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0. Presentació  
 

La política de gènere, juntament amb la transversalitat i la participació ciutadana, han estat 

tardanes en els governs municipals, ja que van aparèixer al voltant dels 90. El suport a les 

polítiques d’igualtat ha estat fortament controvertides i, malgrat que han passat 24 anys 

des que es van posar en marxa en alguns municipis pioners, ho segueixen sent. Per les 

persones implicades en el procés de visibilitzar el 50% de la població, les dones, resulta 

dolorós veure com encara hi ha persones que no comprenen que la política lingüística 

androcèntrica genera una invisibilització de la dona. Com la política de quotes, profusament 

criticada, no ha aconseguit que les dones arribin al 50% en els espais de decisió. Com els 

càrrecs de poder, públics i privats, els segueixen exercint els homes. Com les dones cobren 

molt menys per la mateixa feina, i tantes altres greus discriminacions vers les dones. 

 

Malgrat tot, volem ser optimistes. La societat està en constant transformació i hem pogut 

veure com s'han anat transformant els rols socials, observant com el paper de la dona en la 

societat s'ha anat valorant i això ha comportat una relació més igualitària. Alguns mitjans 

han fet cas del que dicta la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 

dones i homes. L’apartat 11 de l’article 14 sobre criteris generals d’actuació dels poders 

públics diu: “implantar un llenguatge no sexista en l’àmbit administratiu i fomentar-lo en 

totes les relacions, socials, culturals i artístiques”. Tothom sap que la llengua no és sexista, 

sinó un mitjà de comunicació que reflecteix la cultura dominant. Per mitjà de la llengua 

expressem com veiem la realitat i el comportament de la societat. Un exemple clar és que 

avui, quan diem “presidenta”, no pensem en la dona del president, sinó en una dona que 

ocupa aquest càrrec. Així veiem que el canvi és possible perquè la llengua és un instrument 

viu que es pot transformar de forma inconscient, però també per pròpia voluntat dels que 

la fem servir. 

 

Els ajuntaments hem de garantir que aquests valors d’igualtat i aquest coneixement es 

transmeti. Dissortadament, l’Ajuntament de Begues, com que és un municipi petit, ha hagut 

de prioritzar altres temes per sobre d’aquest, tot i que  s’han fet activitats de sensibilització 

en altres legislatures. En aquesta, per les condicions que ens han estat favorables gràcies al 

gran suport que ens ha donat  la Diputació de Barcelona i pel treball i dedicació del personal 

tècnic municipal, hem aconseguit elaborar i posar en marxa el Protocol d’actuació contra la 
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violència de gènere, el Pla intern d’igualtat, i el Protocol per a la prevenció i abordatge 

d’assetjament sexual, per raó de sexe i orientació sexual. 

 

Em sento molt orgullosa que tota aquesta feina, que representa un gra de sorra en la lluita 

per la igualtat de drets, s’hagi pogut impulsar i finalitzar en aquesta legislatura i vull agrair-

ho a les regidores anteriors i a totes les persones que ho han fet possible . 

 

Moltes gràcies a tots i a totes. 

 

Margarida Camprubí i Vendrell 
Primera tinenta d’alcaldia 
Regidora de Plans Transversals 
Ajuntament de Begues 
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1. Marc conceptual de les polítiques d’igualtat  
 

La igualtat de dones i homes és un principi jurídic universal reconegut a diversos textos 

internacionals i europeus, així com a la Constitució Espanyola de 1978. Aquest principi 

constitueix un pilar bàsic de les societats democràtiques modernes i vertebra el 

reconeixement de drets i llibertats de les dones en diferents àmbits de la vida.  

 

Aquest reconeixement formal ha permès un progrés en el cos legislatiu i també en el 

context institucional, amb el desenvolupament de polítiques públiques d’igualtat i 

d’estructures i organitzacions especifiques.  

 

Tot i haver estat un pas decisiu, a l’actualitat continuen presents diverses formes de 

discriminació vers les dones com la violència masclista, major atur femení, segregació 

laboral, manca de representació en càrrecs de responsabilitat política, social, cultural i/o 

econòmica o els problemes de conciliació de la vida personal i familiar que són, entre 

d’altres, indicadors que la igualtat plena i efectiva és encara una fita a assolir.  

 

1.1 Evolució històrica: de les reivindicacions feministes a l’agenda política 

 

Les polítiques públiques d’igualtat de gènere sorgeixen per donar resposta a les demandes i 

necessitats de les dones i tenen com a finalitat eradicar les desigualtats existents entre 

dones i homes en els diferents àmbits de la vida social, política, econòmica i cultural.  

 

La seva incorporació en l’agenda pública, gràcies a les reivindicacions feministes i al 

moviment de dones que s’ha donat al llarg de la nostra història, ha estat fonamental pel 

progrés dels drets de les dones i pel desenvolupament de la igualtat i la justícia en les 

nostres societats contemporànies.  

 

 Tot i que es té coneixement de protestes expressades per dones que es remunten a l’Edat 

Mitjana, la majoria de pensadores feministes coincideixen en dir que el feminisme, com a 

moviment social i teòric, apareix vinculat a la Il·lustració.  Durant els segles XVIII i XIX, les 

demandes es centraven principalment en els drets civils, l’accés a l’educació, al treball, al 
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sufragi femení i, en definitiva, a la defensa i el reconeixement de la plena ciutadania de les 

dones.   

 

Els anys 60 i 70 representen una època d’intensa agitació política per al feminisme que 

busca noves formes d’organització per produir transformacions culturals i socials més 

profundes. Denuncien l’exclusió de la dona de l’esfera pública i reclamen igualtat de tracte. 

 

La presencia del feminisme en la política formal es dóna en els anys posteriors, ens els què 

comença l’etapa de reconeixement normatiu, es creen els primers organismes específics i 

s’impulsen les primeres estratègies polítiques formals de cara a augmentar la participació i 

visibilització de les dones en l’esfera pública, establint mecanismes d’acció positiva.  

 

Sens dubte, la intervenció de la comunitat internacional ha estat decisiva en el recorregut 

de les polítiques d’igualtat de gènere i, en concret, el reconeixement de la necessitat 

d’introduir l’estratègia del gender mainstreaming o transversalitat de gènere que, tal i com 

defineix el Consell d’Europa, resulta una eina clau per l’organització (reorganització), la 

millora, el desenvolupament, i l’avaluació dels processos polítics, de manera que una 

perspectiva d’igualtat de gènere s’incorpori en totes les polítiques, a tots els nivells i en totes 

les etapes, pels actors normalment involucrats en l’adopció de mesures polítiques.  

 

A partir d’aquí, les polítiques d’igualtat de gènere s’articulen en base a l’anomenada  

estratègia dual que combina aquesta perspectiva transversal amb les accions positives que 

continuen, en molts casos, essent necessàries per equilibrar determinades condicions de 

desigualtat que persisteixen a la nostra societat. 

 

1.2 El paper dels governs locals 

 

L’administració pública local, per les seves pròpies característiques que la configuren com 

un govern proper a la ciutadania i a la realitat social, es situa en una posició idònia per 

assumir un paper actiu en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat, dins del marc de 

les seves competències. Així ho reconeix la pròpia Carta Europea d’Autonomia Local quan 
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estableix que (...) l’exercici de les responsabilitats públiques ha d’incumbir, preferentment, a 

les autoritats més properes als ciutadans (...)1. 

 

En aquest sentit, les iniciatives de la Comunitat Internacional influenciaren, des d’un bon 

inici, les administracions locals, que començaren a impulsar les primeres accions i a crear el 

primers serveis d’atenció a les dones, dirigides principalment a atendre les situacions de 

violència de gènere.  

 

De la mà del progrés normatiu i institucional, i amb la presència cada cop més evident del 

moviment associatiu de dones, els Governs Locals inicien una etapa de forta implicació 

política amb la igualtat, que va més enllà d’una postura assistencialista, adoptant mesures 

de sensibilització i de transformació social. A patir de la dècada dels 90, els Governs Locals 

adquireixen un paper protagonista en el desenvolupament d’aquestes polítiques, creant 

estructures tècniques específiques com les Regidories de Dones o d’igualtat, impulsant 

serveis per les dones, creant programes estables, destinant recursos econòmics i humans, 

com les agents d’igualtat,  i incorporant la transversalitat de gènere com estratègia per 

introduir el principi d’igualtat en totes les polítiques públiques locals.   

 

1.3 Els Plans d’Igualtat 

 

Entre els principals instruments de planificació i implementació de les polítiques públiques 

de gènere cal destacar els Plans d’Igualtat.  Els Plans constitueixen el conjunt ordenat 

d’objectius i mesures que permeten desenvolupar una estratègia integral orientada a 

millorar i equilibrar la situació de dones i homes en un territori i/o organització, a partir 

d’una anàlisi prèvia d’aquesta situació.   

 

El seu impuls sorgeix del reconeixement de les desigualtats i discriminacions existents per 

raó de gènere, i del rebuig i la voluntat d'actuar per transformar aquesta realitat. Les 

actuacions s’encaminen a afavorir la igualtat entre homes i dones en tots els àmbits de la 

societat, i a propiciar un model de ciutadania més igualitari, basat en el respecte i l’equitat.   

 

                                                 
1 Article 4.3 de la Carta Europea d’Autonomia Local 
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Amb aquest objectiu, els governs locals de la demarcació de Barcelona, en el marc de les 

seves competències, dissenyen i implementen els Plans Locals d’Igualtat. Concebuts com 

una eina de treball transversal, els Plans incorporen totes o diverses àrees del Consistori per 

tal d’introduir el principi d’igualtat en totes les actuacions municipals.  Aquest necessari 

plantejament transversal requereix de l’adquisició de compromisos polítics i també de la 

sensibilitat, la voluntat i la implicació de tot el personal municipal. 

 

El Pla d’Igualtat és, doncs, un document clau que, a més de servir per a la planificació i la 

posta en marxa d’actuacions concretes, ha de preveure el seguiment i l’avaluació posterior 

del camí recorregut en aquesta matèria i ha de poder mesurar l’impacte o els efectes del 

mateix en les condicions de vida de la ciutadania a la què s’adreça i, especialment, en la 

millorar de la situació de les dones. 

 

2. Marc normatiu 
 

Tal com hem vist, l’evolució de les polítiques d’igualtat, així com les estratègies per la seva 

implementació, han vingut fortament determinades per un important desplegament 

normatiu que s’ha donat en l’àmbit comunitari, estatal, autonòmic i local, com a resultat, en 

gran part, dels instruments jurídics, polítics i tècnics impulsats des de Nacions Unides.  Així, 

avui disposem d’un marc legal en els diferents nivells institucionals que propugna el 

respecte al principi d’igualtat entre homes i dones i  fonamenta la implementació de les 

polítiques d’igualtat en tots els àmbits socials. 

 
2.1 Àmbit Internacional  

 
En l’àmbit internacional, el paper de les Nacions Unides ha estat fonamental en el 

desenvolupament de les polítiques de gènere.  

A partir de l’aprovació de la Declaració Universal dels Drets Humans, l’any 1948, per part de 

l’Assemblea General de les Nacions Unides, la comunitat internacional adquireix una nova 

consciència en relació a la situació mundial de les dones i adopta el compromís de portar a 

terme conferències mundials periòdiques per elaborar estratègies i plans d’acció.  Aquestes 

conferencies han contribuït enormement a situar la igualtat de gènere en el centre de 

l’agenda política mundial. 
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Així, l’any 1975 se celebra a Mèxic la I Conferència Mundial de la Dona i, quatre anys 

després, s’aprova la Convenció sobre l’Eliminació de totes les Formes de Discriminació 

contra la Dona (CEDAW). Ratificada per Espanya l’any 1984, és considerada la carta 

internacional dels drets humans de les dones, amb 30 articles que recullen aquests drets en 

diversos àmbits socials i estableixen les mesures a adoptar pels governs.  La II i III 

Conferència Mundial de la Dona (Copenhaguen, 1980 i Nairobi, 1985) van permetre adoptar 

importants plans d’acció amb mesures en l’àmbit laboral i educatiu i promoure la creació 

d’oficines de la dona de caràcter estatal.  

Però, sens dubte, serà la IV Conferència de Beijing de 1995 la que marcarà un punt d’inflexió 

en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat, amb l’aprovació per unanimitat de la 

Plataforma d’Acció i la incorporació del mainstreaming de gènere o transversalitat de gènere 

com a mecanisme d’actuació.  

Així, s’obra una etapa en la que es busca analitzar els fonaments, les causes i les estructures 

que es troben a la base de les desigualtats existents. Per tant, a banda de les accions 

encaminades a garantir la condició jurídica i social de la dona, també es planteja la 

necessitat de reorganitzar les institucions i d’adquirir compromisos polítics i econòmic que 

puguin transformar la societat en el seu conjunt.  

Posteriorment, i per tal de realitzar un seguiment del compliment dels compromisos 

adquirits a Beijing, s’han realitzat tres conferències més, però ja no han suposat un avenç 

tan significatiu com va representar Beijing, tot i que han permès reafirmar els compromisos  

contrets el 1995. 

 

2.2 Àmbit Comunitari  

 
A nivell europeu, les primeres directrius i disposicions jurídiques a favor de la igualtat de 

tracte entre les dones i els homes queden recollides al Tractat de Roma, de 1975, que 

imposa la obligació als Estat Membres de garantir l’aplicació del principi d’igualtat salarial 

per un mateix treball o un treball d’igual valor. Des d’aleshores, la igualtat de gènere s’ha 

anat consolidant en el dret comunitari fins a convertir-se en un dels principis fonamentals. 

Així es constata amb l’aprovació al 1997 del Tractat d’Amsterdam, el qual articula la igualtat 

entre homes i dones, l’antidiscriminació i les mesures d’acció positiva. El text normatiu 

comunitari situa la igualtat de gènere com a principal objectiu de la unió Europea i com 
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element estructural de la seva política social.  El tractat d’Amsterdam reforça també la idea 

d’incorporar la perspectiva de gènere a totes les polítiques públiques, és a dir, d’aplicar el 

mainstreaming o transversalitat de gènere. Aquest principi adquireix una rellevància 

definitiva amb el IV  Programa d’Acció Comunitari 1996-2000 i amb l’aprovació l’any 2000 de 

la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea i es consagra amb el Tractat de Lisboa 

del 2007. 

En relació a la participació equilibrada de dones i homes en els processos de presa de 

decisions, el punt de partida fou la Declaració d’Atenes, el 1992, en la què, per primera 

vegada, es parla de la infrarepresentació de les dones en els càrrecs de decisió com a 

problema polític i de la “democràcia paritària”. El Consell recomana als estats membres  

adoptar una estratègia global per a promoure la participació equilibrada.  

 

La legislació europea compta amb diverses directives principalment referides a l’àmbit del 

treball, igualtat salarial, permisos laborals i qüestions relatives a la seguretat social. És 

important destacar l’efecte que ha tingut aquest marc legal europeu a l’estat espanyol, 

donant lloc a la Ley Orgànica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. 

 

2. 3 Àmbit estatal, autonòmic  i local 

 

A l’estat espanyol, el tractament legislatiu en relació a la igualtat no arriba fins la 

Constitució Espanyola del 1978, que en el seu article 14 proclama que tots els espanyols 

som iguals davant la llei sense que pugui prevaler discriminació per raó de naixement, raça, 

sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.   Igualment, 

a través de l’art 9.2, compromet als poder públics a que garanteixin la igualtat i la llibertat 

de tot els individus. 

 

Pel que fa al tractament de la violència vers les dones, la Llei Orgànica 1/2004 de mesures de 

protecció integral contra la violència de gènere, suposa una fita sense precedents en el 

nostre ordenament jurídic. Implica el reconeixement legal de la violència de gènere com un 

problema social de gran rellevància i fa palès el compromís dels poders públics a intervenir 

de forma coordinada per la salvaguarda dels drets de les dones víctimes de violència.   La 

llei contempla el dret de les dones víctimes de violència de gènere a rebre informació, 

assessorament i atenció integral adequada a la seva situació personal, incloent-hi també 
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l’atenció als/a les menors que es troben sota la pàtria potestat o la guarda i custodia de la 

dona agredida.  

En relació al tractament dels diferents àmbits de discriminació i amb l’objectiu de construir 

una societat més justa i igualitària, s’aprova la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 

igualtat efectiva de dones i homes.  

 

Aquesta llei suposa un reconeixement explícit de les desigualtats existents a la nostra 

societat i, per tant, la necessitat d’implicar tots els poders públics per combatre-les i 

promoure la igualtat real.  

 

La llei posa l’accent en la importància de les accions preventives i en la consideració de la 

dimensió transversal de la igualtat com a principi fonamental del text normatiu, tot i que 

reconeix també  la necessitat d’adoptar accions positives per part dels poders públics a 

l’empara de la licitud constitucional.  

 

Tot i que el text normatiu avarca tots els àmbits socials i té en compte els diferents 

elements de desigualtat, podríem dir que és en l’àmbit de les relacions laborals on 

introdueix les novetats més consubstancials. En el següent quadre que es presenta a la 

pàgina següent, es presenten, de manera resumida, les principals mesures i àmbits 

d’actuació previstes en la llei estatal. 

 

Pel que fa a l’àmbit competencial de les Administracions Públiques, la Llei 3/2007, de 22 de 

març, estableix com a criteris d’actuació : 

 

 Garantir la igualtat efectiva en l’accés a l’ocupació pública i en el desenvolupament 

de la carrera professional. 

 Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sense que afecti a la 

promoció professional. 

 Fomentar la formació en igualtat. 

 Presència equilibrada en els òrgans de selecció i valoració. 

 Mesures efectives de protecció davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó 

de sexe. 

 Eliminar qualsevol discriminació retributiva, directa o indirecta. 
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PRINCIPALS MESURES I ÀMBITS D’ACTUACIÓ LLEI 3/2007 

Pautes generals 
d’actuació dels 
poders públics  

 Principi de transversalitat. 
 Principi de presència equilibrada a les llistes electorals i en els 

nomenaments. 
 Elaboració de Pla estratègic Igualtat d’oportunitats per part 

de l’Administració General de l’Estat que inclogui informe 
d’impacte de gènere.   

 Col·laboració entre les Administracions Públiques. Les Entitats 
Locals integraran el dret d’igualtat en l’exercici de les seves 
competències.  

Foment de la 
igualtat en el 
principals àmbits 
socials 

Incorporació de la perspectiva de gènere en: 
Educació, cultura, salut, societat de la informació, esports, 
desenvolupament rural, polítiques d’ordenació del territori i 
habitatge, cooperació per al desenvolupament. 
Mesures de foment de la igualtat en els mitjans de comunicació i 
instruments de control per la publicitat no sexista.  

Garantia del dret al 
treball en igualtat 
d’oportunitats  

 Mesures acció positiva a través de la negociació col·lectiva. 
 Discriminació directa/ indirecta i mesures de tutela judicial 

efectiva. 
 Accés a l’ocupació: dones com a grup prioritari en les 

polítiques actives d’ocupació. 
 Formació i promoció professional. 
 Protecció davant l’assetjament sexual i assetjament per raó de 

sexe. 
 Obligació per les empreses de més de 250 treballadors/es 

d’aprovar Plans d’igualtat.  
 Conciliació de la vida personal, familiar i laboral:  

- Permís de paternitat de 13 setmanes. 

- Ampliació del permís de maternitat (a fer ús 
qualsevol dels progenitors) en cas de fill/a amb 
discapacitat. 

- Reconeixement de treballadors/es autònoms/es i 
altres règims de la seguretat social. 

- Reducció de jornada: s’amplia l’edat del menor a 8 
anys i es redueix a 1/8 de la jornada el límit mínim de 
reducció. 

- Excedència voluntària: es redueix 4 mesos durada 
mínima. 

- Excedència per cura de familiars: s’amplia 2 anys 
durada màxima i es reconeix el gaudiment de forma 
fraccionada. 

 Modificacions de la Seguretat Social: 

- Flexibilització cotització prèvia per accedir prestació 
maternitat. 

- Nou subsidi pel cas de que no es compleixin els 
requisits mínims. 



                                                                                                                     
                                                                                                         

   

 13 

- Prestació econòmica paternitat. 
 Ocupació pública: Presència equilibrada d’homes i dones en 

òrgans selecció i valoració,  eliminar la discriminació 
retributiva directe o indirecte per raó de sexe i altres 
mesures en sentit anàleg amb el sector privat. 

Creació 
d’organismes 
específics 

Creació d'una Comissió Interministerial d'Igualtat entre dones i 
homes i Unitats d'Igualtat en cada Ministeri. Constitució d’un 
Consell de participació de la dona, com a òrgan col·legiat que ha de 
servir de via per a la participació institucional en aquestes matèries. 

 

 
A Catalunya, el reconeixement legal de la igualtat el trobem a la  Llei Orgànica 6/2006, de 19 

de juliol, de Reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que reconeix a la Generalitat 

de Catalunya, d’acord amb les competències conferides per la Constitució Espanyola, 

competència exclusiva en matèria de polítiques de gènere ( art 153). 

L’àmbit competencial inclou: 

a) La planificació, el disseny, l'execució, l'avaluació i el control de les normes, plans i 

directrius generals en matèria de polítiques de dones, així com establir accions positives. 

b) La promoció de l'associacionisme de dones. 

c) La regulació de les mesures i els instruments per a la sensibilització, detecció i prevenció 

de la violència masclista així com els serveis i recursos destinats a una protecció integral. 

 

El nou Estatut regula els drets civils i socials de les dones i reconeix el respecte a la vida, la 

dignitat, la seguretat i l’autonomia de les dones, així com el dret a participar en condicions 

d’igualtat d’oportunitats amb els homes en tots els àmbits públics i privats ( art 19). 

 

Pel que fa als principis d’actuació dels poder públics, l’article 41 de l’Estatut, estableix que 

aquests hauran de respectar el principi d’igualat i hauran de: 

 Garantir el compliment en l’accés a la ocupació, la formació, la promoció 

professional, les condicions del treball, incloent-hi la retribució, i en totes altres 

situacions, així com garantir que les dones no siguin discriminades per raó 

d’embaràs o maternitat. 

 Garantir la incorporació per part dels poder públics de la transversalitat en totes les 

polítiques públiques per tal d’aconseguir la igualtat i la paritat de gènere.  
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 Afrontar de manera integral tots els actes de violència o sexistes i discriminatoris; 

fomentar el reconeixement del paper de les dones en tots el àmbits i promoure la 

participació dels grups i les associacions de dones en l’elaboració i avaluació de les 

dites polítiques 

 Reconèixer el valor econòmic del treball de cura i atenció dins l’àmbit domèstic i 

familiar en el marc de les polítiques econòmiques i socials 

 Vetllar perquè la lliure decisió de la dona sigui determinant en tots els casos que 

puguin afectar la seva dignitat, integritat i benestar físic i mental, particularment 

respecte del propi cos i de la seva salut reproductiva i sexual.  

 

L’Estatut també incorpora la paritat en la composició i règim electoral del Parlament (article 

56).   

 

Pel que fa al tractament de la violència masclista, el Govern de Catalunya aprova la Llei 

5/2008 del dret de les dones per a l’eradicació de la violència masclista, la qual introdueix 

importants novetats conceptuals i situa la lluita contra aquesta xacra social en l’agenda 

política prioritària.  

 

La Llei defineix la violència com aquella que s’exerceix contra les dones com a manifestació 

de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de 

poder dels homes sobre les dones. A més, fa visibles totes les formes en què s’exerceix 

aquesta violència (física, psicològica, sexual i econòmica) i tots el àmbits en què es pot 

produir (en la parella, context familiar, laboral, social o comunitari).  

Els principals objectius de la Llei són: 

• Eradicar la violència masclista i remoure les estructures socials i els estereotips culturals 

que la perpetuen. 

• Establir mesures integrals de prevenció, detecció i sensibilització amb la finalitat 

d’eradicar-la de la societat. 

• Reconèixer els drets de les dones que la pateixen a l’atenció, l’assistència, la protecció, la 

recuperació i la reparació integral. 



                                                                                                                     
                                                                                                         

   

 15 

La Llei també defineix i ordena la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral, formada per tots 

els agents i serveis directament implicats, i reconeix als municipis una sèrie de 

competències, que es concreten en: 

a) Programar, prestar i gestionar els serveis d’informació i atenció a les dones i efectuar la 

derivació als diferents serveis en els termes especificats per aquesta llei.  

b) Prestar o gestionar altres serveis de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral, d’acord 

amb el que s’estableixi per mitjà d’un conveni amb l’Administració de la Generalitat. 

c) Col·laborar en la gestió de les prestacions econòmiques i les subvencions que aquesta llei 

estableix.  

d) Complir totes les altres funcions establertes per aquesta llei que, en raó de les 

competències respectives, els correspongui assumir amb relació a les dones que pateixen o 

han patit violència masclista. 

Els municipis amb una població inferior a 20.000 habitants poden delegar llurs 

competències a una mancomunitat de municipis o a altres ens locals. 

 

Com ja hem dit, l’administració pública local es troba en una posició idònia per 

desenvolupar un paper actiu en el marc de les polítiques d’igualtat. Així ho reconeix la Carta 

Europea d’Autonomia Local  i  també la Carta Europea per la igualtat de dones i homes en 

la vida local.  

 

Igualment,  la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en el seu 

article 28, reconeix la competència dels municipis per realitzar activitats complementàries 

relatives, entre d’altres, a la promoció de la dona. 

 

En relació a l’ocupació pública que implica a treballadors/es de les Administracions Locals, la 

Llei 7/2007 de l’Estatut Bàsic de l’empleat Públic, estableix que les administracions 

públiques estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral 

i, amb aquesta finalitat, han d'adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de 

discriminació laboral entre dones i homes.  
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3. Metodologia  
 

Per tal d’articular tot el procés d’elaboració del nou Pla, cal diferenciar quatre fases: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase 1 

Inici 
 

Fase 2 

         Diagnosi 

  
 

 
Fase 3 

Pla d’Acció 

 

És una fase inicial, de definició de tot procés, en la què es 

crea la Comissió del Pla d’igualtat que liderarà el projecte, 

es concreta la/es persona/es referent/s, la calendarització i 

la delimitació de la informació i la documentació necessària 

per elaborar l’avaluació i la diagnosi. 

En aquesta fase es procedeix a la recollida d’informació, 

tant quantitativa com qualitativa: 

. Memòries anuals d’Igualtat i Benestar Social. 

. Recollida dades estadístiques del municipi. 

. Entrevistes (5) 

. Qüestionaris personal tècnic municipal (22 respostes de 25, 

88%) 

. Qüestionari Entitats (17 respostes de 47;  36%).  

.  

 

Aquesta fase s’inicia amb la presentació dels resultats de la 

diagnosi. Així mateix s’obra un procés participatiu amb 

l’objectiu d’establir de forma consensuada les mesures que 

es considerin necessàries per tal de corregir, modificar i 

impulsar totes aquelles actuacions que lluitin contra la 

desigualtat de gènere i contribueixin a reforçar els aspectes 

de justícia i equitat en el nostre territori :  

. Una sessió amb el personal tècnic municipal (12 persones). 

. Una sessió de treball amb les Entitats de dones (3).  
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Fase 5 

 Presentació del Pla d’Igualtat 
 

Es proposen 5 àmbits d’intervenció que tenen a veure amb diferents realitats de la vida 

quotidiana de dones i homes del municipi : 

 

Àmbit Ens parla sobre... 

1. Compromís amb la 

Igualtat 

La incorporació de la igualtat entre dones i homes com a dret 

fonamental de totes les persones i com a valor central de 

l’acció municipal i de totes les polítiques locals. 

2. Violència masclista 
L’impacte de la violència masclista, sensibilització i 

conscienciació social, i grau de coneixement dels recursos. 

3. Drets i qualitat de vida 

El lloc que ocupa la sostenibilitat de la vida en la política 

pública local, i com és promouen les condicions per a que 

totes les persones gaudeixin d’una vida digna. 

4. Treballs i temps 
La redistribució equitativa dels temps i els treballs tan en 

l’àmbit públic com privat. 

5. Lideratge i participació 

de les dones 

L’accés a una democràcia equitativa i participativa, que 

promogui la governança i la participació de les dones en tots 

els nivells i àmbits de la vida pública. 

 

 
 
 

Fase 4 

Redacció i validació 
final 

Un cop recollides totes les propostes, s’unifiquen i agrupen 

en un únic Pla d’Acció que serà validat per la Comissió 

d’Igualtat, i que juntament amb la diagnosi , conformaran el 

document final del Pla d’Igualtat de Gènere.  

 



                                                                                                                     
                                                                                                         

   

 18 

4. Diagnosi 
 
La diagnosi de gènere és un recull d’informació sobre els diferents àmbits de la realitat 

municipal que analitza l’Ajuntament des de la perspectiva de gènere tot i visibilitzant el 

treball desenvolupat vers les polítiques d’igualtat i evidenciant els punts forts i febles de la 

organització municipal. 

 

La finalitat d’una diagnosi de gènere, és la de projectar una nova perspectiva en les 

polítiques locals. Permet identificar necessitats i problemàtiques de dones i homes, 

conèixer les respostes i/o els recursos existents per a les dones o en matèria d’igualtat així 

com apuntar, de manera fonamentada, les futures línies de treball en un municipi.  

 
El principal objectiu, és oferir elements d’anàlisis i diagnosticar la realitat municipal des 

d’una perspectiva de gènere, per tal d’integrar efectivament aquesta dimensió en les 

estructures, polítiques i programes del municipi, amb la finalitat de contribuir a la 

construcció d’una societat veritablement igualitària. 

 

4.1. Dades territorials i sociodemogràfiques2 

Begues és un municipi de la comarca del Baix Llobregat situat en una plataforma calcària 

entre els contraforts nord-occidentals del massís de Garraf: entre la serra de la Guàrdia al 

sud-est, la serra de les Conques i el turó de Montau al nord-oest. 

 

La riera de Begues divideix el terme, de 50 km2 (el més extens de la comarca), en dues parts 

ben diferenciades: la part meridional (integrada dins el parc de Garraf) és de terreny format 

bàsicament per pedra calcària en contínua dissolució (modelat càrstic), per la qual cosa 

s’han format un gran nombre d’avencs.  

 

La vegetació característica d’aquest sector es caracteritza pel margalló, el garric, arboç, etc. 

Les savines, molt abundants abans, han minvat a conseqüència dels incendis . La segona 

zona del terme, al nord de la riera de Begues, es diferencia per la composició del terreny i 

per la vegetació; és argilosa, de terreny molt impermeable, i per això hi ha fonts, com la de 

la Borada i la de l’Alba. La vegetació és molt més abundant, amb boscos de pi blanc i alzinar. 

                                                 
2
 Font: Gran Enciclopèdia Catalana i elaboració pròpia 
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El terme comprèn el poble de Begues, cap municipal, el raval de Santa Eulàlia, els masos de 

l’Alzinar, Can Sadurní i Can Barreres, i nombroses urbanitzacions, com Cal Viudo, amb el 

veïnat de Ca n'Enfruns, la Barceloneta, la Bassa Blanca, amb el barri de la Rectoria, la 

Costeta, el Mas Ferrer, Bonsolei, Begues Parc i el Mas Pasqual. 

 

El poble de Begues, nucli central de la població, és a ponent de la Rectoria, format durant el 

segle XX al llarg de la carretera que duu a Olesa de Bonesvalls. És separat i ben diferenciat 

del nucli primitiu format entorn de la parròquia. Els diferents nuclis de la Barceloneta i de 

Campamar, a ponent, o el Raval d’en Martí, a tramuntana, són integrats al nucli urbà de 

Begues formant un continu, del qual el més separat és el raval de Santa Eulàlia, al nord-oest, 

però ben a tocar del Raval d’en Martí. Són nombroses les urbanitzacions i les torres 

d’estiueig al llarg de la carretera que puja de Gavà vorejant el castell d’Eramprunyà. Alguns 

dels antics masos dispersos pel terme han donat lloc a modernes urbanitzacions, com Cal 

Viudo, el Mas Ferrer (204 h el 2005) o el Mas Pasqual. Altres urbanitzacions han pres per 

nom antics topònims (la Bassa Blanca) o han adoptat noms com la Costeta, Bonsolei o 

Begues Parc (783 h el 2005).  

Begues comunica amb Gavà per una carretera local que continua després cap a Olesa de 

Bonesvalls. Hi ha, a més, tot un seguit de camins de muntanya. 

 

La població de Begues vorejava els 1.000 habitants a inicis dels segle XX, i fins i tot, va 

perdre població als anys 40, després de la Guerra Civil. No és fins la dècada dels 90 que 



                                                                                                                     
                                                                                                         

   

 20 

supera de poc els 2.000 habitants: ha estat un petit municipi, enfilat al Garraf, fins molt 

recentment. Al final de la dècada de 1980 i, sobretot, en la dècada de 1990, inicia un 

creixement demogràfic notable: 2 029 h el 1991, 4 697 h el 2001 i 5 470 h el 2005. La 

dinàmica de la població de les darreres dècades està relacionada amb el transvasament de 

població de les ciutats metropolitanes més denses i la transformació dels habitatges de 

segona residència a primera residència: un fenomen que afecta a molts municipis petits de 

l'àmbit metropolità les dues darreres dècades.  

 

De poble agrícola i ramader, Begues ha passat a dependre principalment de la construcció i 

els serveis, lligats a la construcció de segones residències. Entre 1965 i 1975 es van construir 

un bon nombre de les urbanitzacions que caracteritzen el municipi avui.  

 

El sector terciari o de serveis, ha augmentat paral·lelament a l’increment d’habitatges de 

segona residència, i s'ha consolidat posteriorment quan aquestes han anat esdevenint 

primeres residències. 

 

Si es compara la població de Begues amb la de la comarca del Baix Llobregat, destaca una 

major proporció de població infantil i també de 40-44 i 45-49. Aquests trets encara 

s'accentuen més si es compara la població de Begues amb la de la demarcació de Barcelona 

i de Catalunya3. 

 
                                                 
3 Veure Annex 1. Informe territorial 
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Font: IDESCAT. 2013 

 

També és important destacar la menor proporció de població més gran de 65 anys. Els 

grups d'edat de 65- 69, 70-74... fins a 85 i més anys tenen la meitat de pes, 

aproximadament, si es compara amb el cas de la població de Catalunya o de la demarcació 

de Barcelona. 

 

No s'observa manca de dones adultes joves i adultes. Tanmateix les dades per grups 

quinquennals d'edat són contrastades (potser en part perquè el volum de població total de 

Begues és petit)  

 

La Relació de Feminitat de dones adultes joves i adultes és superior a la de la comarca del 

Baix Llobregat, demarcació de Barcelona i Catalunya, amb excepció del grup de dones de 

30-34 anys. Destaca la Relació de Feminitat de 35 a 39 anys amb 120 dones per cada 100 

homes. La Relació de Feminitat total és molt moderada, una mica més baixa que Catalunya i 

que la demarcació de Barcelona i que la comarca també. Això es deu la menor proporció de 

població gran, de més de 65 anys, i la menor proporció de dones grans i molt grans4. 

 

La dinàmica del creixement de la població de Begues està marcada pel fet metropolità i 

alhora haver estat un petit municipi enfilat a la serra del Garraf.  

 
Font: IDESCAT. 2013 

Als anys 60, Begues tenia la dimensió d'un petit municipi, amb prou feines arribava als 1000 

habitants i creixé amb una proporció com la de la demarcació de Barcelona, però continuà 

                                                 
4 Veure Annex 1. Informe territorial 
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tenint la dimensió de petit poble. Aturà el creixement durant la dècada dels 70. El 

creixement dels anys 80 fou notable, per què és una dècada en la que no hi ha creixement 

demogràfic ni a la demarcació de Barcelona ni a Catalunya. Aquest és l'inici del creixement 

de la població de Begues per transvasament de població de ciutats metropolitanes més 

denses. 

 

La dècada dels 90 és la que marca el creixement, per transvasament de l'àmbit metropolità, 

i es produeix un salt d'escala: quasi s'assoleixen els 5.000 habitants, que és una dimensió de 

petita vila. E l creixement continua durant la primera dècada dels 2000, i  no s'atura els 

darrers anys, tot i que s'alenteix. El municipi compta actualment amb 6590 habitants, i és un 

municipi de petita dimensió, una vila petita.  

 

4.2 Compromís amb la igualtat 

 

Pel que fa a l’anàlisi de la incorporació de la Igualtat per part de l’Ajuntament de Begues , 

podem afirmar sense cap mena de dubte que l’Ajuntament incorpora a nivell formal la 

igualtat en el sí del consistori i està compromès amb els valors i principis que  la igualtat de 

gènere promou. A pesar de ser un municipi relativament petit (6.502 habitants), compta 

amb una regidoria d’igualtat i amb una unitat específica encarregada de desenvolupar les 

polítiques d’igualtat. També es disposa de personal tècnic amb 10 hores de dedicació i una 

partida pressupostària pròpia en matèria d’igualtat que no ha deixat de créixer des de 2011: 

Evolució partida pressupostària anual destinada a la 

Igualtat

3.200,00 € 2.950,00 €

5.000,00 €
5.351,56 €

2011 2012 2013 2014
 

Font: Ajuntament de Begues 

A més, l’Ajuntament ha realitzat un esforç en quant a la incorporació de la igualtat entre el 

seu propi equip de treball, i ha elaborat un pla d’igualtat a nivell intern, ha incorporat 

mesures per a facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, i disposa d’un 
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protocol d’assetjament sexual per a prevenir i actuar davant de situacions d’assetjament 

sexual i per raó de sexe entre el propi personal municipal.  

Tots aquest esforços, no han passat inadvertits entre els i les treballadores municipals, i una 

gran majoria considera que l’Ajuntament treballa per promoure la igualtat entre homes i 

dones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A banda de l’àmbit més formal en quant a incorporació de la igualtat a nivell municipal, hem 

volgut conèixer el grau d’incorporació de la perspectiva de gènere en el dia a dia del treball 

tècnic mitjançant quatre variables: 

 

Variable Resultat5 Observacions 

Es desagreguen les 

dades per sexe? 

Si: 24% 

De vegades: 5% 

No: 67% 

No ho sé: 5% 

Tant sols 3 departaments asseguren que treballen amb 

dades per sexe:  

 - Serveis socials 

- Policia local 

- Participació ciutadana i plans transversals. 

Però des de la regidoria d’igualtat, es té present que 

també es desagreguen dades des d’Esports i Educació. 

Es té en compte 

l’impacte de gènere 

en les actuacions 

municipals 

Sí: 48% 

De vegades: 5% 

No: 43% 

No ho sé: 5% 

Tenen en compte l’impacte de gènere:  

- Serveis socials 

-Participació ciutadana i plans transversals 

- Serveis territorials 

- Intervenció 

- Llar d’infants  

                                                 
5 Font: Enquesta al personal municipal 

Consideres que l'Ajuntament treballa per a promoure la igualtat 

entre dones i homes?

No ho sé

14%

No

10%

De vegades

19%

Si

57%
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- Policia local. 

Es treballa de forma 

transversal amb 

regidoria d’Igualtat 

Sí: 43% 

De vegades: 19% 

No: 33% 

No ho sé: 5% 

Es treballa de forma transversal des de: 

- Serveis Socials 

- Participació ciutadana i plans transversals - Medi ambient 

- Serveis territorials  

- Policia local 

Des de la Regidoria d’Igualtat, s’afirma que també es 

treballa transversalment amb Esports, Educació i la 

Regidoria de Comerç. 

S’utilitza un 

llenguatge no 

sexista? 

Sí: 43% 

De vegades: 38% 

No: 5% 

No ho sé: 14% 

La gran majoria de departaments asseguren que sempre o 

de vegades utilitzen llenguatge no sexista, excepte des del 

departament d’Urbanisme.   

Pel que fa a la nomenclatura dels equipaments municipals, 

un 62% del personal considera que no son sexistes, en 

canvi un 20% considera que si o que de vegades  i 

acompanyen amb alguns exemples: “(...) Cal Pere Vell Cap Pou 

Torre Ceip Sant Cristòfor Col·legi San Lluís” 

 

Hem volgut aprofundir més en el tema del llenguatge inclusiu, i a pesar de no disposar d’un 

manual de llenguatge no sexista, un 60% del personal municipal assegura que l’Ajuntament 

té cura de la comunicació, i utilitza un llenguatge no sexista en els mitjans de comunicació 

local. També s’incorporen regularment notícies sobre temes d’igualtat al butlletí municipal i 

a la intranet del personal.  

 

A mode de conclusió, hem volgut conèixer la opinió del personal municipal i de les entitats 

com a representants de la població, sobre la situació de la igualtat i sobre la necessitat de 

continuar realitzant polítiques concretes vers el gènere. 
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En termes generals, consideres que s'ha avançat en favor 

de la igualtat entre homes i dones en aquests darrers 

anys?

0

2

4

6

8

10

12

sí sí, però no és

suficient

no no ho sé

Personal municipal Entitats
 

 

Font: Enquesta al personal municipal i entitats  

 

En general, es considera que sí s’ha avançat en favor de la igualtat de gènere durant 

aquests darrers anys, però també existeix la convicció de que no és suficient, i s’ha 

de continuar treballant per afavorir l’equitat i combatre les desigualtats per raó de 

gènere. 

4.3 Violència masclista 

 

En el marc de la IV Conferència Mundial de les Dones, celebrada a Beijing l’any 1995, es va 

definir el concepte de violència de gènere com “Qualsevol acte de violència basat  en el 

gènere que té com a resultat, o és probable que tingui com a resultat, uns danys o patiments 

físics, sexuals o psicològics per a les dones, incloent-hi les amenaces dels esmentats actes, la 

coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant a la vida pública com a la privada”. 

 

Segons la llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, es 

defineix com a violència masclista tota violència que s’exerceix contra les dones com a 

manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de 

relacions de poder dels homes sobre les dones. 

 

La violència masclista és una vulneració dels drets humans i constitueix un impediment 

perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, autonomia i llibertat. A més, provoca 
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greus conseqüències sobre la seva salut física i psíquica, inhibeix les seves capacitats, 

redueix la seva autoestima i dificulta o impossibilita la participació social.   

 

Actualment, totes les recomanacions internacionals, nacionals, autonòmiques i locals 

proposen un abordatge interdisciplinar de la violència que incideixi en els mites, 

estereotips i creences que la sustenten, i que promogui accions integrals i coordinades per 

tal d’optimitzar l’atenció i racionalitzar els recursos i serveis.  

 

Pel que fa a Begues, a nivell formal l’Ajuntament disposa d’un protocol d’actuació 

en matèria de violència masclista actualitzat l’any 2012, i compten amb un circuit 

d’actuació on hi participen les àrees d’Atenció a les persones, Educació, Salut, 

Consum i Seguretat ciutadana. Des de Serveis Socials s’atenen els casos més 

immediats, que després es deriven al SIE6 del Baix Llobregat  per a una atenció i 

seguiment continuat. Concretament l’any 2013 es varen atendre 7 casos de violència 

de gènere des del departament de Serveis Socials. 

 

L’Ajuntament, a part de comptar amb recursos per a l’atenció i la intervenció, també 

ha realitzat actuacions de sensibilització i prevenció dirigides a la població, i alhora 

ha rebut formació específica per al personal de l’Ajuntament sobre aquesta matèria.  

 

Aquest esforç, es veu reflectit en el grau de coneixement del personal municipal en 

quant als recursos existents al municipi i a la comarca per a l’atenció a les dones que 

pateixen violència masclista, on tant sols un 16% assegura que no en té cap 

coneixement: 

                                                 
6 Servei d’Intervenció Especialitzada 
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Coneixes els recursos existents al municipi i a la comarca per a 

l'atenció a les dones que pateixen violència masclista?
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Font: Enquesta al personal municipal 

També hem volgut preguntar pel grau de coneixement que té el personal municipal 

sobre el propi “Protocol municipal contra la Violència Masclista”, i en aquest cas, el 

grau de coneixement era menor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a les entitats, la informació sobre recursos contra la violència de gènere 

és encara més reduïda, i un 47% no coneixen els recursos existents,  a un 20% “els hi 

sona”, i un 33% sí que en té coneixement. 

 

A banda dels recursos, un aspecte a destacar tant entre el personal de l’Ajuntament 

com de les entitats, és l’alt grau de sensibilització vers la violència de gènere , i la 

major part de respostes el consideren com un problema intolerable. 

 

Coneixes el "Protocol contra la Violència Masclista" del teu 

Ajuntament?
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Font: Enquesta al personal municipal i entitats 

 

Més enllà de l’evidència i el reconeixement a la violència masclista més reconeguda, existeix 

una violència subtil que inclou també totes aquelles pràctiques de dominació masculina 

quotidianes i imperceptibles que es donen en l’ordre de la vida quotidiana i que queden 

englobades dintre del que s’anomena “micromasclisme”  

 

“Els micromasclismes són un ampli ventall de maniobres interpersonals que realitzen 

els homes per intentar mantenir el domini sobre la dona objecte de la seva maniobra”.  

Luis Bonino. 

 

Per tal d’aprofundir en el grau de sensibilització tant del personal municipal com de les 

entitats, hem volgut conèixer la seva opinió sobre una de les manifestacions més recurrents 

dels “micromasclismes”: 

Quan sents pel carrer comentaris sexistes, insults o 

"piropos", com t'afecta?
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Font: Enquesta al personal municipal i entitats 

 

Consideres la violència de gènere un problema...

1
0

5

13

6

9

0

2

4

6

8

10

12

14

Acceptable Gens greu Molt greu Intolerable

Personal municipal Entitats



                                                                                                                     
                                                                                                         

   

 29 

A nivell general, el grau de sensibilització vers els masclismes al municipi de Begues és molt 

alt i una amplia majoria no es volen quedar indiferents davant situacions que consideren 

discriminatòries i injustes, sobretot a nivell d’entitats. 

 

En aquest sentit, tant les entitats com el personal municipal, hi tenen molt a dir, i han volgut 

realitzar propostes de cara a l’abordatge de la violència masclista a l’Ajuntament. La major 

part de propostes es corresponen a l’àmbit de prevenció i sensibilització, però també 

trobem  dos propostes molt concretes de cara a l’actuació contra la violència de gènere.
7
 

 

Prevenció i sensibilització  

 Prevenció general i especifica i atenció a famílies que en pateixen. 

 Xerrades i tallers amb les famílies 

 Sensibilització a la població en general. - Formació al personal de l'ajuntament i al conjunt de la 

ciutadania. - Posar a l'abast recursos per prevenir i per actuar en cas de violència masclista. 

 Mentalitzar-nos més de la necessitat de combatre el problema per tal d'identificar-lo i 

subsanar-ho convenientment en els casos puntuals en que es pugi produir 

 Acompanyar a les famílies en la consciència dels fets 

 Promoure més informació. Fer tallers, exposicions... per educar a la ciutadania.  

 Implicar-se amb els centres educatius, espai de la gent gran, biblioteca... 

 Publicitat del protocol de Vido. - Xerrades informatives del recursos i del circuit d'atenció a la 

dona. - Campanyes divulgatives i informatives 

 Treballar des de la família i l'escola i societat en general 

 Campanyes els joves i mes recursos econòmics x els recursos municipals 

 Fer arribar tota la informació possible 

 Tallers de violència a les escoles. Difusió d'accions concretes. 

 Més xerrades i conscienciar al jovent 

 La gent hauria d'estar més conscienciada. 

 Educació i campanyes informatives 

 Posar-hi tots de la nostre part com a mares/pares/educadors... conscienciar i educar millor ja 

que no ho estem fent gens be. 

 

Atenció 

 Si es dóna el cas que la policia actui contra l'agressor denunciat 

 Aplicar el Protocol Facilitar ajuts 

                                                 
7 Font: Qüestionari al personal municipal i a les entitats 
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4.4 Drets i qualitat de vida 

 

Quan parlem de drets i qualitat de vida, volem posar la mirada en quin lloc ocupa la vida i la 

cura en el model d’organització econòmica i social, veure quina política social es reflecteix 

en l’estructura municipal, quina és la intervenció que es realitza sobre la realitat social 

mitjançant accions que assignen recursos que afavoreixen l’augment del benestar de la 

població en el seu conjunt, tenint en compte les especials necessitats d’alguns sectors de la 

població a fi d’igualar les oportunitats i disminuir les desigualtats.  

 

Per tal de fer una diagnosi d’aquest àmbit més estructurada, hem posat la mirada en vuit 

aspectes concrets que afecten a la vida municipal i als serveis locals:   

 

1. Inclusió social 

2. Diversitat 

3. Infància 

4. Joventut 

5. Gent gran 

6. Mobilitat i entorn urbà 

7. Esports 

 

4.4.1. Inclusió Social. 

 

Els Serveis Socials municipals, són un dels pilars de les polítiques socials, concebuts en un 

inici com la darrera xarxa de protecció i reequilibri de les desigualtats socials per part de la 

població en situació de Risc. Concretament, des dels serveis socials de Begues, es recullen 

dades desagregades per sexe, cosa que permet identificar les principals problemàtiques 

municipals que s’atenen des de l’Ajuntament.  

 

“Qualsevol col·lectiu en situació marginal pel motiu que sigui sempre és vulnerable, i 

Begues no és una excepció”.  

Font: Enquesta al personal municipal i entitats 
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Sectors d'intervenció 2013
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Font: Ajuntament de Begues 

 

Les dones són les principals agents demandants dels recursos de serveis socials, 

concretament a Begues, un 64% de les persones demandants eren dones. Les causes 

d’aquest biaix de gènere en quant a les demandes, les podem identificar amb dos factors 

diferenciats:  

 

 Les majors taxes de feminització de la pobresa causades per la menor ocupació 

femenina, la menor taxa d’activitat associada al rol tradicional de cuidadora, la 

segregació horitzontal i vertical en el mercat laboral, i la bretxa salarial present en 

tots els llocs de treball. 
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 Les dones demanen per a les altres persones de la unitat de convivència, i formulen 

la demanda d’ajuda per a la unitat familiar, com a responsables de la família i de 

l’entorn. 

“La major part de vegades és la dona qui es presenta a fer la 

demanda d’ajut. Així descobrim un doble o triple paper d’aquestes 

dones, que se senten responsables de la família i de l’entorn8” 

 

Per tal de identificar les situacions de risc d’exclusió, hem preguntat tant al personal 

municipal com a les entitats, si havien detectat algun sector de la població que es trobés en 

una situació més vulnerable davant l’exercici dels seus drets, i s’han identificat com a 

col·lectius amb risc d’exclusió les dones de diferents edats, la gent gran i les persones 

estrangeres. 

“Trobem situacions individuals que mostren la tendència general a la discriminació per motiu 

sexual i d'origen principalment”. 

“Sí, les creences menys comunes, les dones i homes en treballs "exclusius" d'homes o dones, la 

gent gran” 

“Els infants i la gent gran, dones estrangeres” 

“Principalment noies adolescents o joves generalment atractives de entre 20 i 40 anys” 

 “Les dones i sobretot les de mitjana edat tenen més dificultats, sobretot en l'accés al mercat 

laboral. La càrrega familiar,..., n'és una de les causes principals”. 

“dones d'edat -noies amb poca formació cultural” 

Font: Enquesta al personal municipal i entitats 

Nombre d'ajuts socials 2013

5

21

40

3

17

13

1

19

40

4

22

6

Habitatges de promoció pública

Ajuts per lloguer

Ajuts per subministraments

PIRMI

Beques menjador escolar

Ajuts a la dependència

Dones Homes
 

Font: Ajuntament de Begues 

 

                                                 
8 Reflexions en femení nº 8. Serveis Socials i perspectiva de gènere. Diputació de Barcelona 2001 
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Si parem atenció als ajuts concedits per part dels Serveis socials municipals, les necessitats 

d’ajuts pels subministraments han estat les més demandades per part d’unes 80 persones, 

seguides pels ajuts al lloguer i les beques per el menjador escolar.  Aquestes dades ens 

situen en un context extrem de crisis econòmica, on un 1,2 % de la població total del 

municipi, ha precisat suport per pagar els subministraments de la seva vivenda. 

 

Renda bruta disponible per habitant
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17.000,00 €

Municipi Comarca Demarcació
 

Font: HERMES. 2013 

 

Amb tot, i a pesar de les situacions de risc d’exclusió d’una part de la població,  el municipi 

de Begues compta amb una renda bruta disponible per habitant molt superior a la de la 

resta de la comarca del Baix Llobregat, i inclús superior a la de la demarcació de Barcelona. 

Aquest fet, ens faria no situar la inclusió social com a una de les principals problemàtiques 

del municipi encara que, tal i com ens mostren les dades, si caldria atendre determinades 

situacions concretes.  

4.4.2. Diversitat 

 

Pel que fa al nombre de persones estrangeres, el municipi de Begues ha rebut una menor 

proporció de població nouvinguda que la resta del territori, i un 40% de la població 

nouvinguda prové d’Amèrica del Sud, i gairebé un altre 40% prové d’altres països de la 

pròpia  UE.  
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Taxa d'estrangeria global
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Font: HERMES 2013 

 

A nivell general, les diferències per sexe són petites, tot i que sovint observem una major 

proporció d’homes i una major joventut de dones, pauta relacionada amb els rols de gènere 

en el treball o la formació. A Begues en canvi apareixen trets específics en la distribució per 

sexe. Existeix una major proporció de dones, sobretot en les edats compreses entre  35 i 49 

anys. Aquest fet ens porta a no simplificar la visió que en tenim de les estratègies i motius 

de les migracions, sobretot quan parlem de migracions femenines: 

 

 

“Les migracions femenines es deuen a una gran multiplicitat de factors, entre els que cal 

destacar les escasses oportunitats d’ocupació en els països d’origen, els devastadors impactes 

dels plans d’ajustament estructural a moltes regions, unit a l’increment de les llars 

monoparentals encapçalades per dones; sense oblidar projectes de promoció individual que no 

necessàriament impliquen estratègies familiars, així com d’altres condicionants de gènere com 

la fugida de situacions de violència masclista o de relacions opressives (...).  

 

Ara bé, sens dubte , un factor clau que ajuda a comprendre les dinàmiques migratòries actuals 

és la creixent demanda de força de treball femenina a escala global, que condiciona les 

estratègies migratòries a les zones emissores i concentra les dones migrades en les ocupacions 

que tenen a veure amb el treball domèstic, la cura d’infants i de gent gran”9.  

 

 

                                                 
9 Parella Rubio, S. Dones migrades treballadores. Ciutats i Persones 28. ICPS 2010 
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Des del departament de Serveis Socials, el major nombre d’intervencions en situació 

d’estrangeria han estat d’informació i orientació, i les consultes han estat realitzades 

majoritàriament per dones al igual que en els casos anteriors. 

 

Intervenció immigració. 2013
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Font: Ajuntament de Begues 

 

Hem de tenir present, que quan parlem de dones migrades, parlem d’un grup social que es 

troba convivint amb nosaltres i suportant una doble o triple discriminació, la desigualtat de 

gènere, la de procedència i la de classe social. Elles es troben en l’encreuament de diverses 

desigualtats, i aquest fet determina les seves possibilitats vitals així com la seva manera 

d’afrontar la vida10. 

 

4.4.3 Infància.  

 

Quan parlem d’infància, no podem oblidar la fina línia que travessa la dependència infantil i 

juvenil amb la maternitat, el treball reproductiu i de cura majoritàriament realitzat per les 

dones, i la necessitat de serveis per suplir la falta de corresponsabilitat familiar que es dóna 

a les llars.  

 

Així, pel que fa a la dependència infantil i juvenil, Begues compta amb un índex per sobre de 

la mitja, donada l’arribada de població jove amb descendència els darrers 20-25 anys, que 

conformen un municipi jove i en creixement. 

 

                                                 
10 Freixenet Mateo,  M. Dones migrades treballadores. Ciutats i Persones 28. ICPS 2010 
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Índex de dependència infantil i juvenil
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Font: HERMES. 2013 

 

Si ens fixem en l’índex de primera infantesa, de 0 a 4 anys, corroborem que el municipi de 

Begues  també compta amb un índex per sobre de la mitja, amb una gran quantitat 

d’infants d’aquestes edats. Aquest fet és especialment rellevant per la vida de les dones, ja 

que de 0 a 3 anys l’escolarització no és obligatòria i la sobrecàrrega de cura recau 

majoritàriament en les àvies i les mares.  

 

Begues però, compta amb el servei d’una Escola Bressol de titularitat municipal, que 

permet afavorir la conciliació i la continuïtat de la vida laboral, i el nombre de places són 

suficients en relació a la demanda existent. A més existeix un casal de suport a la infància, 

una escola pública i una concertada. 
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 37 

Els serveis municipals de Begues també atenen situacions de risc pel que fa a la infància, i 

durant l’any 2013 varen realitzar diverses intervencions, essent la de suport convivencial la 

més realitzada, seguida per la prevenció i la orientació.   

 

Intervenció Infància 2013
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A pesar de ser un municipi relativament petit i de comptar amb un índex de renda per sobre 

de la mitja,  el nombre d’intervencions amb infància evidencien necessitats familiars 

diverses i desiguals,  i realitats diferenciades amb situacions de risc i exclusió. Així, tal i com 

s’ha escrit en un dels qüestionaris, Begues no és una excepció (pag. 17), i és necessari invertir 

esforços i recursos per pal·liar aquest tipus de situacions de vulnerabilitat, no només amb la 

població més jove, sinó també i sobretot amb les seves famílies i principalment amb les 

mares, les principals sobrecarregades amb aquestes situacions. 

 

4.4.4  Joventut. 

 

Quan analitzem la taxa de joventut municipal (de 16 a 24 anys),  Begues té més població 

juvenil, comparativament, amb la resta del territori. Tal i com s’ha dit abans, aquesta 

població jove són les filles i els fills de la població arribada fa 20-25 anys procedent de 

ciutats i nuclis més urbans.  
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Taxa de joventut
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Font: HERMES. 2013 

 

Destaca però, el menor nombre de dones joves, gairebé un punt per sota dels homes joves. 

Les causes d’aquesta davallada les podem trobar en varis factors, com pot ser la 

inexistència d’estudis de grau superior o universitaris o la manca d’oportunitats laborals per 

a la població jove. Cal tenir present que existeix una polarització per sexe dels nivells 

d’instrucció, és a dir, en els nivells d’instrucció més baixos hi ha més homes que dones, i en 

els nivells superiors de formació hi ha més dones11.  

 

També és molt baixa la taxa de població juvenil nascuda a l’estranger, on el pes de la 

població jove sol ser majoritària, relacionada sobretot amb el mercat de treball i les 

oportunitats laborals. Tot això ens mostra Begues com un municipi residencial, on el jovent 

per estudiar i treballar s’ha de desplaçar a nuclis propers. 

 

                                                 
11 Reflexions en femení nº 24. L’autonomia de les dones joves. Diputació de Barcelona. 2006 
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Taxa de població juvenil nascuda a l'estranger
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Des dels Serveis Socials municipals, s’han realitzat diverses intervencions amb la població 

més jove, la majoria de les quals han estat orientades a la prevenció i la inserció en igual 

nombre tant per a nois com per a noies. Pel que fa a la informació, la demanda és 

majoritàriament femenina, i pel que fa al suport convivencial, la majoria és masculina. 
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Font: Ajuntament de Begues 

 

A pesar de que des de l’Ajuntament de Begues no existeix cap mecanisme per conèixer les 

necessitats i interessos de la població jove, si s’han realitzat activitats amb joves 

relacionades amb la igualtat de gènere. 
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4.4. 5 Gent gran: 

 

Com ja s’ha posat en evidència amb anterioritat, Begues és un municipi molt jove i l’índex 

d’envelliment comparativament amb la resta del territori, és molt reduït. No és que faltin 

persones grans sinó que hi ha un creixement molt recent de persones adultes joves 

nouvingudes. 
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Font: HERMES. 2013 

 

Aquestes dades són importants perquè ens parlen del nombre de persones no actives a 

nivell laboral, però potencialment actives amb tasques comunitàries, sobretot quan parlem 

de la població femenina. Així, les dones són les principals integrants d’associacions i entitats 

de suport i ajuda mútua i desenvolupen una tasca essencial en la vida comunitària i 

municipal, sense oblidar la vida familiar i de l’àmbit domèstic, suplint en moltes ocasions 

serveis i recursos dels quals les diferents administracions no se’n han fet càrrec. 

 

Existeixen diferències quan parlem d’envelliment que quant parlem de sobreenvelliment. 

Hem de tenir present que les dones viuen més anys però amb pitjor qualitat de vida. Les 

dones grans són i han estat les principals cuidadores i sostenidores de les llars, i 

arrosseguen un important nombre de dolors i malalties cròniques que són resultat de la 

falta de corresponsabilitat i suport social.  Així, els aspectes emocionals i subjectius juguen 

un paper important en la concepció del seu estat de salut i la seva qualitat de vida12. 

                                                 
12 Bayo Borràs, R. «Cuando no hay palabras para decirlo, hay un cuerpo para expresarlo».Revista Mujeres y Salud 
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Índex de sobreenvelliment
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La població femenina és majoritària en la franja d’edat de majors de 85 anys, i s’han de tenir 

presents les seves necessitats amb molta més atenció que en altres col·lectius, ja que 

normalment són les més oblidades. La major part compten amb pensions no contributives 

que les empobreixen i amb malalties cròniques no diagnosticades que els impedeixen 

realitzar les tasques quotidianes i un normal desenvolupament de la seva vida diària. 
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Font: Ajuntament de Begues 

 

Així, tal i com es mostra a la gràfica, les dones grans son les principals receptores de les 

intervencions realitzades en el col·lectiu de gent gran durant l’any 2013, i a pesar del baix 

índex de dependència senil a l’Ajuntament de Begues, en comparació amb el de la resta del 

territori, la població femenina del col·lectiu de gent gran, precisa una atenció especial per 

part dels serveis públics.   
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Índex de dependència senil
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Font: HERMES. 2013 

 

En quant a recursos, més enllà dels serveis socials municipals, l’Ajuntament de Begues 

compta amb una residència concertada per a Gent Gran amb 32 places, i compta també 

amb un Casal on es realitzen activitats de dinamització. També s’ha invertit esforç en 

adequar habitatges per a persones grans 

 

4.4.6  Mobilitat i entorn urbà. 

 

“Considerar la cadena d’activitats que es realitzen al llarg de cada dia condueix a un 

plantejament de l’accessibilitat urbana més complex que els models simples d’enginyeria del 

transport.  En el dia a dia, les compres, la cura o els mil compromisos diaris acompanyen els 

viatges de treball o estudi, i és difícil que el cotxe privat o, fins i tot, el transport públic siguin la 

solució adequada”13. 

 

Pel que fa a la mobilitat, Begues compta amb dues línies d'autobús que gestiona amb la 

AMB. Comuniquen Gavà, Begues i Olesa de Bonesvalls; a més de tenir parades als nuclis 

principals també donen serveis alternativament (amb menor freqüència de pas) a les 

                                                 
13 Reflexions en femení nº 21: Dones i urbanisme. Diputació 2005 
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urbanitzacions. Malgrat l’existència d’aquests serveis, alguns comentaris han coincidit en 

les dificultats de mobilitat i les necessitats d’una millora en els serveis públics de transport. 

 

“el transport públic de Begues a Gavà te poca freqüència. No hi ha transport públic (microbús) per 

l'interior del poble que uneixi els diferents barris”. 

 

“El més important: increment d’horaris de transport públic” 

 

“Tarifes mes reduïdes per persones amb menys recursos o monoparentals que els seus fills també es 

mereixen un futur millor del que tenen i han de baixar a estudiar fora de Begues” 

 

“ Millorar en la neteja del municipi (sempre el trobo molt brut), també pel que fa al transport i les zones 

d’aparcament (haurien d’estar millor regulades algunes) 

 

Font: Enquesta al personal municipal i entitats 

 

En aquest sentit, caldria poder realitzar una recerca més a fons sobre les necessitats 

diferenciades en quant a transport i mobilitat, per tal de determinar si existeix alguna 

dificultat o impediment per al desenvolupament de les activitats quotidianes. 

 

En relació a l’entorn urbà i a la seguretat, hem de tenir present que les dones són més 

sensibles a la sensació d’inseguretat, ja que en general no confien en la força física en 

situacions compromeses. El disseny urbà en aquest sentit, no pot evitar les agressions o els 

conflictes, però sí pot col·laborar a crear espais vius, més segurs i vigilats per l’activitat de la 

mateixa gent, on a qualsevol hora es pugui passejar amb tranquil·litat. 
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Els espais públics (carrers, places...) són segurs i 

accessibles per a tothom?
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“Que els serveis de vigilància es deixin veure molt mes per la població i actuïn” 

“Per les persones discapacitades” 

“Adaptació dels espais per a persones amb discapacitats, que puguin accedir a tots els espais públics.”  

 

Font: Enquesta al personal municipal i entitats 

 

Segons la percepció del personal i les entitats, Begues contempla un bon planejament 

urbanístic, i en termes generals resulta un municipi segur i accessible per a tothom. Pel que 

fa a les respostes negatives, encara que minoritàries, seria interessant poder-hi aprofundir i 

així identificar els punts més foscos del municipi per a plantejar futures intervencions 

atenent, per exemple, a un altre aspecte que es detecta: àrees residencials desconectades 

del nucli principal i proximitat amb una gran ciutat com Gavà.  

 

4.4.7  Esports. 

 

Quan parlem d’esport i gènere és important tenir en compte que existeixen activitats 

esportives amb més presència masculina, i altres amb més presència femenina. A pesar de 

l’imaginari col·lectiu i de les moltes enquestes publicades, les dones sí practiquen esport, 

però la seva participació no es considera representativa perquè tenen poca presència dins 

de l’esport competitiu i federat, el d’elit i el de masses. Les activitats físiques que realitzen, 

sovint no són considerades esport i, per tant, els recursos dels quals disposen per practicar 

exercici físic són molt inferiors als que es destinen per la pràctica d’esports més 

masculinitzats.  
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Si es vol tenir en compte al perspectiva de gènere en el món esportiu local, és important 

programar una redistribució equitativa dels  recursos i programar actuacions municipals en 

funció d’un equilibri participatiu d’homes i dones. A la vegada, es proposa potenciar accions 

positives que afavoreixin la pràctica esportiva per part de les dones i invalidin els 

estereotips existents pel que fa a l’esport femení14.  

 

En aquest sentit, l’Ajuntament de Begues està molt compromès amb la igualtat de gènere 

en el món esportiu local i treballa per a la redistribució equitativa dels recursos i per a la 

promoció de l’esport femení. 

 

A nivell tècnic, des del departament d’esports, és desagreguen les dades per sexe, s’utilitza 

un llenguatge no sexista, i es treballa de forma transversal amb la regidoria d’igualtat.  

Per altra banda, des del departament d’Esports, es dóna suport als equips femenins, i 

també es fomenta l’esport com a hàbit saludable i es dóna suport a les pràctiques 

esportives no competitives. 

 

A més, i com a acció positiva, es promocionen activitats esportives per a dones i s’adeqüen 

els horaris per afavorir la conciliació. Algunes de les activitats que es promocionen des de 

l’Ajuntament són: Gimnàstica suau, Body Pump, Cicloindoor, Nòrdic Walking etc... 

 

En darrer lloc i per concloure el capítol de drets i qualitat de vida, hem volgut conèixer la 

opinió tant del personal municipal com de les entitats sobre els serveis públics i les 

necessitats de la població de Begues. 

 

                                                 
14 Reflexions en femení nº 29. Dones i Esport. Diputació de Barcelona 2011 
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Consideres que els serveis públics donen resposta a les 

diferents necessitats de la població?
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Font: Enquesta al personal municipal i entitats 

 

Les respostes són divergents segons a qui es pregunti. Mentre el personal municipal, en la 

seva majoria considera que els serveis públics sí donen resposta a les necessitats de la 

població, les entitats són més crítiques i consideren que en ocasions sí es dona resposta i en 

altres ocasions no. 

 

Per tal d’aprofundir en aquesta percepció, hem preguntat si tenien algun suggeriment o 

proposta de millorar pel que fa als serveis públics municipals, i les respostes han estat les 

següents: 

“Cal tenir un departament d'atenció a les persones ben estructurat i dotat de recursos humans 

suficient.” 

“donar exemple amb els sous dels treballadors el meu col·lectiu està per sota en sous que el 

departament d'urbanisme.” 

“Seria molt llarg de respondre. Però posaria un ròtul molt gran recordant perquè ningú ho oblidi que 

estem al servei públic" 

“Que incorporin la perspectiva de gènere.” 

“Això certament requereix un esforç de valoració i destinar-hi el temps que es mereix” 

“Les diferències per raó de sexe estem molt arraigades a la nostra societat per això és molt important 

fer campanyes de conscienciació molt sovint”. 

“sempre hi ha propostes si hi ha voluntat i ganes d'escoltar per part dels politics” 

“Que ens arribin més fons per millorar-los” 

“Com l'assistència a actes públics cada cop es més difícil, potser caldria buscar fer un altra tipus de 

tallers o difusió”. 

“Mes informació i comptar amb la nostra associació mes activament.” 
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4.5 Treballs i temps 

 

Els estudis sobre el treball i la seva relació amb el temps, han permès dir que el treball no és 

només l’activitat laboral i que el temps no és només la jornada laboral. El temps i la mesura 

de la seva relació amb el treball han permès fer visible el treball domèsticofamiliar, és a dir, 

aquells tasques que tradicionalment han fet i fan les dones, relacionades amb la cura i el 

manteniment de la infraestructura de la llar i de les persones amb les quals conviuen. És un 

treball no reconegut ni socialment ni econòmicament, fruit d’un procés de socialització 

diferencial de gènere15, i que tal i com es reflexa en la percepció de la ciutadania i el 

personal municipal, es té ben present com un dels factors de desigualtat entre homes i 

dones: 
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15 Reflexions en femení nº 26. Temps i treball. Diputació de Barcelona 2007 
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Font: Enquesta al personal municipal i entitats 

Pel que fa al treball remunerat, tal i com posen de manifest els estudis existents, hi ha una 

distribució desigual de treball i de temps entre homes i dones, tant en termes de quantitat 

com de qualitat. I si bé és cert que l’activitat femenina ha experimentat un fort creixement 

durant les dues darreres dècades, les desigualtat de gènere persisteixen. Les dones 

presenten menys activitat laboral, però més atur que els homes16.  

 

A Barcelona i a Catalunya les dones tenen xifres d’activitat i d’ocupació més equiparades a 

les masculines en edats compreses entre els 20 i els 29 anys, tot just durant el període 

posterior a la seva formació i anterior a la maternitat. A partir d’aquí, però, s’inicia un 

descens continuat i les diferències entre homes i dones se situen acusadament entre 45 i 49 

anys. 

“Els efectes de l’edat i, per tant, del cicle vital i les relacions familiars tenen 

repercussions especials en el treball remunerat de les dones.”17 
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16 Reflexions en femení nº 26. Temps i treball. Diputació de Barcelona 2007 
17 Reflexions en femení nº 32. Desenvolupament econòmic amb visió de gènere. Diputació de Barcelona 2012 
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Les dades sobre les xifres d’activitat de les dones a Begues ens mostren com, al igual que a 

la resta de l’Estat, les dones s’inscriuen menys com a població activa majoritàriament per 

motius de cura i treball domèstic i reproductiu. Es paradigmàtic però, com la única franja en 

la que les taxes d’activitat femenina superen la masculina és la de 35 a 39 anys, i com a 

partir dels 50 anys, la taxa d’ocupació cau vertiginosament. 

 

Evolució de l’atur a Begues 

 

Font: HERMES 

 

Quan ens fixem en les taxes d’atur trobem que a Begues són moderades si es compara amb 

altres àmbits de la comarca i la demarcació de Barcelona, encara que l’atur de les dones no 

ha deixat de créixer en el període 2007-2014.  Durant els anys 2009 i 2010, excepcionalment, 

a la comarca del baix Llobregat l’atur masculí superava en valors absoluts les xifres d’atur 

femení18. Tanmateix l’atur de les dones ha continuat creixent de forma constant i avui, a 

2014 ja és superior al dels homes. A Begues però, s’observa que el darrer any l’atur masculí 

era, en valors absoluts, lleugerament  superior al femení. 

 

                                                 
18 Veure Annex 1. Informe territorial 
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Atur registrat.
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Pel que fa a l’ocupació cal destacar com l’atur masculí és majoritari en les franges d’edat 

inferiors a 34 anys, però es dispara l’atur femení a partir dels 40 anys, superant a l’atur 

masculí en aquests trams d’edat. Aquest fet guarda relació amb l’allargada dels estudis per 

part de moltes dones joves, presents majoritàriament en les carreres universitàries, que 

influeix en les taxes d’activitat al no constar com a inscrites. Així mateix, a partir dels 40 

anys es dispara l’atur femení coincidint amb les desigualtats de gènere en quant el treball 

productiu i sobretot reproductiu i de cura. 

 

Per tal de prendre el pols sobre la sensibilització de la població i el personal municipal 

respecte aquest tema, hem volgut conèixer el grau de sensibilització que tenien respecte a 

l’àmbit laboral: 
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Creus que determinades responsabilitats familiars poden 

influir negativament a nivell professional?
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Font: Enquesta al personal municipal i entitats 

 

Podem afirmar sens cap mena de dubte com existeix una plena consciència de les 

diferències i desigualtat existents en el mercat de treball en relació al gènere, i és que 

actualment, les dones suporten més l’atur de llarga durada, són majoritàries en les 

contractacions temporals i a temps parcials lo qual els hi genera menys dret a cotitzacions. 

Les carreres professionals són penalitzades pels prejudicis empresarials entorn a la 

maternitat i per la falta de corresponsabilitat familiar i social pel que fa a les tasques de cura 

i domèstiques. A més, la segregació laboral continua concentrant el col·lectiu femení en el 

sector serveis, que si bé ha contribuït a disminuir l’atur femení, continua essent un sector 

poc valorat, precaritzat, i sovint inscrit en l’economia submergida19. Tot això aboca a les 

dones a una major precarietat social i econòmica i les fa ser un objectiu de primer ordre pel 

que fa a les polítiques públiques. 

 

Les administracions públiques per la seva part, faciliten i han facilitat les mesures de 

conciliació en el sí dels seus equips de treball, i concretament Begues, ha realitzat un pla 

d’Igualtat intern per conèixer les desigualtat existents a nivell laboral, i corregir-les en la 

mesura de les seves possibilitats. Per aquest motiu, hem volgut saber si el personal 

municipal coneixia les mesures de conciliació de les que disposava com a personal 

municipal, i la major part del personal municipal en té coneixement, malgrat que per un 17%  

caldria fer-ne més difusió.  

 

                                                 
19 Reflexions en femení 32. Desenvolupament econòmic amb visió de gènere. Diputació de Barcelona. 2012 
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Coneixes les mesures de conciliació de les que 

disposes com a personal de l'Ajuntament?
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A mode de tancament  hem  volgut conèixer propostes concretes per a portar a terme 

alguna mesura  per afavorir la igualtat en el mercat de treball, i aquestes han estat les 

respostes: 

“Igualtat en sous” 

“Garantir serveis de qualitat d'atenció als infants en horaris extraescolars, promoure la conciliació 

familiar i laboral tant dels seus treballadors com en les empreses de Begues”. 

“Discriminació positiva en llocs de comandament”. 

“flexibilització horària” 

“Potser amb cursos i xerrades, tot i que no crec que sigui suficient”. 

 

Font: Enquesta al personal municipal i entitats 

 

4.6 Lideratge i participació de les dones 

 

Existeixen alguns elements que condicionen la participació sociopolítica de les dones i que 

tenen el seu origen en les desigualtats de gènere20: 

 

 La doble presència de les dones en els treballs productiu i reproductiu,  que es veu 

agreujada quan s’hi afegeix la participació en la vida sociopolítica del municipi.  

 

                                                 
20 Reflexions en femení nº 31. Participació de les dones. Diputació de Barcelona 2009 
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 En alguns casos,  les habilitats i capacitats que normalment es practiquen en l’espai 

públic poden estar poc desenvolupades, fet que pot provocar certa manca de 

confiança i de legitimació subjectiva per fer públics els propis interessos.  

 

 La manca de reconeixement dels sabers propis, sobretot en temes que 

tradicionalment han estat monopolitzats pels homes. així com la manca 

d’experiència en pràctiques de presa de decisions públiques i l’ambivalència vers 

l’exercici del poder. 

 

 L’Existència d’estereotips i prejudicis sexistes que sovint contribueixen a 

desacreditar les aportacions de les dones o a  desvaloritzar  una  visió  femenina  de  

les  coses  o  dels  fets.  

 

 La pressió social que s’exerceix a través de l’exaltació dels valors tradicionals que 

acompanyen les funcions assignades segons el gènere. Això implica, per exemple, 

que les dones poden participar quan tenen les responsabilitats domèstiques i de 

cura cobertes. Generalment, aquesta pressió social és major en els pobles i les 

ciutats petites.  

 

Però, no obstant els obstacles, subjectius i objectius, moltes dones participen activament 

en la vida social i política dels municipis, i en el cas de Begues, des de l’Ajuntament 

s’assegura que existeix més participació femenina que no pas masculina a nivell municipal. 

Des de l’Ajuntament de Begues, s’han realitzat actuacions per visibilitzar, reconèixer i 

valorar els treballs i els sabers de les dones com exposicions, el premi Delta de literatura, un 

taller d’escriptura, i el “consell de dones sàvies”. A més, en el butlletí municipal es mira de 

forma activa l’equilibri en la representació de les persones entrevistades. Malgrat tot, 

segons la percepció del personal i de la població, es considera que no és suficient, que els 

sabers de les dones estan poc reconeguts, i que caldria treballar i posar esforços en la 

representació pública equilibrada entre dones i homes, sobretot pel que fa als mitjans de 

comunicació, els homenatges, premis etc... 
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I pel que fa a la segregació  vertical, i segons la percepció de les entitats i el personal 

municipal, una majoria considera que no existeix un equilibri entre homes i dones en els 

llocs de lideratge, sobretot pel que fa a la percepció de les persones de les entitats. 

Creus que existeix un equilibri entre homes i dones en els 

llocs de direcció i lideratge? (associacions, entitats 

culturals i esportives, grups o col·lectius...)
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Font: Enquesta al personal municipal i entitats 

La democràcia comporta la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans i els llocs 

de presa de decisió col·lectiva, i la igualtat requereix la participació i la representació 

paritària en la vida política, social, cultural i econòmica. Les dones constitueixen la meitat de 

la ciutadania i la presència pública reduïda, i moltes vegades deformada, representa una 

pèrdua per al conjunt de la societat.  Cal avançar, doncs, cap a un nou concepte de 

ciutadania que permeti articular la complexitat de les diferents identitats i integrar les 
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diverses formes de participació, totes elles necessàries per a la creació del teixit social i el 

desenvolupament d’uns valors democràtics.   

 

A Begues existeixen dues associacions de dones que realitzen activitats vàries i tallers, i que 

compten amb una mitjana d’edat d’uns 60 anys. Des de l’Ajuntament, es considera que es 

tenen en compte les seves demandes i aportacions, però des de la percepció del personal 

municipal i de les entitats, aquesta afirmació no és tant rotunda: 

Consideres que els grups de dones són visibles i poden fer 

arribar les seves necessitats a l'administració pública?

0

2

4

6

8

10

sí de vegades no no ho sé

Personal municipal Entitats
 

Font: Enquesta al personal municipal i entitats 

 

Caldria fer una revisió dels mitjans d’interlocució d’aquestes entitats per veure si es podrien 

millorar els canals de participació i diàleg amb l’Ajuntament, i és que les associacions han 

estat i són una eina de participació i de relació per a les mateixes dones (espais de relació, 

d’ajuda mútua, de creació o dinamització cultural, espais de resistència o combat). Però, 

també són una eina de progrés i de cohesió social. L’aportació dels grups i entitats de 

dones, així com de moltes dones que des de les seves diferents opcions polítiques han 

treballat en l’àmbit local, ha incidit de manera decisiva en aspectes com les reformes 

jurídiques, els canvis de mentalitats i la conceptualització de les polítiques dels partits i els 

sindicats. 

 

En darrer lloc, s’ha volgut comptar amb l’opinió i les propostes de les persones 

entrevistades en referència a possibles millores en els canals o els espais de participació, i 

aquestes han estat les seves aportacions: 

 

“A un poble com Begues el que funciona millor és el coneixement de les persones des del tu a tu. Cal 

promoure els espais existents per que siguin espais de convivència en el dia a dia”. 
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“S'ha d'augmentar la participació del homes” 

“Treballar per crear aquests espais de participació que no existeixen actualment”. 

“Promocionar de manera molt més atractiva i pràctica els tallers que es realitzen al poble. Fomentar 

cursos per a la població en matèria de igualtat” 

“Treballar conjuntament i compartir inquietuds i necessitats reals del nostre municipi” 

“No. A Begues, crec que aquests temes es tracten força be.” 
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5. Resum de conclusions de la diagnosi 

Àmbit Punts forts Punts a millorar 

1.
 C

o
m

p
ro

m
ís

 a
m

b
 la

 Ig
u

al
ta

t 

 

L’Ajuntament incorpora a nivell formal la igualtat de gènere mitjançant: 

 

  Regidoria d’Igualtat i personal tècnic 

 Partida pressupostària pròpia 

 Pla d’Igualtat intern 

 Protocol d’assetjament sexual 

 Utilització d’un llenguatge no sexista 

 Alta sensibilització del personal municipal 

 

De cara al treball tècnic el dia a dia, s’hauria d’aprofundir en:  

 

 Desagregació de dades per sexe per part dels diferents departaments 

 Tenir en compte l’impacte de gènere en les diferents actuacions 

 Afavorir el treball transversal  

 

2.
 V

io
lè

n
ci

a 
M

as
cl

is
ta

 

 

L’Ajuntament de Begues ha invertit esforços en combatre la violència de 

gènere i en l’atenció a les dones que la pateixen.  

 

Cal destacar l’existència de: 

  Protocol d’actuació municipal en matèria de violència de gènere 

 Circuit d’actuació municipal i coordinació amb el SIE del Baix Llobregat 

 Realització d’activitats de sensibilització  

 Alt grau de coneixement de recursos  per part del personal municipal 

 Alt grau de sensibilització del personal municipal i de les entitats vers la 

violència de gènere i els micromasclismes. 

 
Com a punts a millorar el coneixement i la sensibilització, caldria invertir en: 
 

 Major difusió i coneixement del “protocol municipal vers la violència 

masclista entre el personal municipal 

 Difusió i coneixement dels recursos existents de cara a les entitats 

 Aprofundir  en la sensibilització vers la violència de gènere  
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Àmbit Punts forts Punts a millorar 
3.

 D
re

ts
 i 

q
u

al
it

at
 d

e 
vi

d
a 

 

El municipi compta amb una renda bruta disponible per habitant superior a la 

de la resta del territori, i una taxa de població infantil i jove molt alta, per a la 

que disposa d’equipaments i serveis suficients. 

Des de la regidoria d’Esports, es promociona l’esport inclusiu que fomenta la 

qualitat de vida i la salut de la població de Begues. 

 

 

 
A pesar de no contemplar un elevat risc d’exclusió en la seva població, 

Begues compta amb situacions de vulnerabilitat concretes  que caldria 

abordar com les majors taxes de dependència senil femenines a les que 

caldria parar atenció,  i més nombre de dones migrades que d’homes de les 

que seria necessari tenir cura donada la triple discriminació que podrien 

arribar a patir. 

A banda, es detecta per part de la població dificultats en quant a la 

mobilitat i el transport públic, fet cabdal pel que fa a la igualtat 

d’oportunitats entre homes i dones.  

4
. T

re
b

al
ls

 i 

te
m

p
s 

Begues compta amb un índex d’atur moderat comparat amb la de la resta del 

territori, i una alta sensibilització del personal municipal i les entitats envers les 

desigualtats en el mercat laboral i la llar. 

També es fa necessari reconèixer l’alt grau de coneixement de les mesures de 

conciliació de  les que disposa el personal municipal.  

Destaquen com a punts foscos, els alts nivells d’atur femení, sobretot a 

partir dels 40 anys, i els baixos nivells d’ocupació femenina. 

5.
 L

id
e

ra
tg

e
 i 

p
ar

ti
ci

p
ac

ió
  

 

L’Ajuntament de Begues realitza activitats per a visibilitzar, reconèixer i valorar 

els treballs i els sabers de les dones, existeix un alt grau de sensibilització del 

personal municipal i de les entitats vers aquest tema. 

 

 
Segons la percepció de les entitats i el personal municipal, caldria una 

revisió dels mitjans d’interlocució entre les entitats de dones i l’Ajuntament 

per a millorar la seva escolta i representació. 

 



                                                                                                                     
                                                                                                         

   

 59 

 

  6. Pla d’Acció 

 

  6.1 Compromís amb la Igualtat 

 

L’administració es compromet a impulsar la igualtat a través de les polítiques locals amb la plena 

convicció que això significa incidir en la millora de la cohesió social, el benestar i qualitat de vida de 

les persones així com en el creixement i sostenibilitat de la nostra economia.  

 

Malgrat no es parteix de zero, aquest compromís amb la igualtat implica necessàriament tornar a 

formular algunes iniciatives i definir-ne de noves per tal d’avançar cap a una ciutadania més 

igualitària. 

 

La perspectiva de gènere s’ha d’incorporar a totes les polítiques, en tots els nivells i en totes les 

etapes, per tal d’evitar la falsa neutralitat de les accions polítiques i promoure un impacte equilibrat 

i just per a homes i dones. La transversalitat està present en la cultura organitzativa i institucional 

com un mitjà per promoure la participació de les diferents àrees de l’Ajuntament i una eina per 

l’efectivitat i l’impacte del Pla. 

 

ACCIONS 
RESULTATS 
PREVISTOS 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

ÀREES 
IMPLICADES 

TEMPORALITZACIÓ 

Any 
inici 

Durada 

Adjudicació d’una 
partida pressupostària 
pròpia per la 
implementació del Pla 
d’Igualtat. 

Recursos anuals 
específics per 
les accions 
dissenyades.  

Estabilitat 
pressupostaria 
anual de la 
partida. 
 

Igualtat i 
Alcaldia. 

2015 Continua 

Formalitzar la figura 
professional de 
Tècnic/a d’Igualtat. 

Tècnic/a 
d’igualtat en 
plantilla. 
 

Funcions i hores 
de dedicació 
definides. 

Igualtat 2014-
2015 

Continua 

Creació de la Comissió 
de seguiment del Pla 
d’Igualtat. 

Òrgan 
responsable del 
seguiment de 
l’implementació 
prevista. 

Acta de 
constitució, 
membres i 
nombre de 
reunions anuals.  
 

Igualtat 2014-
2018 

Continua 

Formació específic en 
matèria d’igualtat al 
personal polític i tècnic. 

Formar, 
sensibilitzar i 
oferir recursos. 

Cursos, serveis 
implicats i 
participants. 

Igualtat 2014-
2018 

Puntual 
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Elaboració d’una Guia 
de llenguatge no 
sexista. 

Promoure una 
comunicació 
interna i 
externa 
igualitària. 

Realització de la 
Guia de llenguatge 
no sexista. 

Igualtat i 
Comunicació. 

2015-
2018 

Puntual 

Creació a l’Intranet 
municipal d’un centre 
de recursos virtual 
accessible per a tota la 
plantilla. 

Millora en 
l’utilització del 
llenguatge no 
sexista –
intern/extern.  

Recurs no sexista 
virtual incorporat 
a l’Intranet 
municipal. 

Igualtat i 
Comunicació. 

2015-
2018 

Puntual 

Dissenyar una base de 
dades per a la recollida 
d’informació estadística 
per a tots els 
Departaments 
desagregada per sexes. 

Dades dels 
diferents 
Departaments 
desagregades 
per sexe. 

Disseny i 
implementació del 
recurs.  

Igualtat i 
Comunicació. 

2015-
2018 

Puntual 

Realització d’un estudi 
que reflecteixi la 
situació de dones i 
homes en el municipi 
en perspectiva de 
gènere. 

Tenir una 
fotografia de la 
situació de la 
població en 
perspectiva de 
gènere. 

Estudi i difusió 
interna/externa 
realitzada. 

Igualtat 2015-
2018 

Puntual 

Fomentar la 
incorporació dels 
homes en les polítiques 
d’igualtat.  

Incorporació 
dels homes en 
les accions 
desenvolupades 
en matèria 
d’igualtat.  

Accions i homes 
participants i/o 
assistents.  

Igualtat 2015-
2018 

Continua 

Incorporar criteris 
d’igualtat en els plecs 
de condicions per a la 
prestació de serveis 
municipals. 

Clàusules 
concretes per 
accedir a 
contractació 
pública. 

Nombre de 
contractacions 
amb criteris 
específics en 
matèria d’igualtat. 

Igualtat i 
Serveis 
Generals. 

2015-
2018 

Puntual 

Creació del Consell de 
les Dones municipal. 

Òrgan consultiu 
de les dones al 
municipi. 

Constitució i 
plenaris anuals. 
 

Igualtat i 
Alcaldia. 

2015-
2018 

Puntual 

 

  6.2. Acció contra la violència masclista. 

 

La violència és una de les xacres socials més persistent a la nostra cultura que vulnera els 

drets humans i atempta contra la  plena ciutadania, autonomia, dignitat  i llibertat de les 

dones. 

 

L’Ajuntament es compromet a desenvolupar un paper actiu en la lluita contra la violència 

masclista, promovent, dins les seves competències, les mesures adients per la seva 

eradicació.  
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Un compromís coherent amb el mandat de la Llei  5/2008, del dret de les dones a eradicar la 

violència masclista, que propugna la responsabilitat dels poder públics i una intervenció 

integral. El que significa desenvolupar mesures de prevenció i sensibilització, detecció, 

atenció i recuperació de les dones.   

 

Les actuacions, tal i com estableix el nostre marc legal actual, es basaran en un model 

integral i promouran el treball en xarxa. Per tant, resulta imprescindible comptar amb eines 

i estratègies de coordinació i cooperació entre els diferents serveis, institucions i subjectes 

socials per tal d’abordar la violència masclista des de la prevenció, detecció, atenció i 

recuperació. 

ACCIONS 
RESULTATS 
PREVISTOS 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

ÀREES 
IMPLICADES 

TEMPORALITZACIÓ 

Any 
inici 

Durada 

Mantenir i incrementar 
les campanyes de 
sensibilització al voltant 
del 25 de novembre –
Dia Internacional 
contra la violència de 
gènere -. 

Sensibilitzar la 
ciutadania del 
municipi vers la 
violència 
masclista. 

Nombre i tipus 
d’activitats 
organitzades 
Nombre de 
participants per 
sexe, edats. 

Igualtat i 
SSAP.  

2015 Continua 

Potenciar la difusió del 
Protocol d’actuació i 
Circuit municipal.  

Informació, 
sensibilització i 
coneixement 
dels recursos 
destinats. 

Difusions i 
actualitzacions 
realitzades 
periòdicament.  

Igualtat i 
SSAP.  

2014-
2015 

Continua 

Realitzar tallers de 
prevenció sobre 
relacions abusives i 
micromasclismes.  

Promoure les 
relacions 
igualitàries 
entre nois i 
noies i prevenir 
la violència 
masclista. 

Nombre de tallers 
Nombre de 
persones 
assistents per 
sexe. 

Igualtat i 
Joventut.  

2014-
2018 

Continua 

Establir col·laboració 
amb centres educatius,  
i d’altres institucions de 
l’àmbit infantil i juvenil. 

Treball en xarxa 
per la 
prevenció, 
detecció i 
abordatge.  

Nombre 
d’actuacions 
Nombre de 
centres implicats. 

Igualtat, 
Joventut i 
SSAP.  

2014-
2018 

Continua 

Formació específica en 
violència de gènere al 
personal tècnic i 
Guàrdia Urbana.  

Millora continua 
de les 
actuacions 
professionals. 

Nombre de 
cursos, serveis 
implicats i 
persones 
assistents. 

Igualtat 2015-
2018 

Puntual 

Elaboració de materials 
de sensibilització de 
violència masclista 
dirigit a la ciutadania. 

Materials 
divulgatius de 
sensibilització. 

Nombre de 
materials i 
distribució. 

Igualtat 2015-
2018 

Puntual 
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  6.3 Drets i qualitat de vida 

 

L’administració local entén el dret a una vida digna i al benestar físic, psicològic i social com 

a valor fonamental i per tant adquireix una dimensió clau en les seves polítiques públiques. 

 

La garantia d’aquesta qualitat de vida passa per l’equitat en els processos de distribució, 

accés als recursos, espais i oportunitats que es presenten en un territori. S’ha de treballar 

per que aquesta igualtat pugui donar-se franquejant els diferents factors de desigualtat que 

afecten de forma directa a la salut, educació, dignitat i benestar de les dones. 

 

Les actuacions es dirigeixen a propiciar que aquest sigui un municipi inclusiu, amb cohesió 

social i capaç de generar un repartiment equitatiu per a homes i dones. Es promouen la 

defensa del dret de les dones al lliure desenvolupament de la seva personalitat, a viure amb 

dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i qualsevol forma de 

discriminació. Així mateix es vetlla per la llibertat de decisió sobre la pròpia vida, tant en el 

que afecti al seu àmbit privat com sers humans i al seu àmbit públic, com a ciutadanes 

actives, respectant la dignitat i la integritat física i mental.  

 

ACCIONS 
RESULTATS 
PREVISTOS 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

ÀREES 
IMPLICADES 

TEMPORALITZACIÓ 

Any 
inici 

Durada 

Adequar els 
recorreguts i horaris del 
transport públic 
(connectar Begues amb 
els nuclis urbans de 
Gavà i Cornellà de 
Llobregat / integrar 
Begues a la primera 
corona metropolitana).  

Adaptació del 
recorregut a les 
necessitats 
detectades.  

Nombre de 
recorreguts i 
freqüència horària 
diària.  

Igualtat i 
Urbanisme. 

2015-
2018 

Puntual 

Creació de rutes 
segures, il·luminació 
adequada i 
accessibilitat per a 
vianants.   

Carrers més 
segurs: 
il·luminats i 
accessibles per 
reduir la 
sensació 
d’inseguretat.  

Nombre 
d’actuacions  
realitzades.  

Igualtat i 
Urbanisme.  

2015-
2015 

Puntual 

Recopilar i posar a 
l’abast dels Centres 

Eines i recursos 
a l’abast del 

Nombre de 
Centres Educatius 

Igualtat i 
Educació.  

2014-
2018 

Continua 
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Educatius i les AMPA 
recursos pedagògics 
Coeducatius. 

personal 
docent. 

els quals es fa 
arribar la 
documentació. 

Elaboració periòdica 
d’accions coeducatives 
als Centres Educatius i 
Escoles Bressol.  

Sensibilització i 
pràctica 
coeducativa 
quotidiana.  

Nombre d’accions 
i Centres.  

Igualtat, 
Joventut i 
SSAP.  

2014-
2018 

Continua 

Realització de la 
Campanya del Dia de la 
Salut de les Dones, 28 
de maig. 

Sensibilitzar i 
prevenir sobre 
les principals 
malalties que 
afecten a les 
dones. 

Nombre 
d’activitats i 
d’assistents per 
sexe. 

Igualtat i 
Salut. 

2015-
2018 

Continua 

Organitzar 
conferències i tallers 
sobre vida saludable en 
centres de salut. 

Eines per 
conèixer amb 
més profunditat 
la salut de les 
dones i homes. 

Nombre 
d’activitats, 
nombre 
d’assistents per 
sexe i nombre de 
centres implicats. 

Igualtat i 
Salut.  

2015-
2018 

Continua 

Incorporar accions 
d’atenció a la salut 
sexual –dones i homes- 
i reproductiva de les 
dones.  

Garantir atenció 
i informació 
salut sexual.  

Nombre d’accions 
i participants.  

Igualtat i 
Salut.  

2015-
2018 

Continua 

Detectar necessitats de 
les dones grans i dones 
amb nacionalitat 
estrangera.  

Detecció de 
necessitats de 
col·lectius més 
vulnerables.  

Bateria de 
necessitats i 
accions previstes.  

Igualtat, 
SSAP i 
Diversitat.  

2015-
2018 

Puntual 

Potenciar la igualtat en 
l’esport i la inclusió de 
les dones en totes les 
seves disciplines. 

Promoure la 
incorporació i 
presència  de 
les dones en 
l’esport. 

Nombre d’esports 
amb participació 
femenina.  
 

Igualtat 2015-
2018 

Puntual 

 

  6.4 Reformulació dels treballs i dels temps.  

 

Tot i que l’índex d’activitat ha augmentat considerablement en els últims anys, l’ocupació 

laboral femenina encara ve marcada per unes condicions laborals més precàries: més 

presència en l’economia submergida,  salaris més baixos,  major  temporalitat,  segregació  

horitzontal –sectors professionals feminitzats i poca diversificació de les opcions–, i 

segregació vertical –dificultats per a accedir a càrrecs de responsabilitat o comandament–. 

 

Les polítiques públiques hauran de promoure un nou pacte social, amb la implicació dels 

diferents agents socials, impulsant un nou model d’organització del treball, dels serveis i 

dels temps que integri les necessitats familiars i personals dels homes i de les dones. Aquest 

canvi esdevé un condicionant pel progrés i creixement de les nostres societats i té com 
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objectiu garantir l’equitat en l’accés a drets i oportunitats per tota la ciutadania.  

 

La manca de reconeixement del treball de cura i atenció a l’àmbit domèstic i familiar, i la 

quasi inexistent corresponsabilitat, augmenten les dificultats de conciliació de la vida 

laboral, personal i familiar que són causes directes en la precarització laboral femenina. Per 

tant, temps i treball són dos elements que interactúen i als que s’ha de prestar atenció, 

impulsant mesures que impliquin a tots els sectors socials i que promoguin una veritable 

transformació cultural.  

 

Les actuacions han d’anar dirigides a promoure la participació equilibrada de dones i homes 

en la vida laboral, familiar, personal i social, sense que això suposi un detriment en la carrera 

professional i/o qualitat de vida de les persones.  

 

ACCIONS 
RESULTATS 
PREVISTOS 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

ÀREES 
IMPLICADES 

TEMPORALITZACIÓ 

Any 
inici 

Durada 

Mesures d’ocupació 
específiques per dones 
amb majors dificultats 
d’ocupació.  

Augmentar 
l’ocupació de 
les dones 
aturades i/o risc 
d’exclusió social 

Dones 
incorporades al 
mercat laboral. 

Igualtat i 
Promoció 
Econòmica. 

2015-
2018 

Continua 

Donar a conèixer bones 
pràctiques empresarials 
en matèria d’igualtat a 
persones 
emprenedores. 

Sensibilització i 
augment 
d’experiències 
igualitàries en 
l’àmbit laboral. 

Nombre de 
xerrades i accions 
implementades 
des del teixit 
empresarial. 

Igualtat i 
Promoció 
Econòmica.  

2015-
2018 

Puntual 

Incloure missatges de 
corresponsabilitat en 
totes les campanyes, 
així com activitats 
específiques de 
sensibilització dirigides 
a tota la ciutadania. 

Promoure una 
cultura 
compartida i 
una implicació 
per part de tota 
la societat. 

Nombre de 
campanyes i 
accions 
implementades.    
 

Igualtat 2014-
2018 

Continua 

Tallers de treballs a la 
llar: reparacions, 
costura i cura de les 
persones. 

Per ampliar el 
ventall de 
possibilitats que 
ofereix el 
mercat laboral. 

Nombre de tallers 
Nombre de 
persones 
assistents per 
sexe. 

Igualtat 2014-
2018 

Continua 

Donar suport econòmic 
i tècnic per a la creació 
d’una Xarxa de dones 
emprenedores en el 
municipi.  

Creació i 
consolidació de 
la Xarxa.   

Suport explícit i 
funcionament de 
la Xarxa. 

Igualtat i 
Promoció 
Econòmica.  

2015-
2018 

Continua 
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  6.5 Reconeixement del lideratge i la participació de les dones.  

 

L’Administració pública, com institució propera a la ciutadania, es converteix en un 

observador de primera línia de les necessitats i interessos de la ciutadania i per tant un amb 

capacitat de canalitzar les seves demandes.  

 

Propiciar la participació d’homes i dones nodreix a les polítiques públiques de coherència, 

d’eficiència i efectivitat. Però a la realitat ens trobem la dificulta d’accés de les dones a les 

activitats de participació ciutadana. 

Igualment, en l’àmbit de representació política trobem uns índexs que constaten la 

persistència de desigualtat en l’esfera política.  

 

Les actuacions es dirigeixen a pal·liar aquestes deficiències promovent els canals d’accés a 

la participació i mesures de representació equilibrada en l’àmbit de decisió política. Ja que 

existeix el convenciment de que les noves demandes i realitats socials necessiten de les 

aportacions de les dones a la política, d’un nou model de gestió i de renovades línies d’acció 

en l’agenda política.  

 
L’increment de l’activitat laboral de les dones i la existència d’un alt nivell de formació són 

dos elements de la realitat social a l’actualitat. Tot i així, continua, en l’àmbit laboral ,estan 

present una important segregació horitzontal situant a les dones en llocs de treball pitjor 

reconeguts i remunerats i una segregació vertical que dificulta visibilitzar el talent i 

representació de les dones en el càrrecs de decisió.  

 

Aquest pla es planteja promoure l’accés de les dones al món laboral i professional en 

igualtat de condicions, el foment de l’emprenedoria i de l’autoocupació de les dones i el 

reconeixement del talent femení com motor de desenvolupament econòmic i social. Aquest 

procés es imprescindible per avançar cap a una societat més democràtica i lliure.  
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ACCIONS 
RESULTATS 
PREVISTOS 

INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

ÀREES 
IMPLICADES 

TEMPORALITZACIÓ 

Any 
inici 

Durada 

Mantenir el suport a les 
Entitats de dones del 
municipi. 

Suport específic 
tècnic, 
econòmic i/o 
material. 

Nombre de 
suports 
econòmics, 
tècnics i/o 
materials per 
entitats.  

Igualtat i 
Participació. 

2015-
2018 

Continua 

Incrementar la 
participació de les 
entitats existents  i 
revisar els canals de 
comunicació existents. 

Fomentar la 
participació 
social. 

Nombre d’entitats 
Nombre 
d’actuacions. 

Igualtat i 
Participació.  

2015-
2018 

Continua 

Facilitar espais  no 
formals de participació 
femenina.  

Increment de la 
participació 
femenina.  

Espais/s de 
trobada i 
temàtiques i 
accions 
abordades.  

Igualtat i 
Participació.  

2014-
2018 

Continua 

Realització d’una edició 
sobre llegats de 
genealogia femenina 
del municipi. 

Dossier i/o 
document per a 
la distribució a 
la ciutadania.  

Elaboració i difusió 
dossier/document.  

Igualtat i 
Cultura 

2014-
2018 

Continua 

Equilibri en les imatges 
i increment de les 
temàtiques en 
perspectiva de gènere 
en la Revista municipal.  

Igualar la 
presència de 
dones i homes 
en la Revista 
municipal.  

Presència de 
dones i homes i 
temàtiques 
d’igualtat 
abordades.  

Igualtat i 
Comunicació.  

2015-
2018 

Continua 

Crear un fons 
bibliotecari específic 
sobre la producció 
cultural de les dones. 

Visibilitat i 
reconeixement 
de les 
aportacions de 
les dones a la 
cultura. 

Fons específic 
creat. 

Igualtat i 
Cultura 

2015 Puntual 
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  7. Glossari 21 

 

 
Acció Positiva:  Mesures per compensar la situació de desigualtat de partida de les dones. 
Incideix en l’àmbit públic i garanteix la seva presència. 
 
Androcentrisme:  Conjunt de valors dominants basats en una percepció centrada en normes 
masculines. Les societats androcèntriques són aquelles que situen l’element masculí com a 
prototip, un referent que cal imitar i l’experiència del qual és interpretada com a universal, 
menyspreant i ocultant les experiències de les dones. 
 
Coeducació: Mètode educatiu que parteix del principi de la igualtat entre els sexes i de la no 
discriminació per raó de sexe, que pretén educar conjuntament a nens i nenes en la idea de 
que hi ha diferents mirades i visions del món, diferents experiències i aportacions fetes per 
dones i homes que conformen la realitat col·lectiva i sense les que no es pot interpretar ni 
conèixer el món. 
 
Conciliació de la vida personal i laboral: Possibilitat d’una persona de fer compatibles l'espai 
personal amb el familiar, el laboral i el social, i de poder desenvolupar-se en els diferents 
àmbits. 
 
Corresponsabilitat en el treball reproductiu: Participació equilibrada de dones i homes en 
cadascuna de les tasques i responsabilitats de la vida familiar, tant de treball domèstic com 
de la cura de persones dependents.  
 
Democràcia paritària: Forma d’organització social i política en la qual hi ha igualtat de 
nombres i drets dels diferents col·lectius que componen la societat i que han de formar part 
dels òrgans decisoris i de govern. Les quotes o la modificació de les normatives electorals 
són exemples d’estratègies per a aconseguirla democràcia paritària entre dones i homes. 
 
Desigualtat de tracte: Manca d’igualtat en el tracte entre diversos col·lectius de manera 
arbitrària i sistemàtica, tot afavorint un col·lectiu per damunt dels altres. 
(Directiva2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, relativa a 
l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en 
matèria de treball i ocupació). 
 
Discriminació directa: Tractar de manera desigual o amb un tracte d’inferioritat les persones 
sobre la base d’un dels motius expressament prohibits per l’ordenament jurídic nacional i 
internacional, per exemple, segons el sexe. 
 
Discriminació indirecta: Criteris, mesures, normes i intervencions socials o polítiques 
formalment neutres que resulten desfavorables per a un col·lectiu, ja que no té en compte 
la posició inicial desfavorable de la qual parteix aquest col·lectiu. Aplicació de distincions i 

                                                 
21 Elaborat a partir dels  Glossaris :  Centres d’informació i recursos per a dones, una proposta de model funcional i de gestió,  

Diputació de Barcelona, 2007;  i Col·lecció Documents de Recull de termes Dones i treball, Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, 2008.  
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de pràctiques desiguals i arbitràries que una col·lectivitat fa a una persona o grup en un 
determinat àmbit per motius de sexe, ètnia, ideologia, edat, opció sexual o d’altres. 
 
Discriminació: Es considera discriminació tots aquells casos en què una persona és tractada 
de manera desigual i desfavorable per la seva pertinença a un grup concret i no sobre la 
base de les seves capacitats individuals. 
 
Divisió sexual del treball: Repartiment de tasques socials i domèstiques adjudicades segons 
el sexe que han produït aprenentatges diferents per a homes i dones i que es valoren d’una 
manera desigual en la societat. 
 
Equitat de gènere: Distribució justa dels drets, beneficis, obligacions, oportunitats i recursos 
entre les persones a partir del reconeixement i el respecte de la diferència entre dones i 
homes a la societat. 
 
Feminisme: Doctrina, teoria i moviment social que propugna la consideració de les dones 
com a éssers humans complets, subjectes individuals de drets i deures i s’oposa a la 
discriminació per raó de sexe (per haver nascut femella), o de gènere ( a causa de les 
atribucions femenines com a dona). El feminisme té diverses orientacions i ideologies, però 
no s’ha d’oposar – com vulgarment es fa – a masclisme, ja que el masclisme representa una 
actitud de prepotència del mascle enfront de la femella, i aquest concepte no és l’oposat 
al feminisme. 
 
Gènere: Construcció social i cultural basada en les diferències biològiques entre els sexes 
que assigna diferents característiques emocionals, intel·lectuals i comportamentals a dones 
i homes, variables segons la societat i l’època històrica. A partir d’aquestes diferències 
biològiques, el gènere configura les relacions socials de poder entre homes i dones. 
 
Igualtat de gènere: Condició de ser iguals homes i dones en les possibilitats de 
desenvolupament personal i en la capacitat de prendre decisions, per la qual cosa els 
diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d’homes són igualment 
considerats, valorats i afavorits. 
 
Igualtat de tracte entre dones i homes: Condició de ser iguals dones i homes en l’àmbit 
laboral, social, cultural, econòmic i polític, sense que actituds i estereotips sexistes limitin 
les seves possibilitats. 
 
Indicador de gènere: Mesura, nombre, fet, opinió o percepció que mostra la situació 
específica de les dones i dels homes, així com els canvis que es produeixen en els dos grups 
a través del temps. L’indicador de gènere és una representació d’un fenomen determinat 
que mostra totalment o parcial una realitat i que té la funció de fer visibles els canvis socials 
en termes de relacions de gènere al llarg del temps. 
 
Perspectiva de gènere: Presa en consideració de les diferències socioculturals entre les 
dones i els homes en una activitat o àmbit per a l’anàlisi, la planificació, el disseny i 
l’execució de polítiques, considerant com les diverses actuacions, situacions i necessitats 
afecten les dones. La perspectiva de gènere permet de visualitzar dones i homes en la seva 
dimensió biològica, psicològica, històrica, social i cultural i de trobar línies d’acció per a la 
solució de desigualtats. 
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Polítiques d'Igualtat: Sorgeixen als Estats Units a la dècada dels 60 dins del moviment de 
drets civils i, en principi, per evitar la discriminació, per raons de raça, religió, color o origen. 
Sota el mandat del president J.F. Kennedy s’estableix el concepte d’acció positiva i s’obliga 
a garantir als contractistes del govern la igualtat d’oportunitats en la seva plantilla. A 
Europa, des dels anys 50 i 60, els països nòrdics - Islàndia, Finlàndia, Suècia, Noruega i 
Dinamarca- ja treballen en polítiques de l’Estat de Benestar que inclouen accions positives 
vers les dones. A dia d’avui, aquests països són els que disposen d’una proporció més alta 
de població activa femenina, conjuntament amb polítiques familiars que permeten conciliar 
la vida personal i la laboral a dones i homes. La teoria –que s’ha complert- és que en 
invertir en ajudes socials, s’incrementa la presència de les dones al mercat laboral. Major 
presència de força de treball qualificada al mercat laboral té conseqüències en el 
creixement econòmic. 
 
Rols de gènere: Els papers, les funcions, les activitats i les responsabilitats que s’atribueixin 
com a pròpies i diferenciades a dones i homes. 
 
Segregació horitzontal de l'ocupació: Distribució no uniforme d’homes i dones en un sector 
d’activitat determinat. Generalment, la segregació horitzontal de l’ocupació fa que les 
dones es concentrin en llocs de treball que es caracteritzen per una remuneració i un valor 
social inferiors i que són en bona mesura una prolongació de les activitats que fan en 
l’àmbit domèstic. 
 
Segregació vertical de l'ocupació: Distribució no uniforme d’homes i dones en nivells 
diferents d’activitats. Generalment, la segregació vertical de l’ocupació fa que les dones es 
concentrin en llocs de treball de menor responsabilitat. 
 
Sostre de vidre: Barrera invisible que dificulta l’accés de les dones al poder, als nivells de 
decisió i als nivells més alts de responsabilitat d’una empresa o organització a causa dels 
prejudicis envers les seves capacitats professionals. 
 
Transversalitat de gènere (de l’anglès gendermainstreaming): Estratègia al llarg termini que 
incorpora la perspectiva de gènere i la igualtat de gènere de les dones en totes les 
polítiques i actuacions d’un govern. La transversalització de gènere implica incorporar la 
perspectiva de gènere en totes les polítiques i les actuacions per a tenir en compte les 
necessitats i els interessos tant de les dones com dels homes.  
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