics més o menys planificats
El treball transversal és un aspecte difícil. La majoria de respostes van en la
línia de dir que s’intenta, que amb algunes àrees sí que es treballa de
manera transversal, que hi ha voluntat, però a la pràctica només
s’aconsegueix de manera puntual.
Un punt que obté una alta puntuació és el referent a l’organització
d’activitats, cursos, tallers, formació... Les diades (8 de març, 28 de maig i
25 de novembre) són 3 motius pels quals la immensa majoria dels
Ajuntaments organitzen activitats, en molts casos amb la col·laboració
d’entitats del municipi o de pobles veïns. També destaquen tallers, cursos i
conferències sobre temes concrets.
Programacions estables i ordenades es troben en Ajuntaments que disposen
de més recursos. El Premi Delta és una iniciativa ben valorada per part dels
municipis participants
Es valora de manera positiva l'auditoria de gènere feta amb la Diputació de
Barcelona.
En quan a si es treballa amb el pressupost i amb els recursos adequats, hi
ha gran coincidència en què calen més recursos i sobretot que seria molt
interessant que el pressupost municipal s’elaborés amb perspectiva de
gènere.
L’enquesta també reflecteix que pocs Ajuntaments treballen amb un
pressupost específic.
Cornellà i Sant Boi, donat que disposen d’un Centre propi, tenen més
dotació econòmica i més recursos humans i, fet que els permet realitzar
més activitats.
Sant Feliu de Llobregat, octubre de 2005
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