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PRESENTACIÓ 
 

El Pla d’igualtat per a la ciutadania de Manlleu 2012-2016 es basa en el marc legal de 

Catalunya, l’Estat espanyol i la Unió Europea, adaptant-se a les necessitats i 

característiques del municipi. El 31 d’octubre de  2017 se’n va acordar la seva pròrroga 

fins el desembre del 2018, amb la finalitat, d’una banda continuar impulsant les accions 

recollides en aquest pla i, de l’altre elaborar el III Pla d’Igualtat de gènere 2018-2021. 

En aquest document, doncs  s’exposa el Pla d’igualtat dut a terme al llarg de l’any 2017  

juntament amb les accions realitzades sota el marc general del Pla d’igualtat per a la 

ciutadania de Manlleu del 2012- 2016, i d’acord amb les set línies que el vertebren. Tal 

i com es detalla continuació. 

 

 

LÍNIA 1.  IMPULS EN POLÍTIQUES DE GÈNERE 
 

Potenciar el compromís institucional per promoure polítiques d’igualtat i per incorporar 

la perspectiva de gènere en totes les seves actuacions. D’aquesta manera, es podran 

generar espais de sensibilització i prevenció de les violències masclistes i facilitar 

recursos per a les dones que ho requereixin.  

 

Objectiu 1 Fomentar incorporació de la perspectiva de gènere en 

totes les polítiques i actuacions municipals 

Objectiu 2 Treballar per la transversalitat de la conceptualització de 

gènere 

Objectiu 3 Estabilitzar els serveis específics existents per a dones 

Objectiu 4 Implementar l’ús del llenguatge no sexista a tots els 

departaments de l’Ajuntament de Manlleu, especialment 

en l’àmbit administratiu 

Objectiu 5 Vetllar per un tractament igualitari de les notícies als 

mitjans de comunicació del municipi 

Objectiu 6 Incloure la perspectiva de gènere a les estadístiques 

elaborant informes d’impacte de gènere/ recollint dades 

segregades per sexes 
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ACCIÓ 1.1. CONSOLIDAR EL SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (SIAD) DE 
MANLLEU. 

OBJECTIUS   

-Mantenir obert el SIAD a llarg termini. 

-Consolidar una professional referent. 

-Oferir a les dones de Manlleu i altres municipis un servei especialitzat. 

-Oferir a professionals i persones interessades un servei d’assessorament especialitzat 

en violències masclistes. 

-Arribar al màxim de persones des del SIAD. 

-Recaptar dades sobre violències masclistes, específicament dins de l’àmbit de la parella, 

a Manlleu.  

PROCEDIMENT 

Des de l’Àrea de Promoció Social i Personal de l’Ajuntament de Manlleu s’ha treballat a 

nivell intern i en coordinació amb l’Institut Català de les Dones per poder comptar amb 

un contracte programa estable pel servei i la persona referent del mateix. A tal efecte, i 

per poder comptar amb l’assessorament psicològic en les mateixes condicions, des de 

l’any 2013 la plaça del SIAD és de doble funció: com a tècnica d’igualtat i com a psicòloga.  

Des l’any 2013 (i fins desembre de 2015), l’estabilitat del servei i de la persona de 

referència va permetre donar a conèixer el servei i accions sobre gènere i violències 

masclistes realitzats o coordinats des del SIAD. 

A l’abril de 2016 es va consolidar el servei amb un contracte programa indefinit, i es va 

crear una plaça d’estructura que va aportar una estabilitat definitiva que en garanteix 

un funcionament de qualitat . 

Al gener del 2017, hi va haver un canvi de persona referent del servei, sempre mantenint 

les mateixes funcions i característiques del lloc de treball. 

Del 16 d’octubre fins al 31 de desembre del 2017, es va ampliar la jornada de la persona 

referent a 36,75 hores setmanals per dur impulsar totes aquelles accions relacionades 

amb l’àmbit d’igualtat a les empreses del municipi (veure més endavant) 

 

 



Memòria del Pla d’Igualtat 2017 

4 
 

ACCIÓ 1.2. IMPLICACIÓ POLÍTICA EN LA LLUITA CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES 

 OBJECTIUS  

-Sensibilitzar i conscienciar les polítiques i polítiques de Manlleu, així com a la població, 

sobre les conseqüències de la violència masclista. 

-Visibilitzar una realitat existent a la nostra societat masclista que es manifesta en totes 

els àmbits i en diferents graus (el més devastador són els assassinats). 

-Implicar les polítiques i polítiques de Manlleu en la lluita i rebuig de la violència vers les 

dones. 

PROCEDIMENT 

Des de l’any 2016, les polítiques i els polítics assisteixen a una concentració abans del 

ple municipal per fer un minut de silenci per les dones assassinades en mans de les seves 

parelles o ex-parelles. L’acte consisteix en realitzar un parlament (en el format escollit 

pel grup polític), la lectura del nombre de dones assassinades en el que portem d’any i 

un minut de silenci. 

També dels del 2016 i fins l’actualitat, el ple municipal s’adhereix als manifestos 

commemoratius del 8 de març i del 25 de novembre. 

 

ACCIÓ 1.3. COORDINACIÓ AMB L’EQUIP DE BENESTAR SOCIAL DE MANLLEU 

OBJECTIUS  

-Formar i sensibilitzar el personal de Benestar Social en matèria de gènere. 

-Facilitar la coordinació amb el SIAD per l’assessorament i/o derivació de casos de 

violències masclistes. 

-Treballar per una atenció multidisciplinar i integral en els casos de violències masclistes.  

PROCEDIMENT 

Es mantenen les coordinacions regulars amb els i les professionals de l’equip de benestar 

social a través de diversos canals (presencials, telefòniques i per correu electrònic) quan 

es detecta algun tipus de violència masclista, i també es realitzen atencions conjuntes 

que impliquen tant la referent del SIAD com el/la referent de Serveis socials. Això permet  

un abordatge multidisciplinar i integral. 

Es realitzen coordinacions per a la realització de projectes al municipi vinculats a 

Benestar Social o al SIAD, de manera que els recursos emprats s’adeqüin a les necessitats 

reals de la població de Manlleu. 
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El 31 de maig de 2017, es va realitzar una reunió amb tot l’equip de serveis socials, per 

consensuar una la recollida de dades uniforme  sobre violència masclista que permeti 

una major detecció i control de les dades. 

 

ACCIÓ 1.4. COMUNICACIÓ I LLENGUATGE NO SEXISTA EN L’AJUNTAMENT DE MANLLEU 

OBJECTIUS  

-Conscienciar sobre la importància de l’ús d’un llenguatge no sexista. 

-Arribar al màxim de plantilla.. 

-Aconseguir que totes les comunicacions de l’Ajuntament de Manlleu siguin escrites 

amb llenguatge no sexista.  

PROCEDIMENT 

Durant el 2017 s’ha anat mantenint la revisió periòdica de les comunicacions que es 

realitzen des de l’Ajuntament de Manlleu i correcció del llenguatge sexista detectat.  

 

ACCIÓ 1.5. CAMPANYA DEL 8 DE MARÇ, DIA MUNDIAL DE LES DONES (ANNEX 1. 
CAMPANYA 8M) 

OBJECTIUS  

-Commemorar el Dia internacional de les dones.  

-Donar a conèixer la història del 8 de març i els drets de les dones (els assolits i els que 

encara manquen). 

-Sensibilitzar de la situació de desigualtat social i relacional en la que es troben les dones 

pel fet de ser dones, especialment en el món laboral i al llarg de la història. 

-Visibilitzar les dones en els diferents espais: social, laboral, artístic, religiós, etc. 

-Donar a conèixer les aportacions de les dones a la comunitat i al patrimoni. 

-Potenciar la participació de les dones  de Manlleu en la vida social i política; 

específicament, potenciar i recolzar l’associacionisme entre les dones. 

-Fer visible l'acció que les dones realitzen a la nostra societat. 

PROCEDIMENT 

La programació dels actes es realitza a través d’una comissió específica de la campanya. 

Les comissions són formades per representants de diferents àrees de l’ajuntament, 

col·lectius i entitats (regidoria de àrea promoció social i personal, professorat, cossos de 

seguretat, associacions de dones, gent gran, joves, culturals, sanitat, etc.). Es plantegen 
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diverses activitats i s’acorda la programació de la campanya en base a viabilitat de les 

propostes d’acord amb els recursos disponibles.  

La campanya es va iniciar el 25 de febrer amb la inauguració d’una exposició i va finalitzar 

11 d’abril. Des del 25/02/2017 fins el 11/04/2017 es van portar a terme 3 exposicions, 1 

concurs  i 12 activitats (3 conferencies, 1 recital poètic, 1 caminada, 1 lectura del 

manifest, 1 gimcana, 1 xocolatada,1 sessió de cinema, 1 hora del conte, 1 presentació 

d'un llibre, i una excursió , a més de recursos bibliogràfics pels infants ( bosses de contes 

per treballar la igualtat). Han col·laborat deu entitats del municipi, dos de les son quals 

íntegrament composades per dones. 

Es calcula que la participació a les activitats de la campanya ha voltant les 400 persones, 

sense comptar les visites a les exposicions  

 

ACCIÓ 1.6. COMMEMORAR EL 25 de NOVEMBRE INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE 
LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES  (ANNEX 2. CAMPANYA 25N) 

OBJECTIUS  

-Sensibilitzar de la situació de desigualtat i discriminació en la que es troben totes les 

dones al món i a Manlleu. 

-Sensibilitzar i donar a conèixer a través de diferents actes les diferents formes de 

violència masclista. 

-Potenciar la participació de les dones, les associacions i entitats i la població general als 

actes. 

-Donar a conèixer el servei especialitzat d’informació i atenció a les dones que té el 

municipi i altres recursos disponibles. 

-Compartir el compromís de treballar per eradicar les violències masclistes, tant des de 

les entitats com des del compromís de l’Ajuntament per a seguir amb aquesta tasca. 

PROCEDIMENT 

La programació dels actes es realitza a través d’una comissió específica de la campanya. 

Les comissions són formades per representants de diferents àrees de l’ajuntament, 

col·lectius i entitats (regidoria de àrea promoció social i personal, professorat, cossos de 

seguretat, associacions (dones, gent gran, joves, culturals, sanitat, etc.). Es plantegen 

diverses activitats i s’acorda la programació de la campanya en base a viabilitat de les 

propostes d’acord amb els recursos disponibles.  
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En total es van portar a terme 8 activitats, un concurs comarcal d'espots , 4 tallers que 

comprenen  feltre , autodefensa, còmic autobiogràfic, relacions igualitàries, i material 

de sensibilització. Les activitats van ser: 1 documental, 1 visita guiada l museu, 2 actes 

commemoratiu,1 gimcana, 1 berenar, 1 espectacle musical i, 1 sessió de cinema. 

Es calcula que la participació a les activitats de la campanya ha voltant les 300 persones, 

sense la visualització de les escultures i estàtues vestides. 

També es va dur a terme un taller ofertat per la Diputació de Barcelona, “Prou sexisme.. 

fem el nostre rap” amb l’alumnat de 4 art d’ESO de INS Antoni Pous i Argila, i vinculat a 

l’assignatura d’educació musical. 

 

ACCIÓ 1.7. DISPOSICIÓ EXPOSICIÓ CAP COP MÉS! PER A LES ASSOCIACIONS DE LA 
COMARCA (ANNEX 4) 

OBJECTIUS  

-Sensibilitzar a la població de la violència masclista 

-Donar veu a les dones de Manlleu 

-Facilitar la disposició de material per a les associacions de la comarca 

-Donar a conèixer el SIAD 

PROCEDIMENT 

Des del 2012, el SIAD de Manlleu compta amb una exposició itinerant creada en el 

mateix municipi. 

 L’exposició és cedida en base al conveni establert, sense cap cost excepte el transport 

de la mateixa. Enguany no s’ha sol·licitat cap vegada. 

 

ACCIÓ 1.8. COMISSIÓ D’IGUALTAT DE MANLLEU 

OBJECTIUS  

-Analitzar i actualitzar dels plans d’igualtat (intern i ciutadania) 

-Valorar les accions dutes a terme en relació amb la igualtat 

-Potenciar les àrees menys treballades en temes d’igualtat 

-Crear un espai de coordinació i xarxa entre professionals del municipi 

-Implicar diferents agents per treballar sobre territori en diferents àmbits  

PROCEDIMENT 

Durant l’any 2017, la comissió d’igualtat com s’ha reunit en tres ocasions, entre el 

novembre i el desembre i, en relació al Pla Intern d’Igualtat. En la primera reunió es van 
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presentar els resultats de l’avaluació del Pla d’Igualtat 2009 de l’Ajuntament de Manlleu 

i els resultats la diagnosi feta del setembre al novembre. En les dues següents es van 

acordar les accions a incloure en el Pla Intern d’Igualtat dona-home 2018-2021 

També s’ha treballat amb les comissions de les campanyes que se’n deriven de la 

comissió d’igualtat i s’ha inclòs més entintats en aquestes. 

 

ACCIÓ 1.9. ACCIONS LGTBI 

OBJECTIUS  

-Dur a terme els acords establerts en la Moció contra l’homofòbia, la lesbofòbia i la 

transfòbia aprovada per l’Ajuntament de Manlleu l’any 2014, acomplir amb el  Pla marc 

per la igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere a Osona, aprovat al 2016 

-Vetllar per la igualtat a tota la ciutadania de Manlleu independentment del seu gènere 

i orientació sexual 

-Complir amb la Llei 11/2014-Bandera de l’arc de Sant Martí al balcó de l’Ajuntament de 

Manlleu els dies assenyalats del col·lectiu (17 de maig i 28 de juny); 

PROCEDIMENT 

-El 19 de maig es van dur a terme dues activitats en coordinació amb l’Associació 

Talcosom i l’Ateneu de Manlleu. La presentació de la revista “Colors de Territori” i un 

conferència sobre identitat sexual i expressió de gènere a càrrec de l’activista Marta 

Salvans. 

-El 21 de maig es va dur a terme una sessió de cinema de temàtica vinculada. 

-Suport i recolzament a l’associació LGTBI TALCOMSOM. 

 

ACCIÓ 1.10. DONAR ATENCIÓ INTEGRAL A PERSONES QUE PER RAÓ D ‘ORIENTACIÓ 
SEXUAL I IDENTITAT DE GÈNERE HAN PATIT ALGUNA AGRESSIÓ 

OBJECTIUS 

-Vetllar per la igualtat a tota la ciutadania de Manlleu independentment del seu gènere 

i orientació sexual. 

-Garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar 

l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, d’acord amb la Llei 11/2014 

 PROCEDIMENT 

D’acord a l’aprovació  per unanimitat al Ple Municipal del juliol  de 2016 a l’adhesió al 

Pla marc per la igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere a Osona i,  amb 
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el conseqüent compromís d’adaptar el pla d’accions a la realitat del municipi, el 21 de 

desembre de 2017 s’aprova per decret d’alcaldia l’adhesió de l’annex 4, Implementació 

del Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI OSONA  per atendre a les persones víctimes de 

l’homofòbia, la bifòbia, o la transfòbia,  dins  del conveni marc interadministratiu que té 

per objectiu la col·laboració per l’execució, coordinació cooperació finançament i 

desenvolupament de programes en matèria de  polítiques d’igualtat amb el Consell 

Comarcal d’Osona.  

 

LÍNIA 2. LLUITAR CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 
 

Aportar els recursos necessaris i viables per poder prevenir i sensibilitzar sobre les 

violències  masclistes dins del municipi, especialment entre el jovent. Dotar de serveis 

específics per poder treballar amb dones que es troben situació de violència. I millorar 

l’assistència de totes les àrees implicades. 

 

 

Objectiu 1 Difondre el marc competencial actual en relació a la 

violència de gènere pel que fa a l’atenció, la prevenció i 

sensibilització social. 

Objectiu 2 Potenciar els serveis específic existents per a dones. 

Objectiu 3 Treballar la prevenció de la violència de gènere entre el 

jovent 

 

 

ACCIÓ 2.1. A.ASSISTÈNCIA ESPECÍFICA PER A DONES QUE ES TROBEN EN SITUACIÓ DE 
VIOLÈNCIA 

OBJECTIUS 

-Garantir l’atenció psico-social, l’assessorament jurídic i acompanyament del procés per 

a totes les  dones víctimes de les violències masclistes.  

-Oferir un servei específic a les dones que ho requereixin encara que no estiguin en 

situació de violència 

-Donar a conèixer els drets de les dones i els recursos disponibles 

-Facilitar el procés per viure sense violència 
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-Disposar d’un espai d’escolta, confidencial i segur 

-Coordinació amb els serveis específics de la comarca i generals municipals i comarcals. 

PROCEDIMENT 

De gener a desembre de 2017 han estat ateses 81 dones al servei (sense comptabilitzar 

l’atenció realitzada a la ciutadania, i sessions vinculades amb associacions, projectes, 

coordinacions, formacions, etc.), d’aquestes el 83.95% han estat ateses per violència 

masclista dins l’àmbit de la parella (o violència de gènere d’acord amb llei orgànica 

1/2004). Aquest any 2017 s’han obert 51 expedients. 

 

 

Font: elaboració pròpia a través del registre “Hestia”,  2017 

 

Com es pot observar a la gràfica, hi ha hagut un increment de dones ateses pel SIAD al 

2017, respecte el 2016  això és degut a què  al 2016 es va comptabilitzar des del 18 

d’abril dins el 31 de desembre, a diferència del 2017 que les dades analitzades 

comprenen des de l’1 de gener fins al 31 de desembre. 

En relació al nombre d’actuacions realitzades, s’han realitzat 464. A la gràfica es pot 

veure la distribució segons si han estat per tramitació presencial, telefònica o per correu 

electrònic. 
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Font: elaboració pròpia a través del registre “Hestia”,  2017 

 

 

S’han programat un total de 372 visites amb les dones. S’han realitzat 223 (59,44%), i ha 

hagut 149 (40,05%) absències a les citacions. En comparació amb el 2016 ha hagut més 

absentisme, i el percentatge s’aproxima al l’any 2014.  

 

 

Font: elaboració pròpia a través del registre “Hestia”,  2017 

 

Pel que fa als canals d’entrada. es pot observar però que la gran majoria de les dones 

ateses  vénen derivades de Serveis Socials i, seguidament per iniciativa pròpia ( indicador 

de que el servei s’està coneixent més des de la ciutadania. En canvi des dels jutjats les 
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derivacions són menors, essent necessari, fer més difusió del servei en l’àmbit de 

justícia.  

 

 

 

Font: elaboració pròpia a través del registre “Hestia”,  2017 

 

 

La major part de les consultes i actuacions que es fan estan relacionada amb l’àrea de 

violència, seguit de la psicològica i en molt menor nombre la jurídica. No obstant, 

destacar que moltes de les consultes  en l’àmbit de psicologia són derivades de les 

situacions de violència masclista. 
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Font: elaboració pròpia a través del registre “Hestia”,  2017 

 

 A part de l’atenció directa, la psicòloga i la tècnica d’igualtat, en aquest cas la mateixa 

persona, s’ha coordinat amb la resta de professionals del territori per garantir l’atenció 

integral, multidisciplinària i en xarxa. Es realitzen coordinacions, especialment amb 

Serveis Socials, ja comparteixen local, per casos concrets, en els que es revisen i 

consensuen criteris d’actuació per tal de donar una atenció adequada i un tractament 

interdisciplinari. 

 

ACCIÓ 2.2. Vetllar pel bon funcionament A DEL PROTOCOL DE VIOLÈNCIA MASCLISTA DINS 

L’ÀMBIT DE LA PARELLA. 

OBJECTIUS  

-Vetllar pel bon funcionament del protocol  i anar-lo adaptant a la realitat actual del 

circuït per a l’abordatge integral de la violència de gènere al municipi i la normativa legal 

vigent. 

PROCEDIMENT 

Enguany no s’han produït actualitzacions del protocol. Si se’n va revisant el contingut 

per detectar possibles millores en funció de la realitat del municipi i de les situacions i 

casos que han anat sorgint al llarg del 2017 

El treball s’ha dut a terme en coordinació amb els diferents serveis implicats i sota el 

paraigües dels protocols comarcal, supracomarcal i nacional.  
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ACCIÓ 2.3. COMISSIÓ DE VIOLÈNCIA MASCLISTA DINS L’ÀMBIT DE LA PARELLA DE 
MANLLEU 

OBJECTIUS  

-Seguiment i avaluació de la funcionalitat del protocol de violència masclista dins l’àmbit 

de la parella. 

-Abordatge multidisciplinar i coordinació dels casos de violència masclista dins l’àmbit 

de la parella del municipi 

-Compartir i treballar els nous recursos i eines. 

PROCEDIMENT 

Al llarg de l’any 2017, s’han fet quatre reunions de la comissió (el febrer, al maig i el 

setembre  i el desembre, al SIAD de Manlleu, amb una duració d’una hora i mitja 

cadascuna. En les quatre sessions s’han treballat casos. 

A la comissió hi ha representació de l’Àrea de Promoció Social i Personal, Grup d’Atenció 

a la Víctima de Mossos d’Esquadra, Policia Local de Manlleu, Centre d’Atenció Primària 

i Servei d’Informació i Atenció a les Dones de Manlleu. Des de ‘aquest any també hi ha 

representació d’educació. 

 

ACCIÓ 2.4. ACTUALITZACIÓ DE LA BASE DE DADES DE VIOLÈNCIA DE MANLLEU 

OBJECTIUS  

-Disposar d’un registre actualitzat dels casos de violència de gènere detectats en el 

municipi. 

-Conèixer les característiques de les dones que es troben en situació de violència per 

poder adaptar i/o generar recursos adequats. 

PROCEDIMENT 

Al llarg del 2017 s’ha anat actualitzant la base de dades de violència, en funció dels casos 

nous detectats. També s’ha realitzat una reunió amb l’equip de serveis socials durant el 

mes de maig. Per la detecció de noves necessitats alhora de recollir les dades de 

Violència Masclista.  

A 31/12/2017 s’han atès un total de 81 dones, 51 han estat donades d’alta l’any 2017 i 

només 3 casos no són per violència.  
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ACCIÓ 2.5. SEGUIMENT DEL PROTOCOL PER A L’ABORDATGE DE LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA A LES COMARQUES DE LA CATALUNYA CENTRAL (ANOIA, BAGES, BERGUEDÀ I 
OSONA). 

OBJECTIUS  

-Millorar abordatge integral de les dones que es troben en situació de violència 

-Mantenir i millorar la xarxa per a l’abordatge integral dels casos de violència masclista.  

-Facilitar la intervenció en violència masclista per a totes les persones professionals 

implicades 

-Conscienciar a professionals de diferents àrees de la violència masclista i el seu 

abordatge. 

-Valorar i fer seguiment del circuït per a una intervenció coordinada contra la violència 

masclista a la Catalunya Central. 

-Actuar amb una mateixa línia supracomarcalment. 

-Ampliar el protocol a totes les violències masclistes.  

PROCEDIMENT 

Al llarg del 2017 s’han dut a terme tres trobades al recinte firal de Manresa i s’ha 

continuat amb el repàs de la situació comarcal. 

Al 2017 s’ha aprovat el circuit comarcal per l’abordatge de la violència masclista, se n’ha 

fet la presentació i s’han nomenat les persones membres del circuit. En la que la referent 

del SIAD de Manlleu n’és membre. 

Durant els mesos d’Octubre i Novembre, totes les persones comissionades del circuit 

comarcal han participat en una formació de 20 hores per a la intervenció en fills i filles 

víctimes de violència de gènere.  

 

ACCIÓ 2.6. REALITZACIÓ DE TALLERS ALS CENTRES ESCOLARS DE MANLLEU PER PREVENIR 
LES VIOLÈNCIES MASCLISTES amb actuacions coeducatives a primària. (ANNEX 5) 

OBJECTIUS  

-Educar en igualtat 

-Sensibilitzar, conscienciar i prevenir les relacions abusives entre el jovent del municipi 

-Donar espais de reflexió i resolució de dubtes 

-Potenciar la participació del jovent en la lluita contra la violència de gènere  
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PROCEDIMENT 

Des de l’Ajuntament de Manlleu s’elabora anualment un catàleg amb ofertes de tallers 

sobre diferents àmbits als centres escolars de Manlleu (primària i secundària), un del 

quals és la “Salut emocional, habilitats socials i educació per a la igualtat”. 

El SIAD de Manlleu ha ofert un total de 11 tallers per primària i 14 per secundària, 

batxillerat i cicles formatius. Cada centre escolars, a través d’una aplicació creada 

específicament per sol·licitar els tallers, ha fet la demanda d’acord amb les necessitats i 

interessos del centre i classes.  

A Manlleu hi ha un total de 8 centres escolars i el PTT de Manlleu.  Enguany tots els 

centres han sol·licitat aquest recurs. I s’han pogut dur a terme tots els tallers sol·licitats, 

si bé en alguns casos s’ha adaptat a la quantitat d’alumnes, fent un taller per a dues 

línies. Enguany l’alumnat de PTT-PFI també se’ls ha proporcionat aquest recurs. resta, 

quatre  

Per pressupostos, els tallers només poden ser demanats per ser realitzats entre 

setembre i desembre. Seguint aquests criteri s’han pogut realitzar un total de 35 tallers 

entre setembre i desembre de 2017 (a consultar a l’ANNEX 4.). 

 

NOTA: Per una decisió organitzativa, tots els tallers realitzats als centres escolars s’han inclòs en aquesta línia de 

treball del pla d’igualtat. Entenem que també s’haurien de valorar dins la “Línia 5. Fomentar la coeducació i la 

producció cultural i formació de les dones”. 

 

ACCIÓ 2.7. ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ EN CURSOS DE FORMACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE MANLLEU 

OBJECTIUS  

-Integrar la perspectiva de gènere en les formacions que es realitzen des de 

l’Ajuntament de Manlleu (transversalitat) 

-Sensibilitzar i conscienciar sobre la discriminació i desigualtat de les dones a la nostra 

societat. 

-Oferir espais de reflexió i dubtes en relació al masclisme. 

-Apropar el SIAD a la població.   

PROCEDIMENT 

S’han dut a terme un total de 5 sessions formatives en temàtica de gènere (igualtat 

d’oportunitats), a continuació es detalla els programes en els que s’ha realitzat:  

Abril i Novembre del 2017 – Reconeixement de l’entorn 

Maig 2017- Curs d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. 



Memòria del Pla d’Igualtat 2017 

17 
 

Maig de 2017- Curs d’atenció sociosanitària a persones dependents en domicilis. 

Desembre 2017- Curs de Neteja – Càrites. 

També s’han portat a terme un tallers de relacions igualitàries  en el curs formatiu de 

Carretoner ofertat pel SOC i la OPE de Manlleu.  

 

ACCIÓ 2.8. GIMCANA “DONES FORTES, filles i fills valents” (DINS DE LA CAMPANYA DEL 25 
DE NOVEMBRE) 

OBJECTIUS  

-Conscienciar sobre la victimització dels i les menors que viuen situacions de violència 

masclista dins el nucli familiar.  

-Conscienciar sobre la responsabilitat social alhora d’eradicar la violència masclista  

PROCEDIMENT 

Activitat emmarcada dins la campanya del 25 de novembre. Organitzada i coordinada 

per l’alumnat del cicle d’Integració Social de l’Institut Antoni Pous i Argila (amb la 

col·laboració i recolzament del SIAD), l’Institut del Ter i la col·laboració de Maresmon. 

La gimcana estava composada per 8 proves destinades a fomentar les relacions 

igualitàries, fer visible la violència masclista i el patiment de les víctimes, visibilitzar 

també les filles i fills d’aquestes també com a víctimes directes. Entre les proves:  

construir una pancarta amb feltre amb frase en contra de la violència, un conte explicat 

amb titelles i una prova per saber-se ficar al lloc d’una víctima de violència masclistes, 

un taller de fotoemoció entre d’altres. Totes les probes estaven adaptades a adults i per 

menors. 

 

ACCIÓ 2.9. COL·LABORACIÓ AMB EL PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT 
SEXUAL EN ESPAIS D’OCI ELABORAT PER LES ENTINTATS DE JOVES DEL MUNICIPI. 

OBJECTIUS 

-Sensibilitzar entorn Les agressions sexistes que pateixen les dones en els espais d’oci. 

-Prevenir les conductes i agressions sexistes  en els espais d’oci. 

-Donar suport a totes les dones  que han estat assetjades o han patit alguna agressió 

sexista en espais d’oci del municipi. 

PROCEDIMENT 

El juliol del 2017, dues entitats del municipi van elaborar el “Protocol d’actuació contra 

les agressions sexistes”. Des d’aquest ens, es van dur a terme diverses accions per 

donar suport al seu desenvolupament i per garantir-ne  una correcte aplicació. 
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Les accions dutes a terme van ser: 

-El juliol de 2017: Reunió amb les dues entitats i persones de Policia Local, Regidoria de 

Seguretat Ciutadana, Mossos d’esquadra i  la tècnica d’Igualtat. En aquesta reunió es 

va revisar el protocol proposat i es va oferir assessorament en diversos àmbits. 

-Durant les festes del municipi: Impulsar la difusió a través dels mitjans de comunicació 

de l’ens local. 

-Novembre de 2017: Reunió amb les entitats per valorar l’aplicació del protocol i 

programar formació específica per aquestes entintats pel  2018.  

 

LÍNIA 3. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ SOCIOPOLÍTICA DE 
LES DONES 
Potenciar la incorporació de les dones a tots els nivells de presa de decisions del 

municipi, permetent que les dones siguin agents actius del municipi i generin espais de 

convivència on relacionar-se i desenvolupar-se socialment.  

 

Objectiu 1 Promoure la participació de les dones a les entitats i 

associacions. 

Objectiu 2 Crear xarxa entre els diferents grups i associacions de 

dones al territori. 

 

 

ACCIÓ 3.1. DONAR SUPORT A L’ASSOCIACIONISME ENTRE LES DONES 

OBJECTIUS  

-Recolzar els projectes d’associacions i entitats formades per dones i/o que treballen 

amb dones 

-Visibilitzar les tasques socials que realitzen les dones del municipi 

-Facilitar l’associacionisme i projectes en comú entre les dones del municipi 

-Fomentar la sororitat i els espais comuns 

-Promoure i validar els coneixements de les dones 
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PROCEDIMENT 

En relació a les associacions consolidades de dones del municipi, es convida sempre a 

les campanyes que es promouen des del SIAD per tal que hi puguin participar i visibilitzar 

la seva feina. 

Enguany també s’ha vetllat i facilitat informació a aquestes entintats respecte recursos 

i subvencions disponibles per part de les institucions. 

 

ACCIÓ 3.2. MANTENIR TREBALL EN XARXA ENTRE ÀREES D’IGUALTAT DE LA COMARCA 
(ANNEX 3. MATERIAL DE SENSIBILITZACIÓ) 

OBJECTIUS  

-Generar xarxa entre les diferents agrupacions de dones o treballen per les dones 

-Facilitar espais de trobada 

-Col·laborar de forma conjunta en mateixos objectius que versin sobre la igualtat   

PROCEDIMENT 

 S’ha realitzat una àmplia coordinació entre els diferents serveis públics que treballen 

en igualtat. Hi ha hagut reunions entre el SIAD de Manlleu, VicDones-SIAD Osona, 

Torelló Jove i Mancomunitat La Plana. La unificació de les accions en tot el territori 

comarcal pretén tenir un major impacte en la societat.  

L’any 2017  s’han afegit accions conjuntes a les que es duien a terme anys anteriors.  En 

total s’ha realitzat tres accions: el VI concurs de cartells vinculats al dia internacional per 

a l’eliminació de la violència envers les dones, el VI concurs d’espots per a la no violència 

i elaboració i difusió de material de sensibilització entorn a la violència envers les dones 

i vinculat a la campanya del 25 de novembre ( en aquest cas un punt de llibre que s’ha 

distribuït a totes les biblioteques de la comarca durant el mes de novembre) 

S’ha continuat treballant conjuntament les accions del pla comarcal, a nivell del 

col·lectiu LGTBI.  

 

3.3 PROMOURE LA PARTICIPACIO SOCIAL DE LES DONES A TRAVÉS DE DIFERENTS 
RECURSOS OFERTATS PER L’AJUNTAMENT 

OBJECTIUS 

-Facilitar espais de trobada 

-Incrementar l’apoderament i la participació de les dones en els diferents espais del 

municipi 
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-Promoure i validar els coneixements de les dones 

PROCEDIMENT 

Per fomentar la participació de les dones en l’àmbit social i al municipi es van adoptar 

mesures en el sorteig i l’assignació dels Horts Socials de la següent forma: El sorteig de 

cada categoria  es va iniciar per un gènere diferent a l’última butlleta extreta per la 

categoria anterior. Donat que la majoria de persones inscrites eren homes i per tant la 

probabilitat d’atorgació era superior pels homes que per les dones. Aquesta acció va 

garantir l’accés a les dones sol·licitants. 

 

LÍNIA 4. PROMOURE CANVIS EN EL REPARTIMENT DE 
TREBALLS I USOS DEL TEMPS 
 

Promoure i facilitar la conciliació entre la vida personal, laboral, familiar i social de les 

dones i els homes del municipi, potenciant la corresponsabilitat i la millora de la qualitat 

de vida de totes les persones. Així mateix, implica la igualtat en el mercat laboral per 

poder assegurar la independència econòmica de les persones en edat de treballar. 

 

 

Objectiu 1 Establir mesures per la conciliació del treball i de la vida 

personal i familiar de les dones i els homes 

Objectiu 2 Igualtat de tracte i oportunitats en l’accés al treball, la 

formació, la promoció professional i les condicions de 

treball 

Objectiu 3 Promoure presència de les dones en àmbit empresarial 

Objectiu 4 Promoure accions que tendeixin a la igualtat en l’ocupació 

pública 

Objectiu 5 Promoure usos del temps solidaris i sostenibles 
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ACCIÓ 4.1. PROMOURE LA PARTICIPACIÓ I IMPLICACIÓ SOCIAL DE LES DONES 

OBJECTIUS  

-Facilitar l’accés de les dones immigrants al món social i laboral 

-Donar espai de pràctica segura del català 

-Donar espai de relació per aprendre i compartir 

PROCEDIMENT 

Aquest any s’han continuat actualitzant i adaptant a les necessitats detectades del 

territori el projecte Forja de manera s’ha pogut  arribar a dones que no tenien cap recurs 

adequat a la seva realitat. I se n’han  realitzat 2 edicions, amb un alt índex de seguiment 

per part de les participants. 

 

ACCIÓ 4.2. ELABORACIÓ  DEL PLA INTERN IGUALTAT 2018-2021 

OBJCTIUS  

-Revisar l’aplicació del pla intern d’igualtat. i finalitzar-ne l’avaluació 

-Elaboració d’una  la diagnosi d’acord a la realitat actual de l’ens local. 

-Elaboració d’un nou Pla  Intern d’Igualtat adaptat a la realitat actual de l’ens local. 

PROCEDIMENT 

El juny del 2017 es va finalitzar l’avaluació de Pla Intern dona-home 2009 de 

l’Ajuntament de Manlleu i es va prorrogar fins al gener del 2018. 

Del setembre al novembre del 2017 es va elaborar la diagnosi, que ha permès dissenyar 

les accions adequades en base a les necessitats detectades.   

Durant el novembre i el desembre del 2017 la comissió d’igualtat formada per persones 

de les àrees de Promoció Social, Recursos Humans, Alcaldia i persones membres dels 

representants legals dels i les treballadores, va  concretar les accions 

Es preveu aprovar el nou Pla intern d’igualtat dona-home 2018-2021 de l’Ajuntament 

de Manlleu, pel Ple de mes de Febrer de 2018 

NOTA: Aquesta acció és transversal, no obstant, la incloem en aquest apartat atenent 

que té un component laboral important i específicament afecta als usos dels temps de 

la plantilla de l’Ajuntament de Manlleu, entre d’altres 
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ACCIÓ 4.3. PROMOURE LA  IGUALTAT DE TRACTE I OPORTUNITATS EN L’ACCÉS AL TREBALL, 
LA FORMACIÓ, LA PROMOCIÓ PROFESSIONAL I LES CONDICIONS DE TREBALL DINS LES 
EMPRESES DEL MUNICIPI 

OBJECTIUS  

-Conscienciar de les desigualtats en l’àmbit laboral, a les empreses del municipi. 

-Facilitar la introducció d’accions, per assolir una igualtat real i efectiva en l’àmbit 

laboral, a empreses existents i de nova creació.  

PROCEDIMENT 

Per assolir aquest objectius es van dur a terme diverses accions de forma transversal 

juntament amb l’Oficina de Promoció econòmica de l’Ajuntament de Manlleu 

-- 9 de novembre a les 10h.- cafè amb empresaris  juntament amb a càrrec de Josep 

Maria Canyelles, coordinador de respon.cat i els tècnics i tècniques de l’Oficina de 

Promoció Econòmica.  

-1 de desembre- Visites a dues empreses del municipi, amb recollida d’indicadors de 

gènere i assessorament sobre mesures i accions per assolir la igualtat d’oportunitats. 

-Publicació de 6 articles al Femxarxa, que incloïen informació per a la sensibilització i 

recomanacions per fomentar la igualtat dins l’àmbit laboral. 

-Elaboració d’una guia amb un recull d’accions accions i mesures per fomentar la 

igualtat. Aquesta s’entrega a totes les persones que sol·liciten assessorament per 

emprendre un negoci.  

-Publicació d’un article sobre  treball i usos dels temps en diari comarcal i a la web 

respon.cat  
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LÍNIA 5. FOMENTAR LA COEDUCACIÓ I LA PRODUCCIÓ 
CULTURAL I FORMACIÓ DE LES DONES 
 

Accions realitzades en l’àmbit educatiu i cultural que fomenten i faciliten la igualtat 

entre dones i homes, i el reconeixement de les dones en artísticament. 

 

Objectiu 1 Promoure la coeducació  

Objectiu 2 Fomentar presència de les dones com artistes i agents 

aportadors a la cultura 

 

ACCIÓ 5.1. DISPOSAR D’UN FONS DOCUMENTAL ESPECIALITZAT EN TEMÀTIQUES DE 
GÈNERE 

OBJECTIUS  

-Dotar del municipi d’una biblioteca especialitzada en les dones disponible per a totes 

les persones 

-Facilitar l’accés a la cultura creada per dones i que versen sobre gènere 

-Promoure les escriptores i revistes especialitzades  

-Potenciar el coneixement sobre gènere, la violència masclista i el feminisme 

PROCEDIMENT 

S’ha mantingut actualitzat el fons documental. 

 

ACCIÓ 5.2. TALLER COEDUCATIUS A LES ESCOLES 

OBJECTIUS  

-Educar en igualtat com a medi per poder prevenir la violència envers les dones en 

l’adultesa 

-Donar espais de reflexió i resolució de dubtes 

PROCEDIMENT 

El procediment és el mateix que l’exposat en l’apartat de tallers a les escoles de la Línia 

2. Lluitar contra la violència de gènere. En el cas de la coeducació, els tallers proposats 

són adreçats a l’alumnat de primària, per tant, no treballen directament la violència 

masclista, sinó que eduquen en igualtat a les nenes i els nens. 
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LÍNIA 6. INCLOURE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE AL 
DISSENY DE LA CIUTAT/TERRITORI 
 

Realització de la política del municipi des d’una perspectiva de gènere, atenent a la 

repercussió que tenen les decisions preses sobre les dones i homes del municipi, per 

poder-les adequar i no perjudicar excessivament a unes per beneficiar a d’altres. 

 

Objectiu 1 Potenciar cultura institucional que integri perspectiva de 

gènere  

Objectiu 2 Fomentar la sostenibilitat dels espais i equipaments i que 

responguin a necessitats de les persones 

Objectiu 3 Fomentar accés habitatge dones que ho requereixin 

 

ACCIÓ 6.1. CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL  CONSELL COMARCAL 

OBJECTIUS  

-Facilitar la sortida de la llar de les dones que pateixen violència masclista, disposant 

d’habitatge per a casos d’urgència que ho requereixin.  

PROCEDIMENT 

S’ha mantingut el conveni amb el Consell Comarcal per poder tenir disponible 

habitacions i pisos d’estada temporal  per a casos en els que les dones i els seus fills i 

filles necessiten urgentment un habitatge. 
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LÍNIA 7. PROMOURE LA SALUT DE LES DONES 
 

Polítiques de salut destinades a les dones, com subjectes diferencials físicament als 

homes i, per tant, diferents necessitats i cures. 

 

Objectiu 1 Promoure espais de reflexió, recerca i formació per tal de 

millorar l’atenció envers la salut de les dones. 

Objectiu 2 Donar un tractament específic a la salut sexual de les 

dones 

Objectiu 3 Promoció de l’esport femení i afavorir l’obertura de 

disciplines esportives a les dones 

Objectiu 4 Donar tractament integral a la salut de les dones 

 

ACCIÓ 7.1. DONAR SUPORT A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA MUTILACIÓ GENITAL 
FEMENINA AMB LA COORDINACIÓ DE PGDM 

OBJECTIUS  

-Fomentar els drets de les dones i les nenes de totes les nacionalitats 

-Prevenir la MGF en les nenes que viuen a Manlleu 

-Detectar els casos de risc  

PROCEDIMENT 

Des del SIAD es dóna suport a la comissió, assistint a les reunions que es convoquen i 

tenint present l’existència d’aquest risc en les tasques diàries del SIAD. 

ACCIÓ 7.2. CONTINUAR AMB LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE COMARCAL DE 
PREVENCIÓ DE MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL AMB TREBALLADORES DEL SEXE 

OBJECTIUS  

-Fomentar la salut de les dones 

-Prevenir malalties de transmissió sexual 

-Augmentar la seguretat en la realització de la seva feina 

-Millorar les condicions laborals de les treballadores sexuals  

PROCEDIMENT 

S’ha continuat amb el conveni de col·laboració amb la Fundació pel Suport Social Solidari 

amb el seu projecte comarcal, coordinat conjuntament amb l’Agència de Salut Pública,  

per a la prevenció de la SIDA i altres MTS en treballadores i treballadors sexuals de Vic i 

comarca d’Osona. 
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ANNEXOS 
 

ANNEX 1. Campanya 8 de Març. Dia de les dones 
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ANNEX 2. Campanya 25 de Novembre 
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ANNEX 3. Material de sensibilització 
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ANNEX 4. Fitxa exposició CCMES! 
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ANNEX 5. Tallers als centres formatius  

 

CENTRE EDUCATIU TALLER CURS NºGRUPS ENTITAT 

Col·legi la Salle  TALLER DE RELACIONS IGUALITÀRIES 3rESO 3 Connexus 

Escola Casals-Gràcia  ENCAIXES... O TRENQUEM CAIXES 1rESO 1 Fil a l'Agulla 

 SI M’ESTIMA EM DONARÀ EL SEU PASWORD?  Prevenció de les violències 
de gènere a les xarxes socials 

3rESO 1 Assc. Candela 

 TALLER DE RELACIONS IGUALITÀRIES 3rESO 2 Connexus 

Institut Antoni Pous i Argila  QUE NO T’AGAFI EL MASCLISME!’ Prevenció de les violències de gènere 
amb joves 

4rtESO 3 Assc. Candela 

INS del Ter  TINC 500 AMICS? PREVENCIÓ DEL CIBERASSATJAMENT 3rESO 1 Assc. Candela 

PFI-PTT 
 

 HABILITATS SOCIALS PER A LA PREVENCIÓ DE LES RELACIONS ABUSIVES PQPI-PTT 1 Fil a l'Agulla 

 TIC SENSE RISC PQPI-PTT 1 Fundació Aroa 

IES Antoni Pous i Argila- CFGM  QUE NO T'AGAFI EL MASCLISME!: Prevenció de les violències de gènere 
amb joves 

CFGM 2 Assc. Candela 

Escola Quatre Vents 
 
 

MODELS DE FAMÍLIA I MANERES D’ESTIMAR’ 4rt primària 3 Fil a l'Agulla 

EMOCIONS I SENTIMENTS’ 5è primària 3 Fil a l'Agulla 

TU SI QUE ETS GUAI!’ 6è primària 2 Fundació Aroa 

Escola Puig Agut UN MÓN D’EMOCIONS’ 3r Primària 1 Fundació Aroa 

Escola Pompeu Fabra 
 

CONTES NO SEXISTES. ROSA CARAMELO’ 2n Primària 3 El Safareig 

ELS JOCS I LES JOGUINES: DE NENS O DE NENES 1r Primària 2 El Safareig 

UN MÓN D’EMOCIONS’ 1r Primària 2 Fundació Aroa 

UN MÓN D’EMOCIONS’ 2n Primària 3 Fundació Aroa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


