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1. Presentació 

Caminant cap a la igualtat  

Teniu a les vostres mans el primer Pla d'igualtat de gènere de Vallromanes. Neix gràcies 

a l'esforç i a la demanda de moltes dones, que des de l'any 2015 van començar a debatre 

al voltant de les desigualtats entre homes i dones, i a pensar en quines actuacions 

podíem fer des de Vallromanes per a contribuir a capgirar aquesta situació.  

És per això que el 15 de setembre de 2016 el ple municipal va aprovar per unanimitat el 

compromís de redactar aquest pla d'igualtat de gènere. L’hem fet amb el suport de la 

Diputació de Barcelona, que ens ha facilitat els recursos tècnics, i sobretot gràcies a totes 

les persones, dones i homes, que han participat a les reunions, als actes i han respost el 

qüestionari.  

Aquest Pla pretén ser el full de ruta que ens porti a corregir desigualtats, que ens ajudi a 

generar aquelles accions que ens apropin a la plena igualtat entre persones. Volem que 

sigui una eina útil, ens comprometem a no deixar-la en un calaix.  

Aquest és un pla viu, obert, que anualment serà revisat per a valorar el seu grau 

d'execució i adaptar-lo a la realitat canviant.  

Us convido a llegir-lo, però sobretot us convido a fer-vos-el vostre, participant a les 

accions que planteja i proposant noves actuacions que puguem incorporar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

David Ricart i Miró 
Alcalde 

Ajuntament de Vallromanes 
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2. Introducció  

 

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 específiques. 

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

desigualtats i discriminacions vers les dones. Tal com reconeix la darrera Llei d’Igualtat 

efectiva de dones i homes aprovada pel Parlament de Catalunya el 21 de juliol de 2015 

(Llei 17/2015) “malgrat els nombrosos exemples de reconeixement formal i dels 

progressos fets fins al moment, la igualtat de dones i homes en la vida quotidiana encara 

no és una realitat. A la pràctica, dones i homes no gaudeixen dels mateixos drets, ja que 

persisteixen desigualtats polítiques, econòmiques i culturals. Aquestes desigualtats són el 

resultat d’estructures socials que es fonamenten en nombrosos estereotips presents en la 

família, l’educació, la cultura, els mitjans de comunicació, el món laboral i l’organització 

social, entre altres àmbits, així cal actuar en tots aquests àmbits de desigualtat fent-hi una 

nova aproximació i duent-hi a terme canvis estructurals”. 

La Llei recull, doncs, una interpretació complexa del principi d’igualtat que ja van proposar  

feminismes de divers signe al llarg de la història, exigint el reconeixement de drets 

concrets, però demanant també canvis estructurals. Aquesta interpretació complexa del 

principi d’igualtat inclou aspectes d’igualtat material i estructural per a les dones i rebutja 

la idea d’assimilar les dones als models androcèntrics de societats que han estat 

configurats en la seva absència. No es tracta únicament d’incloure a les dones en el marc 

de drets existents, sinó de transformar les relacions de gènere, qüestionar i reformular els 
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mecanismes que han permès la construcció d’àmbits de relacions socials desiguals, els 

estereotips de gènere i el no reconeixement de l’aportació de les dones a les nostres 

societats.  

Dins d’aquest context, les autoritats locals i regionals, que són les esferes de govern 

més pròximes a la població, juguen un paper fonamental en el desenvolupament de 

polítiques públiques orientades a transformar les estructures i les relacions socials 

que possibiliten la pervivència de desigualtats de gènere en diferents àmbits de la 

vida pública i privada.   

 

Per desenvolupar aquestes polítiques, i en el marc de les seves competències, els 

ens locals han adoptat diferents estratègies i s’han dotat de diversos instruments i 

serveis que han permès avançar en aquest camí cap a la igualtat de gènere.  

 

En aquest sentit, els plans d’igualtat municipals han estat un dels principals 

instruments posats en marxa a la demarcació de Barcelona, que han permès la 

planificació i consolidació d’un conjunt d’accions a implementar des dels diferents 

departaments municipals per tal d’introduir la perspectiva de gènere de manera 

transversal en l’acció municipal. 

 

L’octubre de 2017, l’Ajuntament de Vallromanes va prendre la iniciativa d’elaborar un 

Pla d’igualtat de gènere per dotar el municipi d’un element vertebrador de les 

polítiques d’igualtat d’àmbit local, posant l’èmfasi en la participació ciutadana.  

 

El Pla d’igualtat que es presenta a continuació inclou: la descripció dels objectius 

generals i línies estratègiques del Pla, la metodologia utilitzada per dur a terme el 

projecte, la descripció dels principals resultats de la diagnosi elaborada des d’una 

perspectiva de gènere i el Pla d’acció pels anys 2018-2021. 
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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 a l’agenda pública, gràcies a les reivindicacions feministes i als 

moviments de dones que han tingut lloc 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 reivindicacions 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 cos teòric, apareix vinculat a la Il·lustració. Durant els segles 

XVIII i XIX, les demandes se centraven principalment en els drets civils, l’accés a 

l’educació, al treball remunerat, al sufragi femení i, en definitiva, en 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 les dones de l’esfera pública i reclamen la igualtat de 

tracte. 

La presència del feminisme en la política formal es dóna en els anys posteriors, en els 

quals 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 a 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 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 la 

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

totes les etapes, pels agents normalment involucrats en l’adopció de mesures polítiques. 
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A partir d’aquí, les polítiques d’igualtat de gènere s’articulen basant-se en 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. 

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, se 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 estableix que "l’exercici de les responsabilitats públiques, de manera general, ha de 

correspondre preferentment a les autoritats més properes a la ciutadania" 

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 

els 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, 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 a les dones, creant programes 

estables, destinant recursos econòmics i humans, com les agents d’igualtat, i incorporant 

la transversalitat de gènere com a estratègia per introduir el principi d’igualtat en totes les 

polítiques públiques locals. 

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 un 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 de diagnosi prèvia d’aquesta situació. 
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El seu impuls sorgeix del reconeixement de les desigualtats i discriminacions existents 

per raó de gènere i de la voluntat per transformar aquesta realitat. Les actuacions 

s’encaminen a afavorir la igualtat de dones i homes en tots els àmbits de la societat, i a 

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

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 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 

posada 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 qui s’adreça i, 

especialment, en la millora de la situació de les dones. 
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3. Marc normatiu 

 

L’evolució de les polítiques d’igualtat, així com les estratègies per la seva implementació, 

han estat 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 doncs, 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. 

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 conferències han contribuït enormement a situar la igualtat 

de gènere en el centre de l’agenda política mundial. 

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 
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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’obre una etapa en la qual 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 les 

dones, també es planteja la necessitat de reorganitzar les institucions i d’adquirir 

compromisos polítics i econòmics 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 l'any 1995. 

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 l'obligació als Estats 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 en 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 a 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. 

Pel que fa 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 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 
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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 Orgánica para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres (2007). 

Àmbit estatal, autonòmic i local 

A l’Estat espanyol, el tractament legislatiu que fa referència a la igualtat no arriba 

fins a la Constitució Espanyola del 1978, que en el seu article 14 proclama 

que tots els espanyols som iguals davant la llei sense que pugui prevaldre 

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 poders públics a què garanteixin la igualtat i la llibertat de tots 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 preveu 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 l’atenció 

als i a les menors que es troben sota la pàtria potestat o la guarda i custòdia de la 

dona agredida. 

Amb 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 
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d’adoptar accions positives per part dels poders públics a l’empara de la licitud 

constitucional. 

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

aspectes de la desigualtat, podríem dir que és en l’àmbit de les relacions laborals en 

què s'introdueixen les novetats més substancials. En la taula 1 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 

LO3/2007, 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 àmbits i mesures d'actuació de la Llei 3/2007 

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 4 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 que no es compleixin els requisits 
mínims. 

- 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. 
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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 preveu: 

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 la seva autonomia, 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’igualtat i hauran de: 

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

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

les 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. 

• Afrontar de manera integral totes les formes de violència contra les dones 

i els actes de caràcter sexista i discriminatori. 

• 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 d'aquestes polítiques. 
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• 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. 

 
Pel que fa a l’ocupació pública que implica els treballadors i les treballadores de les 

Administracions Locals, cal tenir en compte el Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 

d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de 

l'Empleat Públic1. que 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. 

 

La Generalitat de Catalunya aprova la Llei 17/2015, de 18 de juliol, d'igualtat 

efectiva de dones i homes. Es tracta d’una regulació feta d’acord amb les 

competències de l’autogovern de Catalunya, i s’emmarca dins la categoria de norma 

específica complementària de la Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la 

igualtat efectiva de dones i homes. Aquesta norma incorpora modificacions 

legislatives substancials per avançar cap a aquesta igualtat efectiva i estableix 

mesures transversals en diferents ordres de la vida. 

En l'article 6 d'aquest text normatiu s'especifica quines són funcions dels ens 

locals de Catalunya en matèria de polítiques d'igualtat de gènere: 

a) Estudiar i detectar les mancances i les necessitats de les dones comptant 

amb la col·laboració de les associacions de dones. 

b) Sensibilitzar la població sobre les causes de la violència masclista, impulsar 

actuacions i campanyes de prevenció i posar a disposició els serveis 

d’atenció necessaris per a les persones que pateixen les diverses 

manifestacions de la violència masclista. 

c) Atendre, informar i orientar les dones sobre programes i recursos per a 

facilitar l’exercici efectiu des seus drets, i sensibilitzar homes i dones en 

                                                      
1 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719#ddunica 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11719#ddunica
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termes d’igualtat de drets i deures. 

d) Crear i adequar els mecanismes necessaris per a integrar la transversalitat 

de la perspectiva de gènere en llurs actuacions polítiques. 

e) Formar i capacitar el personal per garantir que compleixin les seves funcions 

en relació al què estableix aquesta llei. 

f) Elaborar, aprovar, executar i avaluar els plans d’igualtat del sector públic 

(article 15). 

g) Dissenyar, aprovar, executar i avaluar els plans d’igualtat de ciutadania 

(article 14.4). 

h) Fomentar l’autonomia personal i econòmica de les dones i impulsar 

l’ocupació femenina. 

i) Fomentar la presència de dones en els òrgans de participació i en els espais 

de presa de decisions. 

j) Donar suport als grups feministes i a les entitats de defensa dels drets de les 

dones, i impulsar-ne la participació en el disseny, l'elaboració, el 

desenvolupament i l'avaluació de les polítiques d’igualtat i de 

transversalització de gènere. 

k) Adequar i mantenir estadístiques actualitzades que permetin un coneixement 

de la  situació 

l) diferencial de dones i homes en els diferents àmbits d’intervenció local. 

m) Dissenyar i aplicar polítiques destinades a eradicar les desigualtats i les 

explotacions de les dones en tots els àmbits locals d’intervenció. 
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Principals àmbits i mesures d'actuació de la Llei 17/2015: 

PRINCIPALS MESURES I ÀMBITS D’ACTUACIÓ LLEI 17/2015 

Clàusules socials en les 
bases de la  contractació 
del sector públic (Art. 10 i 
disposició addicional 
segona) 

 Incloure condicions d'igualtat en l'execució dels treballs 
objecte del contracte per part de l'empresa adjudicatària. 

  Introduir barems de puntuació addicionals per a les 
empreses que disposin de: - plans d'igualtat, en cas que 
no estiguin obligades per llei, i - distintiu català 
d'excel·lència empresarial en matèria d'igualtat. 

  Es crearà un Registre Públic dels Plans d'Igualtat i un 
Distintiu d'Excel·lència empresarial en matèria d'Igualtat  

 El Govern ha d'elaborar i aprovar, en col·laboració amb 
l'Institut Català de les Dones, una norma sobre la inclusió 
de clàusules relacionades amb la igualtat de dones i 
homes en contractes i subvencions de l'àmbit d'actuació 
de la Generalitat de Catalunya (termini: 6 mesos des de 
l'entrada en vigor de la Llei)  

Ajuts públics (Art. 11) 
   Les bases reguladores de subvencions, beques i altre 

tipus d'ajut públic han de tendir a incloure la perspectiva 
de gènere. 

  Denegar atorgament de subvencions, beques i altre tipus 
d'ajut públics a empreses i entitats sol·licitants 
sancionades o condemnades perquè han exercit o tolerat 
pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o 
gènere.   

Plans d'igualtat de dones i 
homes del sector públic 
(Art. 15) 

   Les institucions de la Generalitat, i els organismes públics 
vinculats, i les entitats públiques i privades que gestionen 
serveis públics han d'aprovar un pla d'igualtat destinat al 
personal propi que s'ha de definir en el conveni col·lectiu 
o en l'acord de condicions de treball (termini: dos anys 
des de l'entrada en vigor de la Llei) 

   Els ens locals que tenen òrgans de representació de 
personal al seu servei han d'aprovar un pla d'igualtat, que 
s'ha de definir en el conveni col·lectiu o en el pacte o 
acord de condicions de treball.   

Ocupació pública (Art. 16) 
 Les administracions públiques han d'impulsar la 

representació paritària de dones i homes en la 
composició dels tribunals o òrgans tècnics de selecció.  

 Els temaris han d'incloure continguts relatius a la normativa 
sobre igualtat i sobre violència masclista.  

 Formació bàsica, progressiva i permanent en matèria 
d'igualtat adreçada a tot el personal. 

  Anàlisi de llocs de treball, periòdica, per a valorar el grau 
de compliment del principi d'igualtat de retribució de 
dones i homes, i prendre les mesures correctores per a 
eradicar les diferències salarials. 

Pressupostos (Art. 17) 
 Els departaments de la Generalitat, els òrgans autònoms, 

les societats i els organismes públics vinculats o que en 
depenen han de fer visibles l'impacte diferenciat dels 
pressupostos sobre els homes i les dones. 

Polítiques i actuacions 
dels poders públics (Art. 
18)  

 

 Les administracions públiques de Catalunya han de 
procurar atenir-se al principi de representació equilibrada 
de dones i homes en el nomenament dels i de les titulars 
dels òrgans de direcció.   
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Participació política de 
les dones (Art. 19) 

 Els poders públics han de procurar atenir-se al principi de 
presència paritària de dones i homes en el repartiment del 
poder polític.  

 Les candidatures que representin els partits polítics, les 
federacions, les coalicions i les agrupacions d'electors i 
electores han de respectar el criteri de paritat entre 
homes i dones per l'elaboració de les llistes electorals 
(Art. 56.3 Estatut Autonomia). 

Participació social de les 
dones (Art. 20) 

 Els poders públics han d'adoptar accions positives 
específiques temporals, raonables i proporcionades que 
promoguin la igualtat efectiva de dones i homes.  

 Els col·legis i agrupacions professionals i empresarials, les 
organitzacions sindicals, culturals i socials i els partits 
polítics han d'establir els mecanismes per assolir la 
representació paritària en els òrgans directius 

Coeducació (Art. 21, 22 i 
28 i disposició addicional 
sisena) 

 El Govern ha d'aprovar i presentar al Parlament en el 
termini màxim de dos anys de l'entrada en vigor de la Llei 
un Pla per a la Igualtat de gènere en el sistema educatiu 
per mitjà del qual haurà d'introduir la coeducació en tots 
els nivells i modalitats del sistema educatiu i l'ha 
d'introduir en la programació educativa i els currículums a 
tots els nivells.  

  Els poders públics han de garantir l'adequada formació en 
coeducació en l'àmbit de l'educació en lleure infantil i 
juvenil.  

 En l'àmbit universitari s'ha d'incloure necessàriament una 
formació en coeducació de les persones que duen a 
terme tasques docents. 

Valor econòmic del treball 
domèstic i de cura de 
persones (Art. 31)  

 

  La Generalitat ha de fer, periòdicament, estimacions de 
valor econòmic del treball domèstic i de cura d'infants i de 
persones grans o dependents de Catalunya, i ha 
d'informar a la societat catalana sobre els resultats.  

Promoció de la igualtat 
de tracte i d'oportunitats 
en l'àmbit laboral (Art. 32 
i 45) 

 Els poders públics han de: - elaborar plans d'ocupació 
biennals per incrementar l'ocupació estable i de qualitat 
de les dones; - incorporar la perspectiva de gènere en els 
programes actives d'ocupació (PAO); - incorporar la 
igualtat d'oportunitats en els processos de selecció, 
classificació professional, valoració de llocs de feina, 
retribucions i promoció professional; - incrementar el 
percentatge de dones en sectors, ocupacions i 
professions en què són poc freqüents; - fomentar accions 
de l'economia social i el treball autònom, i les iniciatives 
d'emprenedoria engegades per dones; - promoure l'accés 
de dones a llocs directius i de comandament; - garantir el 
compliment del principi d'igualtat retributiva; - eliminar la 
segregació horitzontal; i - aplicar el principi de la càrrega 
de la prova en casos de denúncies per assetjament 
sexual i assetjament per raó de sexe. 

  Les administracions públiques de Catalunya han de: - 
crear programes de microcrèdits o altres instruments de 
finançament per a projectes de dones emprenedores.  

Estadístiques i estudis 
(Art. 56)  

 

  Les administracions públiques de Catalunya han de: - 
Incloure sistemàticament la variable sexe en totes les 
estadístiques, enquestes i recollida de dades que duguin 
a terme; - 

 Establir nous indicadors estadístics; - 

 Revisar i, si escau, adequar les definicions estadístiques 
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existents per a contribuir al reconeixement i la valoració 
del treball de es dones i evitar l'estereotipació negativa de 
determinats col·lectius. 

 

Cal tenir present que aquesta norma incorpora la perspectiva de gènere en altres 

àmbits com són el joc i les joguines (Art. 23), les manifestacions culturals (Art. 

24), els mitjans de comunicació i tecnologies de la informació i la comunicació 

(Art. 25), les universitats i la recerca (Art. 28), l’associacionisme i col·legis 

professionals (Art. 29), els esports (Art. 30), els usos del temps (Art. 46), 

benestar social i família (Art. 47), la salut (Art. 48), el tràfic, l’explotació sexual i 

la prostitució (art. 52), el medi ambient, l’urbanisme, l’habitatge i la mobilitat (Art. 

53), la justícia (Art. 54) i la seguretat ciutadana (Art. 55). Per tal de garantir la 

seva incidència en tots aquestes aspectes, la Llei preveu que l'Institut Català de 

les Dones resti adscrit al Departament de Presidència (disposició final primera), 

la creació d'un Observatori de la Igualtat de gènere (art.58) i d'un òrgan 

responsable d'aplicació de la transversalitat (disposició addicional quarta). Així 

mateix, la Llei preveu un règim sancionador (art.59-64) i proposa un conveni 

de col·laboració entre l’autoritat judicial, la Fiscalia i el Síndic de Greuges per 

actuar en casos de discriminació, explotació i violència envers les dones. 

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  

gran part de 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. 
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• Reconèixer els drets de les dones que la pateixen a l’atenció, 

l’assistència, la protecció, la recuperació i la reparació integral. 

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

formada per tots els agents socials 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 de Catalunya. 

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. 

 

Aquesta normativa preveu l’ obligació d’intervenció i de comunicació. Exactament, 

l’article 11 de la norma diu: 

Article 11. Obligació d’intervenció i de comunicació 

1. Totes les persones professionals, especialment les professionals de la salut, dels 

serveis socials i de l’educació, han d’intervenir obligatòriament quan tinguin 

coneixement d’una situació de risc o d’una evidència fonamentada de violència 

masclista, d’acord amb els protocols específics i en coordinació amb els serveis de 

la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral. 

2. Els contractes que les administracions públiques de Catalunya subscriguin amb 

persones o entitats privades que presten serveis en els àmbits professionals a què 

fa referència l’apartat 1 han de recollir expressament les obligacions d’intervenció. 

3. Les obligacions a què fan referència els apartats1 i 2 s’entenen sens perjudici del 

deure de comunicació dels fets als cossos i forces de seguretat o al Ministeri Fiscal. 
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Per últim, cal tenir en compte la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els 

drets de lesbianes, gais, bisexuals, transegèneres i intersexuals i per a eradicar 

la homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que contempla expressament la tasca de 

les administracions publiques per garantir la igualtat, la llibertat i el respecte per la 

diversitat de les persones amb independència de la seva orientació sexual i identitat 

de gènere. 

 

Títol II. Polítiques públiques per a promoure la igualtat efectiva de les persones 

LGBTI 

 

Capítol I. Professionals que actuen en àmbits sensibles 

 

Article 10. Formació i sensibilització 

1. Les administracions públiques de Catalunya han de garantir la formació i la 

sensibilització adequada dels professionals que fan tasques de prevenció, detecció, 

atenció, assistència i recuperació en els àmbits de la  

salut, l’educació, el món laboral, els serveis socials, la justícia i els cossos de 

seguretat, l’esport i el lleure, i la comunicació. 

2. S’ha d’impulsar la formació del personal, tant funcionari com laboral, no transferit 

d’altres administracions públiques, per mitjà de convenis de col·laboració o altres 

instruments. 

 

Article 11. Deure d’intervenció 

1. Els professionals a què fa referència l’article 10, si tenen coneixement d’una 

situació de risc o tenen una sospita fonamentada de discriminació o violència per raó 

d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, tenen el deure de 

comunicar-ho als cossos i forces de seguretat i a l’òrgan competent. 

2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, s’ha d’elaborar un protocol específic 

d’actuació. 
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4. Objectius generals i línies estratègiques del 
Pla d’igualtat 

 

 

L’elaboració del I Pla d’Igualtat de gènere de l’Ajuntament de Vallromanes té els 

següents objectius generals: 

 

 Mantenir el compromís polític per incorporar la perspectiva de gènere en totes les 

polítiques municipals, per tal d’afavorir la transformació de les relacions entre homes i 

dones i el progrés de la ciutadania. 

 

 Promoure una gestió transversal de les polítiques i els recursos municipals des d’una 

perspectiva de gènere. 

 

 Potenciar la participació de la ciutadania i, especialment, de les dones, per tal 

d’incorporar les seves necessitats, interessos i expectatives.  

 

 Facilitar la formació professional amb perspectiva de gènere del personal de 

l’Ajuntament, i contribuir a la sensibilització de les entitats, associacions, i de tota la 

ciutadania en general.  

 

En el marc d’aquests objectius generals el Pla d’Igualtat es planteja sis grans àmbits 

d’intervenció, relacionats amb diferents dimensions de la desigualtat de gènere, que 

impliquen les diferents regidories municipals amb una vocació de transversalitat. 

 



 

 24 

Les sis línies estratègiques del II Pla d’igualtat de gènere de Vallromanes són:  

Línia estratègica Objectiu general 

Compromís amb la Igualtat 

Situar la igualtat de gènere  com a 

dret fonamental de totes les 

persones i com a valor central de 

l’acció municipal i de totes les 

polítiques locals. 

Acció contra la violència masclista 

Disminuir l’impacte de la violència 

masclista i avançar en la seva 

eradicació. 

Drets i qualitat de vida 

Situar la sostenibilitat de la vida en 

el centre de les polítiques 

públiques locals, promovent les 

condicions per a que totes les 

persones gaudeixin d’una vida 

digna.  

Coeducació  

Potenciar la coeducació a les 

escoles i entre les famílies, per tal 

d’eliminar el sexisme i 

l’androcentrisme en les relacions i 

pràctiques educatives.  

Reformulació dels treballs i dels temps 

Promoure una redistribució 

equitativa dels treballs i dels temps 

entre dones i homes, tant en 

l’àmbit públic com privat.   

Reconeixement del lideratge i la 

participació de les dones 

Treballar per una democràcia 

equitativa i participativa, 

promovent la governança i la 

participació de les dones en tots 

els nivells i àmbits de la vida 

pública. 
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5. Metodologia 

 
 

El projecte d’elaboració del I Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Vallromanes ha 

abastat un període de 8 mesos i va constar de tres fases principals: 

 

 

 

I. INICI: ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ I FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

 

Moment de definició i planificació de tot el procés. S’ha realitzat una reunió amb 

l’Ajuntament en què s’han concretat les persones referents, la metodologia i la 

temporització del treball. També s’ha consensuat amb el municipi els mecanismes a 

engegar per tal de: 

- Donar a conèixer l’inici del procés d’elaboració del Pla d’igualtat de gènere a 

tota la ciutadania i al personal municipal. 

I. INICI: ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ I FOMENT DE LA 
PARTICIPACIÓ 

 

II. RECOLLIDA D’INFORMACIÓ I ELABORACIÓ DE LA DIAGNOSI 
DE GÈNERE 

III. DISSENY DEL PLA D'ACCIÓ 2018-2021 
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- Fomentar la participació de la ciutadania durant tot el procés d’elaboració del 

Pla. 

La participació ha estat un eix transversal que ha acompanyat tot el procés 

d’elaboració del Pla per tal d’elaborar un document que fos adequat a les 

característiques específiques del municipi i a les necessitats i els interessos de la 

ciutadania. Així, s’han engegat diversos mecanismes consultius per tal d’incorporar la 

participació, la retroalimentació i la contribució de la ciutadania, les entitats i els grups 

de dones organitzats en el territori i el personal municipal involucrat en el disseny i 

implementació de les polítiques locals. 

II. RECOLLIDA D’INFORMACIÓ I ELABORACIÓ DE LA DIAGNOSI DE GÈNERE 

 

A continuació, s’ha iniciat la fase de diagnosi de la realitat municipal des d’una 

perspectiva de gènere.  

S’ha recollit informació de caire quantitatiu i qualitatiu relativa a:  

 

 El context territorial i les característiques sociodemogràfiques. 

Mitjançant una bateria d’indicadors plantejats des de la perspectiva de gènere, 

s’han analitzat les característiques més significatives de la població i del territori. 

S’ha donat especial èmfasi en l'estructura de la població, les seves 

característiques bàsiques i s’han desagregat les dades per sexe i edat sempre 

que ha sigut possible. 

A partir de les dades estadístiques recollides s’ha fet una lectura en clau de 

gènere, posant especial atenció a:  

• Donar visibilitat a la heterogeneïtat dels grups de dones.  

• Observar les presències i les absències dels grups de dones i d'homes, i 

les possibles explicacions d'aquests fets. 

• Observar les característiques dels grups d'homes i de dones, les 

coincidències i les diferències. 

• Observar quina relació tenen les característiques, semblances i diferències 

amb els rols de gènere i quines variacions es poden observar al llarg del 

temps. 

 

 Les polítiques d’igualtat de gènere desenvolupades en el municipi en els 

darrers anys. 
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 Àmbits estratègics de l’Oficina de Dones i LGBTI de la Diputació de 

Barcelona. 

 

INDICADORS I VARIABLES D’ANÀLISI 

 

1. COMPROMÍS AMB LA IGUALTAT DE GÈNERE  

 

→ La voluntat política d’incorporar la perspectiva de gènere a l’agenda 

dominant.  

→ La introducció de la perspectiva de gènere en tots els àmbits i polítiques 

municipals.  

→ L’adequació dels recursos tècnics i pressupostaris pel desenvolupament de 

les polítiques d’igualtat.  

→ L’existència de mecanismes de cooperació horitzontal entre tots els àmbits i 

departaments municipals. 

→ La participació de la ciutadania en general i, en particular, del moviment 

associatiu de les dones per al disseny, el seguiment i l’avaluació de les 

polítiques d’igualtat de gènere. 

 

 2. ACCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

 

→ L’impacte de la violència masclista en el municipi.  

→ L’adequació dels recursos per a les dones víctimes de violència masclista i 

per les seves filles i fills. 

→ Grau de coneixement dels recursos entre la ciutadania. 

→ Les campanyes de sensibilització i les accions de prevenció.  

→ La capacitació i la formació del personal municipal.  

 

3. DRETS I QUALITAT DE VIDA 

 

→ Cobertura de serveis per la cura dels infants. 

→ Recursos i equipaments per a l’atenció al jovent.  

→ Recursos i equipaments per a l’atenció a la gent gran. 

→ Recursos i equipaments per a l’atenció integral a la salut, amb perspectiva 



 

 28 

de gènere. 

→ Disseny urbanístic de les ciutats. 

→ Mobilitat i transports públics. 

4. COEDUCACIÓ 

 

→ Les accions per sensibilitzar i capacitar la comunitat educativa (professorat, 

monitores i monitors de lleure, mares i pares), per tal de reforçar relacions i 

pràctiques educatives lliures d’estereotips de gènere.  

→ La integració de la coeducació en tots els nivells educatius i en tots els 

currículums escolars, materials lectius, didàctics i de suport del sistema 

educatiu.  

→ Els mecanismes per revisar els continguts curriculars educatius, els llibres 

de text i els materials educatius a tots els nivells de l'ensenyament. 

 

5. REFORMULACIÓ DELS TREBALLS I DELS TEMPS   

 

→ La participació de les dones i els homes al mercat de treball productiu. 

→ La participació de les dones i dels homes al treball de cura. 

→ Les polítiques per afavorir l’accés i la permanència de les dones en el 

mercat de treball en condicions d’igualtat i per fomentar l’emprenedoria de 

les dones.  

→ Les accions de sensibilització per promoure la corresponsabilitat de les 

tasques de cura. 

 

6. RECONEIXEMENT DEL LIDERATGE I LA PARTICIPACIÓ DE LES DONES 

 

→ La governança i la participació de les dones en tots els nivells i els àmbits 

de la vida pública i en els llocs de presa de decisions dels espais 

institucionals. 

→ Les entitats i els grups de dones organitzades en el territori. 

→ La participació de les dones a les activitats que ofereixen els municipis. 

 
Des del punt de vista metodològic, s’han aplicat les següents tècniques 

d’investigació:  
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ANÀLISI DOCUMENTAL 

 

• Revisió d’estadístiques anuals. 

• Anàlisi dels plans, protocols i normatives relacionades amb la igualtat de 

gènere a nivell comarcal. 

QÜESTIONARIS, ENQUESTES I ENTREVISTES REALITZADES A 

INFORMANTS CLAUS 

 

• Entrevistes al personal tècnic i polític responsable de la implementació de 

les polítiques d'igualtat. 

• Qüestionari online adreçat a tota la ciutadania.  

o Mostra: 112 persones; 70 dones; 42 homes; 0 trans.; 0 intersex. 

SESSIONS PARTICIPATIVES 

 

• Taller amb la ciutadania.  

o Duració 2 hores; participació: 19 dones i 9 homes 

• Taller amb personal tècnic municipal.  

o Duració 3 hores; Participació: Nombre i càrrec del personal tècnic 

participant:  

 

Dolors Sánchez: Coordinadora de la Neteja  

Domènech Perera: Arquitecte.  

Mar Loire: Cap de Premsa 

Oscar García: Tècnic de Cultura i Joventut  

 

  

Una vegada recollida tota la informació, s’ha processat i analitzat per formular una 

valoració de la situació de cada un dels indicadors. Amb aquest material s’ha elaborat 

l’Informe de diagnòstic de manera consensuada amb l’Ajuntament de Vallromanes.  

 

III. DISSENY DEL PLA D’ACCIÓ 2018-2021 
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Finalitzada la fase de Diagnosi, s’ha realitzat una sessió de treball amb el personal 

tècnic de l’Ajuntament.  

Aquesta sessió, que va comptar amb la participació de la Cap de Premsa, la 

Coordinadora de la Neteja i el tècnics de Cultura i Joventut i Urbanisme, ha funcionat 

com a estructura operativa per al disseny del Pla d’igualtat de gènere.  

Així es van concretar:  

 

 Els objectius específics, recollint les intervencions més urgents i les 

inquietuds detectades en la Diagnosi i tenint en compte les possibilitats i els 

recursos de l’Ajuntament. 

 Les propostes de mesures i accions a introduir en el Pla d’igualtat, 

procurant que fossin adaptades a la realitat del dia dia del treball municipal , 

comprensibles i operatives pel conjunt de l’organització municipal que 

s’encarregarà de la seva execució. 

 La fixació dels temps per executar-les.  

 La identificació de les àrees municipals implicades.  

 

Un cop aprovat aquest Disseny del Pla d’acció, s’han elaborat els indicadors 

d’avaluació de cadascuna de les accions planificades i s’ha redactat el document 

definitiu del I Pla d’Igualtat de Gènere 2018/2021 de l’Ajuntament de Vallromanes.  
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6. Diagnosi: anàlisi de Vallromanes des d’una 
perspectiva de gènere 

 

L’elaboració de les polítiques municipals i, especialment, el disseny de les polítiques 

de benestar i qualitat de vida de la població s’ha de basar en l’anàlisi de les realitats 

socials de la població reconeixent les diferències i tenint en compte la perspectiva de 

gènere.  

 

Aquest apartat recull una selecció d’indicadors sociodemogràfics del municipi de 

Vallromanes posant especial èmfasi en l'estructura de la població, les seves 

característiques bàsiques i desagregant les dades, sempre que hagi estat possible, 

per sexe i edat, entre altres variables. En aquest sentit, cal destacar que les dades 

locals són limitades i encara ho són més les dades locals desagregades per sexe i 

edat. Per tant, sovint es farà referència a les dades de la Comarca del Vallès Oriental 

i de la Demarcació de Barcelona2.  

Les dades estadístiques utilitzades provenen de l’IDESCAT, l’INE i HERMES, i les 

taules i gràfics han estat elaborats per l’Oficina de les Dones i LGTBI de la Diputació 

de Barcelona.  

 

6.1 Dades territorials i característiques sociodemogràfiques 

Contextualització:  

 

Vallromanes és un poble petit en nombre de població, però totalment inserit a les 

dinàmiques metropolitanes. El poble es troba a 25 km de Barcelona, just al bell mig 

del camí entre Granollers i Masnou i limita al nord-est amb Vilanova del Vallès i al 

sud amb Alella.  

                                                      
2 A nivell metodològic, cal destacar que les dades sociodemogràfiques d'un municipi d'aquesta mida cal llegir-les 
amb absoluta prudència i en el seu context comarcal i metropolità, tenint en compte que en un municipi petit 
les oscil·lacions de dades, taxes i indicadors, en general, són estadísticament poc significatives. 
 



 

 32 

 

La primera meitat del segle passat, Vallromanes va esdevenir un centre d'estiueig i 

es van construir segones residències a àrees d'urbanitzacions, a més d'un càmping i 

un golf al voltant de l'antiga Torre Taverna. A partir de la dècada dels 80, com en 

altres petits pobles de la segona corona metropolitana, les urbanitzacions han 

esdevingut àmbits de primera residència. És aleshores que s'inicia el creixement de 

la població que passa de 400 habitants els anys 70 fins als 2500 a l’actualitat. 

 

Gràfic 1: Evolució de la població 2002-2016. 

 

Font: Elaboració Oficina Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona a partir de les dades d’IDESCAT 2015. 

 

Entre les dècades dels 80 i la del 2000 la població es dobla per aquest 

transvasament de població d'altres ciutats metropolitanes més denses i l’actual 

estructura de població de Vallromanes està marcada per l’arribada d’aquesta 

població. En aquest sentit, en comparació a la comarca del Vallès Oriental, 

destaquen els grups de població adulta entre 40 i 59 anys, i la població infantil i jove 

entre els 5 i els 19 anys i en particular els grups quinquennals entre els 40 i 44 anys, 

entre els 45 i 49 i el de 10 a 14 anys.(Gràfic 2)  

 

En comparació amb la demarcació de Barcelona i a la resta de la Comarca, el 

municipi de Vallromanes es caracteritza també per tenir una menor proporció de 

població gran de més de 65 anys (que es tradueix també en índex d’envelliment i 

sobrenvelliment més baixos) i, en canvi, un índex de dependència infantil i juvenil 

més elevat. 

  

La realitat juvenil del municipi encaixa amb la dinàmica general que també es dibuixa 

al Vallès Oriental. 
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 La taxa de joventut municipal se situa per sota de la mitjana barcelonina i s’observa 

la contracció de l’índex de població jove en la franja d’edat entre els 20 i els 29 anys, 

amb una afectació un pèl més significativa en el cas de les dones. A partir dels 30 

anys, en canvi, l’índex de joventut torna a pujar de manera força important.  

 

Aquesta carència d’adults joves pot ser un factor que afecti el desenvolupament local 

en termes no només econòmics sinó també de cohesió i benestar en el territori. En 

aquest sentit, l’Alcalde assenyala que aquesta manca podria estar relacionada, entre 

altres factors, amb les dificultats d’accés a l’habitatge al municipi i manifesta la 

voluntat de l’Ajuntament d’impulsar projectes adreçats a facilitar que la població jove 

pugui establir el seu projecte de vida en el municipi si així ho desitgen.  

 

“Estem expulsant a la població jove. A Vallromanes manquen habitatges de lloguers i 

els de venta són molt cars. Hem modificat el pla urbanístic per a poder tenir pisos 

assequibles al centre del poble". 

“Vallromanes és un municipi de primera residència. La població es distribueix en 

diverses urbanitzacions disseminades pel territori i, en menor mesura en el centre del 

poble i masies disperses. Hi ha una certa prevalença de cases unifamiliars amb 

piscina habitades per famílies de renta alta”. 3  

 

Gràfic 2: 

Distribució 

de la 

població 

per sexes i 

franges 

d’edats. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 David Ricart Alcalde de Vallromanes, 2017.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades d’IDESCAT, 2016.  

 

 

Gràfic 3: Piràmide població composta4.  

 

Font: Elaboració Oficina Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona a partir de dades Hermes (Web INE, Padró continu, 

IDESCAT) 2016. 

 

Gràfic 4:Taxa de joventut de 16 a 29 anys5. Població de 16 a 29 anys / Població 

total*100. 

 

Font: Elaboració Oficina Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona a partir de les dades d’IDESCAT, 2016. 

 

Per últim, el municipi de Vallromanes es distingeix per tenir una taxa d’estrangeria 

global especialment baixa (4.99%) i inferior a la mitjana comarcal i de la demarcació 

de Barcelona (Gràfic 5). Les dades assenyalen la presència de grups procedents 

d’Europa i en menor mesura d’Amèrica del Sud i Àfrica. Segon la informació recollida 

“L’escassa presència de població estrangera es relaciona amb les dificultats per 

aconseguir un habitatge i, en general, perquè aquesta població s'ha establert en 

centres urbans o viles més grans, a la vora dels llocs de treball”. 

                                                      
4 Les piràmides de població compostes són imatges congelades de l’estructura de la població per sexe i edat. 

Permeten distingir fàcilment el pes de la població jove, la dels grups en edat de treballar, els grups de gent gran 
i les diferències entre els grups d'homes i de dones. A més, en aquest cas, distingeix el pes i la distribució de la 
població amb nacionalitat estrangera en el total de la població. Tal com indica l’Oficina de Dones i LGTBI de la 
Diputació de Barcelona, “les piràmides expliquen l'estructura d'una població però no el moviment ni la direcció; 
no serveixen per fer previsions. A més, a les piràmides de poblacions reduïdes com les dels municipis, els afecta 
més els moviments migratoris que els canvis en el creixement natural de la població.” 
5
 Indica el pes de la població jove en el conjunt. A la UE es considera etapa jove de 16-24 anys. El Pla Nacional de 

Joventut de Catalunya considera l'etapa de 16-29 any.  
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Gràfic 5: Taxa d’estrangeria global. 

  

Font: Elaboració Oficina Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona a partir de les. dades d’IDESCAT 2016. 

 

Distribució de la població de Vallromanes per sexe, grups d’edat i nacionalitat 

 

La lectura de les dades sociodemogràfiques bàsiques desagregades per sexe 

mostren algunes característiques significatives des d’una perspectiva de gènere.  

 

La distribució per sexe de la població de Vallromanes és força equitativa, encara que 

la població masculina és lleugerament més nombrosa que la femenina: la població 

suma un total de 1.296 homes (51,3%) i 1.229 dones (48,7%). Així, doncs, la relació 

de feminitat, índex que mesura el nombre de dones per a cada 100 homes, es 

correspon a 0,95 dones. 

Gràfic 6: Relació de feminitat per grups d'edat quinquennals. 

 

Font: Elaboració Oficina Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona a partir de dades d’IDESCAT 2016.  

 

Les dades relatives a la relació de feminitat per franges d’edat registren una major 

presència de dones que d’homes en els grups de dones adultes d’entre els 35 i els 

39 anys i els 40 i 44 anys, fet peculiar que no es dona ni a la realitat comarcal ni a la 
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demarcació de Barcelona(Gràfic 6:). Per altra banda, com és habitual per la 

esperança de vida més gran de les dones, les dades evidencien el major pes 

poblacional de les dones en edats avançades i la consolidació de la tendència a la 

feminització de la vellesa. 

  

Tot i que, com ja s’ha esmentat anteriorment, Vallromanes té un índex d'envelliment 

inferior respecte a la del Vallès Oriental i la demarcació de Barcelona (Gràfic 7), els 

índexs d’ envelliment i sobrenvelliment són significativament superiors en el cas de la 

població femenina. La població femenina envellida és doncs un col·lectiu a tenir en 

compte en la configuració de les polítiques locals, posant especial atenció a les 

diverses experiències de les dones grans que viuen al municipi i les seves 

necessitats en aspectes diversos com l’accés a la sanitat, la mobilitat o la situació de 

soledat, vulnerabilitat o aïllament que poden estar vivint.  

 

Gràfic 7: índex d’envelliment. Població de 65 anys i més/Població de 0 a 15 

anys*100 

 

Font: Elaboració Oficina Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona a partir de dades d’IDESCAT 2016.  

 

Gràfic 8: Índex de sobre envelliment (Població de 85 anys i més / Població de 65 

anys i més)*100 

 

Font: Elaboració Oficina Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona a partir de dades d’IDESCAT 2016.  

 

Per últim, les dades segregades per sexe i país de procedència mostren que, encara 
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del punt de vist numèric, es tracta d’un col·lectiu lleugerament feminitzat (54% de 

dones), especialment en el cas de la població procedent de Centre i Sud Amèrica.  

Taula 1: Població amb nacionalitat estrangera.  

Nombre 126 

Variació anual -4,55% 

Variació 2012-2016 -7,35% 

Edat mitjana 40,71 

Taxa d'estrangeria 4,99% 

5 principals nacionalitats 49 

Marroc 15 

Itàlia 10 

Alemanya 9 

Romania 8 

Hondures 7 

Font: Elaboració pròpia a partir de les. dades d’IDESCAT 2016. 

 

Taula 2: Població amb nacionalitat estrangera.  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les. dades d’IDESCAT 2016. 
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Tipologia de les llars  

Pel que fa a les dades relatives a les tipologies de llars, aquestes són escasses i 

encara no estan desagregades per sexe. S’ha de dir que aquesta és una realitat 

present en molts municipis de la demarcació de Barcelona i que, de mica en mica, es 

va subsanant. 

Pel que fa a la renda i el règim de tinença de l’habitatge principal, cal destacar que el 

90,5% de les llars de Vallromanes són habitatges de propietat i que la renda bruta 

familiar disponible per habitant, amb 16.760€ segons dades del 2015, se situava molt 

per sobre a la de la Comarca del Vallès (13.871€) i també, encara que més 

lleugerament, a la renda de la demarcació de Barcelona que fou de 16.366 €. 

Pel que fa a l’estructura i la composició de les llars en el moment d’elaboració 

d’aquest document només es disposa d’informació d’àmbit comarcal. La diagnosi 

inclosa en el II Pla d’Igualtat de gènere del Consell Comarcal del Vallès Oriental 

(2015/2018) assenyala que a la Comarca del Vallès Oriental les llars formades per 

parelles casades i amb descendència es mantenen com la tipologia predominant de 

l’organització familiar. Tot i així, seguint les tendències que es registren a tota 

Catalunya, s’evidencia també el constant creixement de les llars unipersonals i de les 

llars monomarentals i monoparentals (unitats familiars formades per mare i 

descendència, o per pare i descendència respectivament).  

“A la Comarca, la família nuclear (parella amb criatures) és la que té més presència 

amb un 42%, seguidament de les parelles sense criatures que ocupen un 25%, les 

llars unipersonals que representen un 19% i les famílies monomarentals o 

monoparentals que també tenen la seva representació a la Comarca del Vallès 

Oriental amb un 10%”6. 

Tot i que no es disposa de dades desagregades per sexe a l’àmbit local, cal destacar 

la feminització de les llars monoparentals i de les llars unipersonals: així, doncs, el 

78% dels casos les llars monoparentals a Catalunya són nuclis compostos 

majoritàriament per dones que viuen amb les seves filles i fills (IDESCAT 2011).  

Davant la manca d’informació respecte a la composició de les llars al municipi, entre 

les primeres qüestions que caldria treballar per aconseguir l’adequació de les 

polítiques i els recursos municipals a la diversitat de models familiars cada cop més 

                                                      
6 Diagnosi del II Pla d’Igualtat de gènere del Consell Comarcal del Vallès Oriental (2015/2018). 
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presents en les nostres societats, seria la posada en marxa de mecanismes per 

poder-les conèixer i donar visibilitat a l’heterogeneïtat i la multitud de situacions que 

caracteritzen els diferents models de família.  

 

Maternitats 

La informació relativa a la maternitat de les dones de Vallromanes és gairebé 

inexistent, ja que les dades estadístiques, ara per ara, es limiten a recollir l’índex 

sintètic de fecunditat o nombre mitjà de fills o filles per dona, que és situa en un 0.78, 

per sota de la mitjana de Barcelona i de la comarca del Vallès Oriental (Gràfic 9).  

Així, seria interessant desenvolupar mecanismes de recerca i nous indicadors, tant 

quantitatius com qualitatius, que apropessin l’administració publica local a la realitat 

de les dones en general, i de les mares en particular i permetessin copsar les seves 

necessitats i interessos.  

Per exemple, tenint en compte la manca de serveis especialitzats es podrien abordar 

les qüestions relatives a la salut sexual i reproductiva de les dones. Igualment, tenint 

en compte l’elevat índex de dependència infantil i juvenil que es dóna al municipi, es 

podrien posar en marxa processos participatius per millorar els recursos per a 

l’atenció i la cura de les persones dependents.  

 

Gràfic 9: Nombre mitjà de fills o filles per dona. 

 

Font: Elaboració Oficina Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona a partir de dades d’IDESCAT 2016.  
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6.2 Compromís amb les polítiques d’igualtat de gènere 

 

Recursos destinats al desenvolupament de les polítiques d’igualtat municipals 

 

El desenvolupament i la consolidació de les polítiques d’igualtat d’àmbit municipal 

s’ha vist afectat en les darreres dècades per la insuficiència de recursos tècnics que, 

en alguns casos ha anat aparellada a la necessitat d’un major impuls i implicació 

política a escala municipal.  

 

L’Ajuntament de Vallromanes, com molts.. altres municipis de petites dimensions del 

Vallès Oriental, no va considerar la pertinença de crear una Regidoria específica ni 

va disposar dels recursos humans i econòmics adients per impulsar polítiques 

d’igualtat de gènere d’àmbit local.  

 

En l’actual mandat (2015-2019) el lideratge de les polítiques d’igualtat de gènere 

s’assumeix directament des d’Alcaldia i, segons les entrevistes realitzades, l’Alcaldia 

madura aquesta decisió a partir “d’una sèrie de xerrades i debats organitzats per 

algunes entitats i partits polítics que es van caracteritzar per un alt grau de 

participació i per l’interès demostrat en treballar per a la igualtat de gènere a escala 

municipal”.  

 

“L’objectiu és poder eliminar les desigualtats que hi ha entre dones i homes i això es 

pot fer també a escala local i de poble”.  

 

Així, el setembre del 2016 s’aprova pel Ple Municipal la proposta que Vallromanes 

compti amb un Pla d’igualtat de gènere propi i s’inicia el procés per a la seva 

elaboració amb el suport de l’Oficina de Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona. 

En les entrevistes realitzades, l’Alcaldia deixa palès la seva voluntat de posar l’èmfasi 

en la participació ciutadana i la col·laboració amb les entitats locals, amb l’objectiu de 

dissenyar polítiques adaptades als interessos i les necessitats del veïna  i tenint en 

compte totes les seves aportacions i propostes.  

 

Des d’un principi, es posen en marxa els mecanismes de difusió sobre l’inici del 

procés d’elaboració del Pla d’igualtat de gènere mitjançant els canals de televisió 
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local i la pàgina web del municipi i és la tècnica de l’àmbit de comunicació, quin 

s’encarrega de realitzar el seguiment del procés d’elaboració del Pla d’igualtat.  

Tanmateix, no hi ha cap assignació formal d’aquesta tasca, ni la previsió d’hores 

setmanals a dedicar-hi. En tot cas, caldria facilitar aquest encàrrec amb l’accés a 

formació especialitzada en temes de gènere.  

 

L’assumpció directa de les competències en matèria d’igualtat de gènere per part 

d’Alcaldia és un element que pot afavorir que totes les temàtiques que estan a 

l’agenda política municipal s’abordin des d’una perspectiva de gènere i es tingui en 

compte en tots els departaments municipals. D’altra banda, el compromís municipal 

amb les polítiques d’igualtat de gènere no queda prou visibilitzat i podria ser útil 

engegar mesures adreçades a incrementar-la, com per exemple la creació d’una 

Regidoria especifica o la figuració explicita  de les polítiques de gènere entre les 

competències d’Alcaldia i en el Programa de Govern.  

 

Pel que fa als recursos econòmics destinats a la implementació de les polítiques 

d’igualtat de gènere, no hi ha cap partida específica, a excepció d’una menció en la 

partida pressupostària de la Regidoria de Serveis Socials anomenada “Igualtat i 

ciutadania”, de 2.000 euros a l’any 2017 i 2018.  

 

Per tal de fer efectiva una correcta aplicació de les polítiques d’igualtat de gènere és, 

doncs, recomanable: 

 

→ Donar major visibilitat al compromís municipal amb les polítiques d’igualtat de 

gènere.  

→ Dotar el municipi de recursos tècnics i econòmics adients  

→ Dotar el personal municipal de les eines tècniques i teòriques per tal d’introduir 

la perspectiva de gènere en l’àrea d’interès que escaigui  

 

Polítiques d’igualtat desenvolupades en els darrers anys i capacitació del personal 

 

Segons la informació recollida l’Ajuntament no disposa de cap Pla d’igualtat elaborat 

amb anterioritat ni de cap programa relatiu a la implementació de polítiques d’igualtat 

de gènere d’àmbit local. Tampoc està adherit als Plans d’igualtat de gènere del 

Consell Comarcal del Vallès Oriental, ni es va realitzar cap formació adreçada a 
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capacitar el personal municipal a introduir la perspectiva de gènere en les seves 

àrees d’intervenció. 

 

“Fins ara, localment, només s'han fet accions puntuals al voltant de les diades 

internacionals del 8 de març o del 25 de novembre i esporàdicament es va difondre 

informació i continguts sobre igualtat de gènere mitjançant la pàgina Web de 

l'Ajuntament”.7  

 

El març del 2018, amb la idea de visibilitzar el reforçat compromís municipal amb les 

polítiques d’igualat de gènere i emmarcar totes les accions dins d’un paraigua 

unificat, es va dissenyar un LOGO (Figura 1) i un Programa d’activitats a implementar 

durant un període de 3 mesos. Entre elles destaquen les accions adreçades a 

visibilitzar les aportacions de les dones a l’àmbit de la literatura i les arts plàstiques. A 

més l’Ajuntament de Vallromanes va donar suport a la convocatòria de la vaga 

feminista del 8 de març 2018 i es va adherir al manifest institucional del Dia 

Internacional de les Dones del món local. 

 

Figura 1: Logo del Programa d’activitats, 8 de març 2018.  

 

Font: Pagina web de l’Ajuntament.  

 

Resultats dels processos participatius 

 

Per a l’elaboració d’aquest diagnòstic s’ha realitzat una enquesta online adreçada a 

les veïnes i veïns de Vallromanes per conèixer la seva opinió respecte a les 

qüestions que s’haurien de plantejar en el Pla d’igualtat de gènere.  Com ja s’ha 

esmentat anteriorment, van participar en l’enquesta un total de 112 persones, de les 

quals 70 dones i 42 homes.  

 

                                                      
7 David Ricart, Alcalde de Vallromanes. 
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Com es pot observar en el Gràfic 10, entre les prioritats a abordar mitjançant el Pla 

d’Igualtat, les persones participants van assenyalar en ordre de puntuació:  

 

1. Reforçar el compromís municipal amb les polítiques d’igualtat. 

2. Prevenir i erradicar la violència masclista.  

3. Participació de les dones al mercat laboral i conciliació de la vida laboral i 

familiar.  

4. No discriminació de col·lectius LGTBI. 

5. Coeducació.  

6. Participació i lideratge de les dones en els llocs de decisió. 

7. Serveis i recursos per a persones dependents.  

8. Salut amb perspectiva de gènere.  

9. Urbanisme amb perspectiva de gènere.  

En primera posició se situa la necessitat que les institucions públiques reforcin la 

seva implicació i compromís amb la igualtat de gènere i destinin els recursos adients 

per desenvolupar mesures concretes per a la ciutadania.  

En grau de prioritat, continuen la línia de treball relacionada amb la prevenció i 

l’abordatge integral de les violències masclistes i la no discriminació de les dones en 

el mercat laboral, qüestions ambdues que han estat molt visibilitzades mitjançant les 

campanyes que s’han dut a terme a tota Catalunya al voltant de les diades del 25 de 

novembre i del 8 de març. També es posa l’èmfasi en la necessitat d’engegar 

mesures específiques adreçades a garantir els drets dels col·lectius LGTBI.  

La coeducació, que és un aspecte imprescindible a treballar per incidir en la 

transformació dels estereotips de gènere en les futures generacions, se situa només 

en la cinquena posició. En ordre de puntuació segueixen la potenciació de la 

participació i el lideratge de les dones en els espais de presa de decisió així com dels 

recursos per a l’atenció de les persones dependents, la cura de les quals continua 

recaient sobretot en les dones (sovint de manera quasi exclusiva). En les últimes 

posicions, possiblement fruit d’una menor sensibilització sobre quests àmbits, se 

situen: la introducció de la perspectiva de gènere en l’atenció a la salut i en el disseny 

de l’espai urbanístic.  
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Gràfic 10. Quines qüestions creus que hauria d’abordar prioritàriament un Pla 

d’Igualtat de gènere? 

 

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats del qüestionari online a la ciutadania, 2017. 
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6.3 Acció contra la violència masclista  

 

Serveis i recursos per a les dones en situació de violència masclista 

 

Els recursos especialitzats en l’atenció a les dones que estan transitant per una 

situació de violència i als seus fills i filles s’articulen des de l’àmbit comarcal, en 

concret, des del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Per tant, el municipi de 

Vallromanes no disposa d’un servei o recurs propi, com la majoria de municipis de 

petites dimensions de la demarcació de Barcelona.  

 

En aquesta línia i per tal d’integrar els municipis de reduïdes dimensions, el Consell 

Comarcal del Vallès Oriental va iniciar una intervenció als anys 90, ja que en els 

espais de coordinació amb els serveis socials d’atenció primària dels municipis es va 

fer palesa la necessitat d’avançar en la prevenció de la violència masclista i donar 

una atenció integral a les dones des d’una perspectiva supramunicipal (veure Taula 

3). 

Taula 3 : Recursos per a l’atenció de les situacions violència envers a les dones a la 
Comarca del Vallès oriental: recorregut entre el 1994 i el 2011. 

 

 L’any 1994 i amb el suport de l’ICD, s’obre la primera casa d’acolliment 

per a les dones en situació de violència, servei que posteriorment és 

assumit per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). 

 L’any 1998, es porta a terme la I Jornada de commemoració de la diada 

del 25 de novembre per a l’erradicació de les violències masclistes al 

Vallès Oriental. A més de responsables polítics, hi participa el personal 

tècnic de nombrosos municipis de la comarca i altres professionals i 

agents socials implicats en el tema de la violència de gènere  

 L’any 1999 el Consell Comarcal del Vallès Oriental aprova pel Ple, el I 

Protocol marc d’actuació per a l’abordatge de les violències masclistes i 

defineix el Circuit d’atenció per a les dones dels seus municipis, que va 

revisar i actualitzar posteriorment l’any 20168 

                                                      
8 19-01-2016 Protocol marc d'atenció de la violència masclista del Vallès Oriental  
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 Des del de 2003, a través de convenis i contractes amb entitats 

especialitzades, el Consell Comarcal garanteix que les dones i els seus 

fills i filles víctimes de violència de gènere puguin accedir a un servei 

d’acolliment d’urgències. 

         Font: Protocol Marc d’atenció de les violències masclistes del Vallès oriental, 2017. 

 

Dins el marc normatiu establert per la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la 

violència masclista, a la Comarca del Vallès Oriental els ens locals han desplegat 

mesures i serveis d’atenció a les dones en situacions de violència, han establert 

protocols d’actuació conjunta i han construït espais de coordinació amb el món 

associatiu.  

 

L’any 2011 s’aprova el I Pla Comarcal de Polítiques de dones i l’any 2015, el II Pla 

Comarcal d’Igualtat de Gènere (2015-2018), amb 5 línies estratègiques, una de les 

quals adreçada a l’abordatge i l’acció contra la violència masclista. 

 

Cal destacar que des de finals de 2012 el Consell Comarcal del Vallès Oriental 

compta amb un Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), amb seu al 

municipi de Granollers. El SIAD ofereix atenció psicològica i jurídica i atén qualsevol 

dona de la comarca derivada dels serveis socials bàsics o altres professionals, 

posant especial atenció a les dones que procedeixen dels municipis que no disposen 

de recursos propis. El SIAD compta amb un equip de professionals amb formació 

específica en l’atenció i la detecció de situacions de violència masclista. A més, des 

del 2014, també ha posat en marxa recursos específics adreçats a les filles i fills de 

les dones que han viscut les violències dins de l’àmbit familiar.  

 

Pel que fa als municipis de menys de 20.000 habitants, el Consell Comarcal del 

Vallès Oriental treballa conjuntament amb el personal tècnic dels serveis socials 

bàsics. Informa sobre els recursos i els serveis disponibles per a les dones, aglutina i 

canalitza les iniciatives i propostes del personal municipal i cerca recursos per 

                                                                                                                                                                       
https://seu-e.cat/es/web/ccvallesoriental/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-
normativa/normativa-plans-i-programes/plans-i-programes-sobre-les-politiques-publiques 

 

 

https://seu-e.cat/es/web/ccvallesoriental/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/plans-i-programes-sobre-les-politiques-publiques
https://seu-e.cat/es/web/ccvallesoriental/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/plans-i-programes-sobre-les-politiques-publiques
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incrementar i millorar el finançament dels projectes i les actuacions que es vulguin 

dur a terme als àmbits municipals.  

Entre el municipi de Vallromanes i el SIAD del Consell Comarcal hi ha una relació 

estable i una comunicació directa. Dues professionals del Consell Comarcal del 

Vallès Oriental es desplacen al municipi per oferir a les dones una atenció 

especialitzada en temes de violència masclista.  

Cal destacar en aquest sentit que el Consell Comarcal ha dut a terme una labor 

d’avaluació diagnòstica de l’abordatge de la violència masclista en el territori i ha 

posat de manifest les dificultats que hi ha en els municipis de dimensions petites i 

mitjanes, sobretot els que no disposen de cap Regidoria específica o que no estan 

adherits al Pla d’Igualtat de Gènere Comarcal.  

Els municipis amb aquestes característiques “van tenir moltes dificultats per impulsar 

projectes comunitaris de sensibilització i prevenció de la violència masclista9”. D’altra 

banda, “caldria potenciar els recursos adreçats a la infància i adolescència arreu de 

tot el territori comarcal i crear criteris de coordinació i protocols d’actuació conjunta10” 

per oferir una atenció especialitzada a les nenes i nens que han viscut situacions de 

violència masclista. 

 

Per últim, cal assenyalar que el Vallès Oriental destaca per la mancança en el territori 

d’un Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) que ofereixi una atenció integral i els 

recursos necessaris al procés de recuperació de les dones que han estat o estan en 

situació de violència masclista i a les seves filles i fills.  

 

Així, els serveis bàsics d’atenció primària dels municipis poden derivar els casos al 

SIE del Gironès (Salt), el SIE del Maresme (Mataró), el SIE de la Catalunya central 

(Igualada) el SIE del Baix Llobregat (St. Feliu de Llobregat), encara que el Consell 

Comarcal reconeix que “es presenten dificultats d’accés per a les dones i que, 

sobretot en els petits municipis, hi ha un gran desconeixement sobre l’existència 

d’aquests recursos11”. Igualment, cal posar en evidència la distància que hi ha entre 

                                                      
9 Protocol marc d'atenció de la violència masclista del Vallès Oriental,2017 
10 Protocol marc d'atenció de la violència masclista del Vallès Oriental,2017 
11 Protocol marc d'atenció de la violència masclista del Vallès Oriental,2017 
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la ubicació dels SIE i la localitat de Vallromanes, i la dificultat d’accedir-hi mitjançant 

transport públic. 

 

Grau de coneixement dels serveis especialitzat per a les dones en situació de violència 
masclista.   

 

El 61,5% de les dones consultades durant el procés d’elaboració d’aquesta diagnosi 

no coneix els serveis i recursos per a les dones en situació de violència i les seves 

filles i fills. Malgrat les petites dimensions de l’enquesta, cal destacar que aquesta 

manca d'informació és un aspecte que caldria reforçar, donada la seva 

rellevància.(Gràfic 11) 

 

Nombrosos estudis han posat de manifest que la majoria de les dones que 

accedeixen als recursos, abans d'interposar la denúncia policial, desconeixen que 

disposaven de serveis d'acolliment, atenció psicològica, orientació jurídica o ajudes 

econòmiques.  

 

Per facilitar la decisió de les dones de trencar amb la relació de violència i minimitzar 

el sentiment d’estar fent un salt al buit cal difondre d’una manera intensa i eficaç els 

recursos per a les dones, tenint en compte que en molts casos, una de les principals 

raons per no sortir de la relació de violència és, més enllà de la por a l'agressor, la 

por a la incertesa econòmica, a no tenir on viure, a no poder oferir a les seves filles i 

fills allò que necessiten, a perdre la residència legal o a ser expulsades en cas de ser 

migrants. 

 

El grup de dones que coneixen els recursos per a les situacions de violència 

mencionen els serveis especialitzats per a les dones, com el SIAD del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental, els punts d’informació i atenció a les dones dels 

municipis (PIADs), els programes de la fundació privada de reinserció social (IRES) i 

el Servei d’atenció, recuperació i acollida de l’Ajuntament de Barcelona (SARA). Les 

dones assenyalen també els jutjats exclusius de violència envers les dones, que es 

coneixen per VIDO i els grups d'atenció a la víctima, o GAV, que hi ha a totes les 

comissaries dels Mossos d'Esquadra per a les dones i infants víctimes de la violència 

de gènere.  

 



 

 49 

Com es pot observar en el gràfic 12, el 60% de les dones consultades, en el cas de 

trobar-se en una situació de violència acudiria als cossos de seguretat, el 19% es 

dirigiria als serveis especialitzats en violències masclistes i el 10% aniria a 

l’Ajuntament. Només un grup molt reduït de dones, el 3%, ho gestionaria de manera 

privada. 

 

Gràfic 11: Coneixes els serveis i recursos per a les dones en situació de 

violència i les seves filles i fills?  

 

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats del qüestionari online a la ciutadania, 2017. 

 

Gràfic 12: On acudiries en cas de patir una situació de violència ?  

 

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats qüestionari online a la ciutadania, 2017. 
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Incidència de la violència masclista en el municipi 

Des d’una perspectiva quantitativa, les dades relatives a la incidència de la violència 

masclista en el municipi provenen de quatres fonts principals.  

1. El nombre d’assumptes penals tractats en el Jutjat de Violència competent 

que correspon al Partit Judicial de Granollers. Segons fons del Consell 

General del Poder Judicial (CGPJ), en el segon trimestre del 2017 el Jutjat de 

Granollers ha registrat un total de 217 assumptes penals en temes de 

violència de gènere. Tot i així, no és possible conèixer quin grau d’incidència 

té al municipi de Vallromanes.  

En tot cas, cal tenir en compte que el nombre d’assumptes penals tractats en 

els Jutjats és una dada que té fortes limitacions. Per una banda, davant de tot 

el ventall de manifestacions de la violència de gènere definits pels moviments 

feministes i organismes internacionals, els jutjats només prenen en 

consideració els casos de violència dins de l’àmbit de les relacions de parella o 

ex parella. D’altra banda, tal com han posat de manifest les juristes i 

advocades especialitzades, les dones que fan visible la seva situació de 

violència mitjançant una denúncia penal representen un percentatge molt 

reduït. A més, existeixen també grans dificultats per a les dones que 

decideixen denunciar, ja que moltes veuen denegades les ordres de protecció. 

En aquest sentit, cal destacar que Granollers és un dels partits judicials amb el 

percentatge més alt d’ordres rebutjades situant-se només per darrere de 

Barcelona (80%). Segons les fonts del CGPJ, el partit judicial de Granollers va 

rebre un total de 2.691 sol·licituds, de les quals va denegar 1.173 (77.3%). Pel 

que fa a les relacions amb els jutjats de violència, cal destacar a més, que la 

Xarxa de treball per a la violència del Vallès Oriental detecta en general una 

manca de canals de coordinació i derivació amb els serveis judicials i la 

necessitat d’una major especialització en violència masclista entre els 

operadors jurídics.  

“No participen en els Protocols i Circuits municipals o comarcals i els municipis 

tenen moltes dificultats per fer el seguiment dels casos penals. L’alta rotació 

de personal dels jutjats agreuja encara més aquesta tasca”.12  

 

                                                      
12 Protocol Marc d’atenció de la violència masclista del Vallès Oriental, 2017 
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2. El nombre de dones ateses per l’Ajuntament de Vallromanes en 

coordinació amb el SIAD Comarcal  

 

L’any 2017, els Serveis Socials de l’Ajuntament de Vallromanes han atès cinc 

dones en situació de violència dins de l’àmbit de la seva relació de parella. Les 

dones, d’entre 30 i 55 anys, estaven totes en procés de separació i dues 

disposaven del Servei de teleassistència (ATENPRO)13. Pel que fa a la 

tipologia de llars, les responsables del servei indiquen que més de la meitat de 

les dones eren parelles casades o convivents amb fills o filles, i una família 

monomarental. També fan referència als recursos econòmics i assenyalen que 

“tres eren famílies benestants i només una tenia dificultats econòmiques”. 

Malgrat això, destaquen que dues dones no tenien feina remunerada i 

depenien dels ingressos de la parella maltractadora.  

 

Encara que les dades són poc representatives quantitativament, deixen 

reflexionar sobre una forma de violència difícil de reconèixer i poc denunciada, 

com és la violència econòmica dins de les relacions de parella. Aquest 

concepte va néixer els anys 90 en els centres antiviolència i entre les 

advocades de les dones i inclou tota una sèrie de conductes adreçades a 

impedir que la parella esdevingui o pugui esdevenir econòmicament 

independent, amb l’objectiu d’exercir un control indirecte però extremadament 

eficaç. 

 

Aquesta forma de violència actua mitjançant accions de control com limitar 

l’accés a les finances familiars o ocultar informació rellevant, revisar les 

despeses de la vida quotidiana, impedir la recerca de feina o el seu 

manteniment, la privació o el control de sou, no complir o amenaçar amb no 

complir amb les obligacions de manteniment establertes per les lleis i 

sentències... En la gran majoria dels casos aquesta forma de violència 

consisteix en un conjunt d’estratègies que priven a les dones de decidir o 

                                                      
13 El Programa de Teleassistència Mòbil per a víctimes de violència de gènere (ATENPRO) és un recurs voluntari 

i gratuït que permet a les dones estar permanentment localitzables, sigui quin sigui el lloc on es trobin, i en 
contacte les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any amb professionals específicament preparats i preparades per 
donar resposta a les seves necessitats. Es tracta d’un recurs no només enfocat a prevenir possibles agressions i 
garantir una atenció immediata davant de situacions d’emergència, sinó també cara a oferir suport i transmetre 
tranquil·litat. Aquest recurs permet, si escau, mobilitzar ràpidament els serveis d’emergència escaients (cossos 
de seguretat, ambulància, etc.) i utilitza dos sistemes de tele localització (GPS i cel·les GSM), a través dels quals 
la dona està localitzable a l’exterior i pot comunicar-se tant sols prement un botó i en la modalitat de “mans 
lliures”. 
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actuar autònomament i lliurement respecte a les pròpies eleccions de vida i 

desitjos.  

 

Per últim, cal tenir en compte els resultats de l’Agència pels Drets 

Fonamentals (FRA)14 que, a més d’evidenciar la dimensió de la violència 

masclista física o sexual exercida per les parelles -que afecta la vida d’una de 

cada quatre dones a la Unió Europea- mostren que la manca d’independència 

econòmica de les dones és un dels principals factors que dificulta el procés de 

les dones de trencar amb les relacions de violència.   

 

3. Els resultats del qüestionari online a la ciutadania  

 

Tot i que la mostra del qüestionari és numèricament poc representativa, no 

deixa de ser simptomàtic que el 45,5% de les dones consultades afirma haver 

viscut una situació de violència masclista, la majoria dins de l’àmbit de les 

parelles o ex parelles. En menor mesura les dades també visibilitzen les 

manifestacions de violències dins l’àmbit laboral o a l’espai públic, tal com es 

reflecteix en el gràfic 14. Tot i així, cal destacar que la gran majoria de les 

dones consultades fan constar la percepció que a Vallromanes mai s’han 

sentit assetjades durant la celebració d’esdeveniments lúdics de la comunitat 

ni durant les seves sortides nocturnes (veure Gràfics 15 i 16).  

 

Les dades registren també set homes que afirmen haver viscut violència 

masclista. Si bé podrien identificar-se amb masculinitats no heteronormatives 

cal tenir present també que sovint hi ha una confusió entre violència masclista 

i violència interpersonal. Mentre que aquesta última es refereix a la violència 

entre dues persones sigui quin sigui el seu sexe, la violència masclista es 

fonamenta en la desigualtat estructural de gènere que posa en situació de 

vulnerabilitat a les dones. 

 

Per últim, les dades mostren que una àmplia majoria de les persones 

enquestades afirmen no haver viscut mai ni haver assistit a cap situació 

d’homofòbia, bifòbia o transfòbia. Malgrat això, creu que l’Ajuntament hauria 

de potenciar les accions de prevenció i sensibilització per garantir la igualtat, la 

                                                      
14  European Union Agency for Fundamental Rights (http://fra.europa.eu/en/theme/gender) 

http://fra.europa.eu/en/theme/gender
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llibertat i el respecte per la diversitat de les persones amb independència de la 

seva orientació sexual i identitat de gènere (veure Gràfics 17, 18 i 19). Per la 

seva banda, el Gràfic 20 mostra que el 73,2 % del total de població que ha 

participat en l’enquesta creu que és important implicar els homes i treballar 

amb ells en la igualtat de gènere: el 81% de les dones i el 62% dels homes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 13: Has viscut alguna situació de violència masclista?  

 

Font:  Elaboració pròpia a partir dels resultats del qüestionari online a la ciutadania, 2017. 

 

Gràfic 14: Quin tipus de violència?  

 

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats del qüestionari online a la ciutadania, 2017. 
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Gràfic 15: Durant les teves sortides nocturnes al municipi t’has sentit assetjat o 

assetjada?  

 

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats del qüestionari online a la ciutadania, 2017. 

 

 

 

Gràfic 16: Durant les festes majors o esdeveniments lúdics municipals t’has 
sentit assetjat o assetjada?  

 

Font:  Elaboració pròpia a partir dels resultats del qüestionari online a la ciutadania, 2017. 

 

Gràfic 17: Has viscut alguna situació de homofòbia, bifòbia o transfòbia?   
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Font:  Elaboració pròpia a partir dels resultats del qüestionari online a la ciutadania, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 18: Has assistit a alguna situació de homofòbia, bifòbia o transfòbia en 
el teu municipi? 

 

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats del qüestionari online a la ciutadania, 2017. 

 
Gràfic 19: Creus que l’Ajuntament de Vallromanes hauria de potenciar les 
accions de prevenció i sensibilització per garantir la igualtat, la llibertat i el 
respecte per la diversitat de les persones amb independència de la seva 
orientació sexual i identitat de gènere? 
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Font:  Elaboració pròpia a partir dels resultats del qüestionari online a la ciutadania, 2017. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràfic 20: Consideres que per avançar cap a la igualtat de gènere seria 
necessari treballar més amb els homes (tallers de masculinitat per a joves, 
tallers de coresponsabilitat, etc.?) 
 

 

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats del qüestionari online a la ciutadania, 2017. 
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violència masclista al Vallès oriental” té l’objectiu d’incrementar la coordinació entre 

serveis i donar una resposta eficaç als possibles casos de violència masclista que es 

detectin en els municipis. 

“Després de mesos de treball conjunt, on hi ha participat prop d’un centenar de 

professionals de l’àmbit de salut, social, seguretat, ensenyament, justícia, habitatge, 

joventut i infància, s’ha posat en evidència la importància de garantir l’atenció integral 

i la coordinació entre els diferents serveis, arribant a uns acords mínims per 

aconseguir aquesta fita així com comprometre’s a continuar treballant junts per 

revisar, corregir, millorar els punts febles i reforçar els punts forts de la nostra 

intervenció”15. 

L’Ajuntament de Vallromanes hauria de participar en el Circuit Comarcal d’abordatge 

a les violències masclistes i adherir-se al Protocol comarcal. L’adhesió a aquest 

Protocol permetria tenir un bon coneixement dels serveis i de les persones referents 

de cada recurs, de la legislació, dels marcs teòrics i dels canals de coordinació 

imprescindible per a un bon abordatge de cada cas. A més, fomentaria la confiança i 

la proximitat entre les i els  professionals. També seria recomanable realitzar 

sessions de difusió dels recursos als quals tenen dret les dones, tant entre el 

personal municipal com entre la ciutadania.  

 

Protocol per a les situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual 
i/o identitat de de gènere 

 

L’Ajuntament de Vallromanes no disposa de cap Protocol intern per prevenir i abordar 

les possibles situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o 

identitat de gènere, i seria recomanable impulsar el procés per a la seva elaboració 

en el si de la corporació. L’elaboració d’aquest Protocol, també es podria 

complementar amb la realització de sessions de sensibilització adreçades al personal 

municipal per reflexionar sobre aquestes formes de violències masclistes dins l’àmbit 

laboral i donar a conèixer els mecanismes previstos per abordar els possibles casos 

que es puguin donar dins l’organització.  

 

                                                      
15 Acords del Consell Comarcal del Vallès Oriental Treball en xarxa per a l’abordatge de la violència masclista al 

Vallès oriental 
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Campanyes i actuacions de sensibilització i prevenció de la violència masclista 

 

L’any 2017, durant el Dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les 

dones es va realitzar un cinefòrum al Casal de Cultura, amb la projecció de la 

pel·lícula “Te doy mis ojos” (Figura 2), que tracta el tema de la violència masclista 

dins de les relacions de parella. L’acte es va aprofitar per fer difusió de l’inici del 

procés d’elaboració del Pla d'igualtat de gènere i convidar la ciutadania a participar-

hi.  

 

Figura 2: Manifest per a les activitats del 25 de novembre 2017 al municipi de 

Vallromanes.  

 

Font:  pagina web del municipi, 2017. 

 

 

La dimensió estructural de la violència de gènere fa necessari reforçar en el municipi 

la implementació d’una política activa i transversal. Per una banda, la complexitat de 

les estratègies en la lluita contra la violència masclista requereix, des de tots els 

departaments municipals, es defineixin accions específiques en els seus àmbits 

d’intervenció. Per l’altra, cal treballar per promoure l’estudi i el coneixement de la 

violència masclista i realitzar la difusió d’aquest entre totes les persones 

professionals que treballen en la prevenció, detecció, atenció i recuperació de les 

dones que han patit violència masclista. També se suggereix obrir una nova línia 

estratègica dirigida a treballar amb els homes que exerceixen les violències 

masclistes. 
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6.4 Drets i qualitat de vida 

 

En aquest apartat es vol posar la mirada en la qualitat de vida de la població de 

Vallromanes, relacionant-la amb els recursos i els serveis municipals que s’ofereixen 

perquè totes les persones gaudeixin d’una vida digna. En particular es va recollir 

informació respecte a: 

 

→ La cobertura dels serveis de cura de les persones dependents. 

→ El disseny de la ciutat, l’urbanisme i la mobilitat. 

→ L’atenció a la salut. 

 

Cobertura dels serveis de cura de les persones dependents 

 

La cobertura dels serveis i recursos municipals per fer front a l'atenció de les 

persones dependents, ja es tracti de menors, persones amb problemes de salut o de 

persones grans no autosuficients, és un element clau a l’hora de treballar per a la 

igualtat de gènere, ja que l’administració pública pot ser una gran aliada per tal de 

reduir les càrregues econòmiques, socials i psicològiques de les persones que 

realitzen aquestes tasques de cura.  

 

És necessari, doncs, obrir espais de diàleg i participació que sensibilitzin 

l’administració i la ciutadania sobre la centralitat de la cura i que permetin donar 

resposta a les necessitats de cura, des de l’economia social i solidària i la comunitat 

(administració, veïns i veïnes, teixit associatiu).  

 

Els resultats dels processos participatius realitzats per a l’elaboració d’aquest 

diagnòstic (qüestionari online i taller presencial) representen una primera aproximació 

a les aportacions de la ciutadania respecte a la qualitat i l’eficàcia dels recursos 

disponibles al municipi i a les propostes per a millorar-los.  
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Gràfic 24: Quines qüestions creus que s’haurien de millorar prioritàriament per 

a la cura de les persones dependents? 

 

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats qüestionari online a la ciutadania, 2017. 
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2. Serveis i recursos per al jovent. 
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4. Suport a les persones que realitzen les tasques de cura.  

5. Cura de nenes i nens de 0 a 3 anys.  

 

1. Serveis de cura per a la gent malalta o amb diversitat funcional  

La preocupació per la cura i la qualitat de vida de les persones dependents per 

qüestions de salut és un tema que ha ocupat la primera posició en el qüestionari 

online. 

  

En aquest sentit, cal assenyalar que l’Ajuntament de Vallromanes està a punt de 

finalitzar la posada en marxa d’un centre de dia al municipi que, es preveu, acollirà un 
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Gent Gran, l’opció guanyadora d’un procés participatiu en què el veïnat ha escollit 

quins nous usos tindran les instal·lacions de les antigues escoles de Vallromanes. 
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En el taller participatiu s’han fet evident les bones expectatives que suposa l’obertura 

d’aquest centre i s’ha posat l’èmfasi en la necessitat de concloure les obres perquè 

entri en funcionament com més aviat millor. A més es proposa que també es tingui en 

compte la possibilitat que el Centre atengui i faci el seguiment de les persones 

malaltes, les persones amb diversitat funcional o la gent gran que tenen dificultats per 

arribar-hi. En aquest sentit, es planteja que el Centre creï un servei satèl·lit o bé que 

l’Ajuntament doni suport i impulsi la creació de grups de voluntariat entre les veïnes i 

veïns de Vallromanes per facilitar els desplaçaments al centre d’atenció medica. 

 

2. Recursos i equipaments per a l’atenció a adolescents i joves  

Pel que fa als recursos destinats a la població adolescent i jove, cal destacar 

l’obertura, el juliol del 2016, de l’Àrea 51, un espai per al jovent de Vallromanes 

d’entre 12 i 18 anys.  

 

Els resultats de la sessió participativa posen en evidència un alt grau de satisfacció 

respecte a les instal·lacions i el personal encarregat de la dinamització d’aquest 

espai. Tot i així, es detecta que “és un espai freqüentat majoritàriament per nois” i 

que caldrien mesures específiques per a fomentar la participació de les noies 

(sobretot entre les de 12 i 13 anys). En aquest sentit, també es proposa el disseny 

d’un programa d’activitats dirigides a afavorir relacions lliures de violència i trencar 

amb models de feminitat i masculinitat estereotipats.  

 

Segons la informació recollida, el projecte de l’Àrea 51 “ha modificat radicalment la 

relació entre l’Ajuntament de Vallromanes i la seva joventut i ha estat la base de 

promoció de les polítiques de joventut”16.  

 

En aquest sentit, cal destacar que a inicis de 2018 L’Ajuntament va aprovar el “I Pla 

Jove de Vallromanes” que marcarà les línies d’actuació fins al 2021. El Pla, fruit del 

procés participatiu amb joves, entitats, alumnes de l’escola Els Tres Pins i de l’Institut 

de Vilanova del Vallès, inclou una diagnosi amb informació sobre les necessitats i els 

interessos del jovent dels 12 als 29 anys.  

 

                                                      
16 I Pla Jove de Vallromanes 
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Si bé les dades no estan desagregades per sexe, l’informe assenyala diverses línies 

a treballar, entre les quals destaquen el consum de drogues, les addicions a les 

pantalles, els trastorns alimentaris, la sexualitat i la prevenció de relacions abusives 

dins de l’àmbit de les parelles.  

 

La manca d’habitatges i la marxa del jovent cap a nuclis millor connectats amb els 

centres acadèmics o econòmics (Barcelona ciutat, Granollers, etc.) també és una 

realitat preocupant que va aparèixer com a tema recurrent durant les diverses taules 

tècniques i polítiques realitzades per elaborar el Pla Jove. Com ja s’ha esmentat amb 

anterioritat, les dades sociodemogràfiques desagregades per franges d’edat mostren 

molt clarament la pèrdua que pateix el municipi de joves entre els 20 i els 29 anys, 

franja d’edat que coincideix amb la fase dels estudis superiors. A més, en la sessió 

participativa d’aquest Pla, es va posar sobre la taula la inquietud detectada entre la 

població jove per la transició des de l’ escola al món del treball i la necessitat de 

plantejar accions concretes vinculades sobretot a la difusió d’informació.  

 

Cal doncs abordar totes aquestes temàtiques amb una perspectiva de gènere, tenint 

en compte les diferents experiències de les noies i els nois en qüestions per exemple 

de trastorns de l’alimentació, la salut sexual i reproductiva i afectiva o l’elecció de les 

opcions professionals. En concret, es proposa la implementació d’accions adreçades 

a orientar la població jove per a l’elecció dels estudis superiors, posant especial 

atenció a trencar amb els estereotips de gènere vinculats amb les futures 

professions.  

 

3. Serveis de cura per a la gent gran 

Els resultats de la sessió participativa posen en evidència que el Casal de Gent Gran 

està molt ben valorat i té una gran presència en el poble. Acull 200 socis i sòcies. És 

a dir, el 70% de la població major de 65 anys que viu a Vallromanes (segons dades 

del 2016).  

A més, com ja s’ha esmentat abans, el Casal es traslladarà a les antigues escoles de 

Vallromanes un cop s’acabin les obres de remodelació.  

Tot i això, en el taller participatiu les persones participants van destacar els factors de 

la soledat, la situació d’aïllament i desemparament en què es poden trobar algunes 

dones grans o molt grans que viuen soles i que tenen dificultats per a desplaçar-se 

autònomament. Així, es proposa potenciar els recursos d’atenció domiciliària i de 
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teleassistència i els serveis de suport a les persones que realitzen les tasques de 

cura. Igualment, es podria valorar la creació i consolidació de xarxes cíviques de 

suport i de cura intergeneracional  (p. e. creació de grups de voluntariat entre el 

jovent), i l’aprofitament de l’espai públic per promoure punts de trobada saludables (p. 

e. instal·lació d’aparells de gimnàstica públics distribuïts en diferents punts de la 

localitat i creació de circuits).  

 

4. Serveis per a la cura dels infants   

Pel que fa als centres escolars, al municipi de Vallromanes hi ha una escola bressol i 

una escola infantil i primària, mentre que l’alumnat per als cursos següents ha de 

desplaçar-se i, majoritàriament, van a l’institut del municipi de Vilanova del Vallès. Els 

resultats de la sessió participativa posen en evidència la necessitat de promoure 

iniciatives adreçades a donar suport a les persones amb infants a càrrec.  

 

D’altra banda, algunes de les persones participants desitjarien incrementar els 

referents masculins a les escoles, com a monitors o mestres de parvularis, per 

visibilitzar la participació dels homes i la seva implicació en les tasques de cura. 

També hi ha preocupació per les situacions d’assetjament escolar o “bullying” que 

pateixen algunes nenes i nens als centres d’educació primària i secundària, per les 

“actituds i conductes masclistes entre els joves” i per “la tendència de les noies a 

assumir un rol de sotmetiment cap al noi”.   

 

Disseny de la ciutat, urbanisme i mobilitat 

 

La introducció de la perspectiva de gènere en les polítiques d’urbanisme, la 

planificació, l’organització i l’ús dels espais i equipaments municipals és un assumpte 

que resta pendent ja que, fins ara, no s’ha treballat amb anterioritat a l’Ajuntament de 

Vallromanes.  

Incloure la perspectiva de gènere en totes les polítiques urbanístiques de la ciutat 

implica adequar l’espai urbà a les necessitats de la vida quotidiana dels homes i les 

dones de forma equitativa i incorporar noves mirades com la criança, la cura o la 

percepció de seguretat que fins ara han quedat al marge de la definició dels molts 

models de ciutat. 
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L’organització urbanística i territorial dels pobles i ciutats s’ha realitzat, i continua 

realitzant-se, en funció de l’organització del treball productiu. Malgrat la seva pretesa 

neutralitat, aquest model d’organització urbà té un marcat caire androcèntric, que 

desvetlla que les necessitats de totes aquelles persones que no realitzen activitats 

“productives” han estat relegades o deixades en un segon pla. Els equipaments 

sanitaris, els espais de recollida dels infants a la sortida de l’escola, els parcs, els 

transports públics, la il·luminació dels carrers etc., són alguns dels àmbits que cal 

pensar des d’una altra perspectiva que tingui en compte la veu de tota la ciutadania.  

 

D’altra banda, en general no es té present que segons dades de l’enquesta dels usos 

del temps17sovint són les dones les qui fan un ús més intensiu de l’espai urbà, atès 

que són elles qui realitzen les compres per a la llar, els tràmits i les gestions de salut, 

van a buscar els infants a l’escola, etc. Per tant, elles són les qui més utilitzen el 

carrer, els transports públics i els serveis en general. Les seves experiències, doncs, 

haurien d’ocupar un espai privilegiat a l’hora de definir les polítiques urbanístiques 

que marquen com ha de ser la ciutat.  

En relació als aspectes urbanístics i al disseny de la ciutat, els resultats dels 

processos participatius realitzats amb la ciutadania destaquen la qüestió de 

l’adequació de les voreres i la millora de la il·luminació del poble. 

Es considera necessari eliminar de manera progressiva totes les barreres 

arquitectòniques per facilitar el pas de persones amb cotxets infantils i garantir els 

desplaçaments de totes les persones en cadira de rodes. D’altra banda, es demana 

acabar d’instal·lar més els punts de llum a totes urbanitzacions i, en general, es 

demana augmentar la intensitat de l’enllumenat al centre del poble.  

En les urbanitzacions de Torre Tavernera I Can Corbera, a més, també es detecta 

una manca de zones verdes i espais de jocs infantils i es proposa habilitar-les.  

Pel que fa a la percepció de seguretat, els resultats dels processos participatius 

indiquen que el municipi de Vallromanes se sent com un “lloc molt tranquil”. En 

aquest sentit, es pot observar (veure Gràfic 25) que, davant de la pregunta: “hi ha 

llocs en el municipi que es perceben com a més insegurs per a les dones”, la major 

                                                      
17 Enquesta dels Usos del Temps efectuada a Catalunya (2010-2011): 

https://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/eut-pr2010-11.pdf  

 

https://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/eut-pr2010-11.pdf
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part ha respost que no. Tot i així, s’ha detectat que la ciutadania continua preocupada 

i afectada pels robatoris a domicilis particulars que es van produir ara fa pocs anys. 

Per últim, respecte al tema de la mobilitat amb el transport públic, en la sessió 

participativa s’han detectat dificultats relacionades amb la poca freqüència dels 

horaris dels busos que comuniquen el municipi amb la ciutat de Barcelona i amb els 

serveis de proximitat. Situació que afecta, especialment, a la gent jove i a les dones 

grans. 

Gràfic 25: Hi ha llocs al municipi que perceps com a més insegurs per a les 

dones? 

 

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats qüestionari online a la ciutadania, 2017. 

 

 

Atenció a la salut  

 

Les polítiques i els programes de salut han de tenir en compte la perspectiva de 

gènere i han de donar una atenció integral, encaminada a millorar la salut i la qualitat 

de vida de totes les persones que viuen al municipi.  

 

La salut de les dones i homes és diferent i desigual. Diferent perquè hi ha factors 

biològics que es manifesten de forma diferent en la salut i en els riscos de malalties. 

Desigual perquè hi ha altres factors, explicats per raons de gènere, que afecten d’una 

manera injusta la salut de les dones. Així, més enllà de les diferències biològiques, 

els rols atribuïts i assumits per dones i homes en la societat tenen un paper important 

en l’explicació de l’estat de salut de moltes dones. Per exemple, cada vegada més 

s’ha posat l’atenció sobre diferents malestars sovint associats a la sobrecàrrega de 

treball de cura i responsabilitat que les dones assumeixen majoritàriament. D’altra 
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banda, és imprescindible tenir en compte les diferents necessitats de les dones al 

llarg del cicle vital, que deriven en atencions específiques. Les dones grans reclamen 

cures i atenció determinada relacionada amb l’envelliment i els factors psicològics 

com la soledat o la pobresa. Les dones joves representen un col·lectiu especial en 

relació a la prevenció de les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS), els embarassos 

no desitjats o les interrupcions voluntàries de l’embaràs. Les dones de mitjana edat 

són les que representen el col·lectiu de risc majoritari de càncers diversos i 

d’atencions personalitzades per raons físiques. A més, persisteixen estereotips de 

gènere que afecten la qualitat de l’atenció sanitària i les consultes d’atenció a la salut 

sexual i reproductiva no sempre són respectuoses amb les diversitats afectiu-sexuals 

i de gènere (LGTBI).  

 

Els resultats del qüestionari posen de manifest que el 51,8 % de les persones 

participants consideren que els recursos públics haurien d’incorporar canvis per tal de 

donar una atenció adequada a les seves necessitats de salut. En el Gràfic 26, es pot 

observar que el nivell d’insatisfacció és més alt entre la població femenina. 

D’altra banda, en la sessió participativa, les dones van destacar la manca de serveis 

d’atenció a la seva salut sexual i reproductiva.  

 

Gràfic 26: Creus que els recursos públics donen una atenció adequada a les 

teves necessitats de salut? 

 

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats qüestionari online a la ciutadania, 2017. 
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6.5 Coeducació 

 

La desigualtat de gènere és un problema social i cultural que requereix mesures 

transversals que impliqui tota la comunitat educativa (professorat, alumnat, familiars). 

L’àmbit educatiu és un dels més idonis per propiciar canvis i transformacions en les 

relacions de gènere, a partir del treball amb les futures generacions.  

 

Al municipi no s’ha treballat amb anterioritat per la incorporació de la perspectiva de 

gènere en l’àmbit educatiu i per això aquest Pla preveu una línia estratègica 

específica dirigida a potenciar la coeducació a les escoles i entre les famílies, per tal 

d’eliminar el sexisme i l’androcentrisme en les relacions i pràctiques educatives.  

 

En aquest sentit, els resultats dels processos participatius mostren que la ciutadania 

prioritzaria la implementació de mesures dirigides a:  

 

1. La prevenció de relacions abusives i de violència masclista en joves. 

2. La ruptura de rols i estereotips de gènere entre infants i joves. 

3. Formació i capacitació de les i els professionals d’ensenyament i educació.  

4. Major implicació dels homes en l'educació i la criança. 

5. Introduir els estudis de gènere en els currículums i continguts educatius. 

 

Gràfic 27: Quines qüestions creus que s'haurien de millorar prioritàriament en 

qüestió d'educació? 

 

 Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats del qüestionari online a la ciutadania, 2017. 
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6.6 Temps i treballs 

 

Població activa: Població ocupada i desocupada 

 

Les dades mostren (veure Taula 4) que al municipi de Vallromanes el pes de la 

població activa i ocupada a temps complet, tant d'homes com de dones, és 

lleugerament superior a la de la comarca i la demarcació de Barcelona. Tot i així, les 

dades segregades per sexe indiquen que, encara que les diferències quantitatives 

són lleus, les desigualtats de gènere persisteixen. 

Així, doncs, pel que fa a la població ocupada s’observa una major concentració 

d’homes que de dones en el grup de població ocupada a temps complet (el 43% dels 

homes i només el 31% de les dones) i, en canvi, hi ha una marcada prevalença 

femenina en el grup de població ocupada a temps parcial (Gràfic 28). La major 

presència femenina en l’ocupació a temps parcials està relacionada amb els efectes 

del cicle vital i les repercussions que les relacions familiars continuen tenint en la 

participació de les dones al mercat del treball remunerat. Aquesta presència desigual 

té un impacte directe en les economies de les dones i en els drets de ciutadania 

futurs (p. e. quantia de la prestació per jubilació), que es relaciona directament amb 

una major pobresa en la població femenina, en general, i de la població femenina 

adulta, en particular. 

Tot i que no es disposa de dades locals, les dades generals de tots els municipis de 

la demarcació de Barcelona assenyalen que les dones tenen xifres d’activitat més 

equiparades a les masculines en edats compreses entre els 16 i els 34 anys, 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 augmenten 

considerablement entre els 35 i els 44 anys. D’altra banda, hi ha tradicionalment més 

dones que homes entre la població inactiva que deixa la feina per dedicar-se 

exclusivament a la criança i la gestió de les seves llars. Les dades d’Hermes relatives 

a la població inactiva registren al municipi un total de 568 dones i 556 homes.  

Per últim, el grup de població desocupada és reduït i només representa el 17% de la 

població activa. En aquest grup, s’observa una lleugera prevalença d’homes.  
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Respecte als sectors d’activitats les dades són clares en evidenciar la masculinització 

dels sectors de la construcció i de la indústria. Tal com reflecteix el gràfic 29 les 

dones troben les seves principals oportunitats de treball en el sector serveis. 

 

 

Taula 4: Població segons relació amb l’activitat i sexe:  

  Homes Dones Total 

Població activa  695 644 1339 

Ocupats/des a temps complet 540 381 921 

Ocupat/des a temps parcial 34 155 189 

Desocupat/da 121 108 229 

Població inactiva  556 568 1124 

TOTAL població  1251 1212 2463 

Font:  Elaboració Oficina Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona a partir de dades d’IDESCAT 

 i Cens de població i habitatges de l'INE 2011 

 

Gràfic 28: Població segons relació amb l’activitat i sexe: 2011 

 

Font:  Elaboració Oficina Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona a partir de dades d’IDESCAT 

 i Cens de població i habitatges de l'INE 2011 

 

 

 

 

 

Gràfic 29: Població ocupada per sectors d'activitat i sexe 2011.  
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Font: Elaboració Oficina Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona a partir de dades d’IDESCAT  

i Cens de població i habitatges de l'INE 2011 

Atur 

 

Al municipi de Vallromanes, a diferència de la demarcació de Barcelona i la comarca 

del Vallès Oriental, des del 2007 fins al 2016, el pes de les dones aturades ha estat 

superior respecte a la població masculina contràriament al que ha succeït  a molts 

municipis, on l'atur masculí va superar el femení l'any 2009 i va restar així fins al 

2013.  

Tal com reflecteix el Gràfic 30, en línia amb les tendències de l’àrea metropolitana, 

s’aprecia la disminució de l’atur dels homes a partir del 2013 i del 2014 en el cas de 

les dones. 

 

Segons dades del 2017, la mitjana anual de dones registrades a l’atur és superior a 

la dels homes. Les dades que registren la població aturada per sexe i grups d’edat 

mostren que al municipi de Vallromanes l’atur femení afecta amb menys intensitat 

que a Barcelona i a la resta de la comarca en totes les franges d’edat a excepció del 

grup de dones major de 55 anys. En aquest grup, el municipi es caracteritza per tenir 

elevades taxes d’atur femení (el 34%, per davant del 20% de la taxa d’atur 

masculina). Aquesta tendència, tot i que és comuna a les dinàmiques de la 

demarcació de Barcelona, és especialment accentuada en el municipi i podria tenir 

un impacte molt directe en les polítiques locals, ja que les dones adultes a l’atur 

seran dones grans sense ingressos o amb pensions de jubilació molt baixes.  

 

Taula 5: Atur registrat. Per sexe. Mitjanes anuals. 2017.  

Homes 34,8 9.996,7 184.941,3 

Dones 55,2 13.651,4 233.353,1 

Total 90,1 23.648,2 418.294,4 
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Font: Elaboració Oficina Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona a partir de dades del SOC i Hermes, 2016.  

 

Gràfic 30: Evolució de l'atur 2007-2016 

 

Font: Elaboració Oficina Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona a partir de dades del SOC i Hermes, 2016.  

 

Gràfic 31: Taxa d'atur registral estimada per sexe i edat.  

 

Font: Elaboració Oficina Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona a partir de dades del SOC i Hermes, 2016. 

Pensions contributives 

Les dades relatives a les pensions contributives de la Seguretat Social desagregades 

per sexe mostren algunes característiques significatives des d’una perspectiva de 

gènere, en tant que són el producte de la diferent i desigual participació de les dones 

i els homes al mercat de treball remunerat i a l’economia de la cura.  

Entre les persones que reben una pensió per jubilació hi ha una menor proporció de 

dones que d’homes i, en canvi, hi ha més dones que homes que reben pensions de 

viduïtat. D’altra banda, les pensions de jubilacions de les dones són menors a causa 

d’haver tingut accés a salaris inferiors i jornades parcials, i haver-se ocupat dels 

treballs de la cura que no són remunerats.  

Les dades municipals indiquen que només cobren pensió de jubilació el 36% de les 

dones de més de 65 anys i el 63% dels homes en la mateixa franja d’edat, 
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percentatges inferiors en comparació a la de la demarcació de Barcelona i la resta de 

la comarca. A més, destaca que les pensions que cobren les dones són un 50% més 

baixes de les que perceben els homes. Així, doncs, la mitjana de la pensió masculina 

se situa en 1.665 euros en el cas de les dones baixa fins als 836 euros. Tot i que, les 

quantitats per la pensió de jubilació i de viudetat són sensiblement superiors a les de 

la demarcació de Barcelona. 

Pel que fa a les pensions de viduïtat, les dades registren una marcada prevalença de 

dones, que representen el 93% dels casos.  

 
 
 
Gràfic 32: Pensions contributives de la seguretat social segons residència del 

pensionista per tipus i sexe. tots els règims de cotització. 2014 

 

Font: IDESCAT a partir de dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social,2014.  

 

Les tasques de cura  

 

Tots els estudis realitzats i les enquestes dels usos del temps continuen assenyalant 

que sobre les dones encara recau el pes dels estereotips i dels rols de gènere 

tradicionals, que els hi assignen una major responsabilitat en les tasques 

domèstiques, de cura, i en les càrregues afectives i emocionals associades a la 

reproducció i al sosteniment de la vida, amb un fort impacte en la seva vida personal, 

social i laboral.  

 

A Catalunya, les dones es mantenen com les principals responsables del bon 

funcionament de l’organització familiar, que comprèn tant les tasques domèstiques 

(neteja, ordre general, alimentació familiar, compres, gestions burocràtiques, etc.), 
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com les tasques de cura i atenció a totes les persones que conviuen a la llar i, 

especialment, d’aquelles dependents per motius d’edat o de salut. 

 

Aquesta situació no és diferent al municipi de Vallromanes. L’IDESCAT de l’any 

2011, assenyala que entre la població major de 16 anys que s’encarrega de la major 

part de les tasques domèstiques de les seves llars hi ha una marcada prevalença de 

dones: el 70% (Gràfic 33 ). 

 

Aquesta desigual assumpció de les tasques domèstiques i de cura aguditza les 

dificultats de conciliació de les dones i incideix fortament en la seva participació en el 

mercat de treball remunerat. És imprescindible, doncs, dissenyar mesures de 

sensibilització dirigides a aconseguir una major corresponsabilitat dels homes en les 

tasques de la llar. 

 

 

Gràfic 33: Població que s'encarrega de la major part de les tasques 

domèstiques 

 

Font: Elaboració  Oficina Dones i LGTBI de la Diputació de Barcelona a partir de dades del Cens de població i habitatges del 

INE 2011. 
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Tal com mostra el Gràfic 34, el 56% de les dones són les principals responsables de 

les tasques de la llar, encara que reben el suport de les seves parelles. En canvi, en 

aquest supòsit, hi trobem només el 8% dels homes. Es reflecteix així que són les 

dones les que assumeixen majoritàriament l’acompanyament familiar i les tasques de 

la llar, mentre que els homes, tot i col·laborar, continuen fent-ho en menor mesura.  

 

Per últim, es fa evident la diferent percepció que tenen homes i dones sobre un 

mateix fet. Així, mentre el 57% dels homes afirma que les tasques a la llar les fan de 

manera totalment compartida, en el cas de les dones, aquesta percepció baixa fins al 

31%.  

 

L’enquesta també va demanar a les dones que valoressin en una escala de l’1 (gens) 

al 10 (molt), com era de complicat per a elles conciliar la vida laboral amb la familiar i 

personal, tema clau en l’àmbit de la igualtat de gènere. Com es pot observar en el 

Gràfic 35, l’àmplia majoria de les dones reconeixen que és molt complex 

compatibilitzar la feina i les tasques de cura i manteniment de la llar família.  

 

Entre els principals obstacles de la conciliació les dones assenyalen (veure Gràfic 

36), en ordre de puntuació, la manca de flexibilitat a l’empresa, un 38,6%, però també 

el 28,6% de dones ho relaciona amb la no corresponsabilitat de la parella o altres 

persones de la llar en la gestió de tasques domèstiques i en la cura de les persones 

dependents. En canvi, en aquest supòsit, hi trobem només el 14,3% dels homes. 

 

Per últim, s’indica també la manca de recursos econòmics per externalitzar les 

tasques domèstiques i de cura.  

 

Gràfic 34: “Les tasques domèstiques i de cura...” 
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Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats del qüestionari a la ciutadania, 2017.  

 

Gràfic 35: Grau de dificultat de conciliació  

 

Font: Elaboració a partir dels resultats del qüestionari a la ciutadania, 2017.  

 

 

 

Gràfic 36 : Quins aspectes dificulten més la conciliació?  
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Font: Elaboració pròpia partir dels resultats del qüestionari a la ciutadania, 2017.  

 

 

Polítiques d’inserció laboral i foment de l’auto ocupació de les dones 

 

L’Ajuntament de Vallromanes compta amb un Servei Local d’Ocupació (SLO) que, el 

juliol de 2017, va posar en marxa una Borsa de Treball. Aquest recurs posa en 

contacte les persones que busquen feina amb les ofertes de treball de les empreses 

del territori, establint un itinerari ocupacional personalitzat, eines per la millora en la 

recerca de feina, formació ocupacional i orientació laboral.  

Segons les dades del SLO s’ha comptabilitzat un total de cinc ofertes de treball 

durant l’any 2017:  

1. Contractes joves en pràctiques  

2. Netejador/a hotel Contracte de treball temporal 

3. Cambrer/a de sala amb idiomes Contracte de treball temporal 

4. Cambrer/a  

5. Turisme i Restauració Contracte de treball temporal  

Pel que fa a la formació professional, dins del conveni signat entre l’Ajuntament de 

Vallromanes i el de Vilanova del Vallès, s’han posat en marxa cinc cursos per a 

persones demandants de feina empadronades a un dels dos municipis:  

1. Curs de conversa d’anglès 

2. Curs sobre atenció a la clientela  

3. Curs de manipulació d’aliments  

4. Curs “Especialistes de la neteja” 

5. Curs per carnets de carretons elevadors 
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Figura 3: Imatges de la oferta formativa del Servei Local d’Ocupació.  

 

6. Font: Pagina web municipal, 2017.  

 

Pel que fa a les polítiques d’orientació i inserció laboral, i de foment de l’ocupació en 

l’àmbit local desplegades des del SLO de Vallromanes, no es disposen de dades 

segregades per sexe que permetin, hores d’ara, poder avaluar el possible impacte 

diferencial de gènere. En aquesta línia, es posa sobre la taula la pertinença de recollir 

dades desagregades per sexe, edat i nacionalitat 
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6.7 Lideratge i participació de les dones 

 

Presència de dones i homes en llocs de presa de decisió  

 

A l’inici del mandat, l'equip de govern de Vallromanes s’estructurava en sis àrees de 

treball i Alcaldia que, com ja s’ha esmentat, assumeix les polítiques d’igualtat de 

gènere. A l’equip de Govern municipal només hi havia dues regidores. La de “Salut i 

Consum i Promoció econòmica i Turisme” i la d’“Hisenda, Cultura, Joventut i 

Mobilitat”.   

 

A principi de 2018, però, el decret d'Alcaldia18 cessa una regidora i un regidor i 

reestructura un nou cartipàs municipal. En el nou equip de Govern només hi ha una 

regidora i s’aguditza, així, la masculinització de la configuració política, que arriba fins 

al 80%. (Taules 6 i 6 bis) 

 

Caldria, doncs, adoptar les mesures oportunes per tal d’adequar la composició de 

l’equip de govern al a principi de representació equilibrada establert en la 

legislació vigent.  

En aquest sentit, cal tenir en compte que l’article 19 de la Llei 17/2015 estableix que 

“els poders públics han de procurar atenir-se al principi de presència paritària de 

dones i homes en el repartiment del poder polític” i que “els partits polítics han de 

presentar candidatures que respectin el criteri de paritat entre homes i dones en 

l'elaboració de les llistes electorals”. 

  

                                                      
18 Decret d’Alcaldia núm.0073/2018 de data 01/02/2017 
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Taula 6: Presència de dones i homes per àrees de treball. Mandat 2015/2018.  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de de la Pagina Web de l’Ajuntament de Vallromanes, 2017. 

Taula 6 BIS: Presència de dones i homes per àrees de treball. Mandat 2015/2018. 
(anterior a decret d’alcaldia núm.0073/2018 de data 01/02/2017) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Pagina Web Ajuntament de Vallromanes, 2017. 

 

                                                      
19 De juny 2015 fins finals 2016 una Regidora va portar Esports, Infància i Noves tecnologies. 

ÀREES DE TREBALL Homes Dones 

EQUIP DE GOVERN 4 1 

ALCALDIA, COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA, CULTURA I 

FESTES, 

ENSENYAMENT I INFÀNCIA 

X XX 

GOVERNACIÓ, MEDI AMBIENT, MOBILITAT i SERVEIS MUNICIPALS 

(2ªTinença d'alcaldia) 

X  

NOVES TECNOLOGIES, SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN, ESPORTS i 

JOVENTUT  

X  

PROMOCIÓ ECONÒMICA, TURISME, SALUT, CONSUM i HISENDA   X 

URBANISME i OBRE X  

OPOSICIÓ 5 1 

TOTAL  9 2 

ÀREES DE TREBALL Homes Dones 

EQUIP DE GOVERN 5 2 

Alcaldia  X XX 

Governació i Medi Ambient (2ªTinença d'alcaldia) X  

Serveis socials i Gent gran, Noves tecnologies i Esports
19

 X  

Salut i Consum i Promoció econòmica i Turisme  X 

Festes i Urbanisme X  

Hisenda, Cultura, Joventut i Mobilitat (1ªTinença d'alcaldia)  X 

Serveis i Obres i Ensenyament (3ªTinença d’alcaldia) X  

OPOSICIÓ 4 0 

TOTAL  9 2 
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Participació de les dones en les entitats i les activitats municipals  

 

Al municipi de Vallromanes “tothom es coneix, les entitats són molt actives i properes 

i això facilita que hi hagi un teixit associatiu molt ric i diversificat”. Segons les dades 

del 2017, al registre consten un total de 21 entitats.  

 

Els resultats del qüestionari mostren que el 50% de les dones enquestades formen 

part d’alguna associació, per sobre del 38% dels homes. A més, en les activitats 

organitzades per l’Ajuntament, el percentatge de participació de les dones augmenta 

fins al 67%. (Gràfics 41 i 42). Entre els motius que exposen les dones per no 

participar en les activitats municipals destaquen les dificultats derivades de la 

conciliació entre la vida laboral i familiar que deixen poc espai pel temps personal. En 

menor mesura, també s’assenyalen la manca d’una oferta d’activitats i tallers que 

sigui del seu interès o el seu desconeixement (Gràfic 43).  

 

En la sessió participativa algunes dones ressalten la necessitat de la posada en 

marxa de mecanismes participatius per tal d’adequar l’oferta d’activitats i tallers a les 

seves demandes i interessos. També demanen diversificar-ne l’oferta, abaratir els 

preus i tenir en compte les diferents franges d’edat.  

 

D’altra banda, s’insisteix en la necessitat de tenir en compte les necessitats de les 

persones amb responsabilitats de cura per establir els horaris de les activitats i 

implementar serveis de cangur durant el seu desenvolupament.  

 

Gràfic 41: Participes en alguna entitat o associació municipal?  

 

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats qüestionari online a la ciutadania, 2017. 
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Gràfic 42: Participes en activitats de l'ajuntament?  

 

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats qüestionari online a la ciutadania, 2017. 

 

Gràfic 43: Per què no participes en activitats de l'ajuntament?  

 

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats qüestionari online a la ciutadania, 2017. 

 

Associacions de dones actives en el municipi  

 

Entre les entitats amb una llarga trajectòria al municipi destaca l’associació de dones 

“La Brúixola” que va néixer l’any 1995 a partir d’un grup de gent que vivien a 

Vallromanes només en períodes d’estiu o caps de setmana i que, per aquesta raó, se 

sentien més desvinculades de la resta del poble. “Moltes dones no ens coneixíem 

entre nosaltres i ens vàrem organitzar per relacionar-nos i gaudir de la companya, les 

unes de les altres”20. La seva fundadora va escollir el nom La Brúixola per visibilitzar 

aquesta voluntat d’orientar i acollir les nouvingudes que, amb el temps, van establir el 

seu domicili a Vallromanes de manera estable.  

                                                      
20 Entrevista a la presidenta i tresorera de La Brúixola, 22 de març de 2016, www.vallesvisió.cat 
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Composta per una norantena de sòcies, “en la seva majoria dones que ja han deixat 

de treballar amb filles i fills grans”, l’Associació organitza al llarg de tot l’any un seguit 

d’activitats de caràcter més cultural que no pas reivindicatiu:  

→ Excursions (dos cops a l’any)  

→ Dinars (3 cops a l’any per la celebració de les festes majors)  

→ Tallers i Cursos (Ioga, Decoració, Pintura) 

→ Conferències i Xerrades sobre temes d’actualitat  

L’Associació es defineix com una associació de dones, però oberta a tothom i no es 

reconeix com a associació feminista. Tot i així, des dels seus orígens compta amb el 

suport de l’Institut Català de les Dones (ICD) i puntualment organitza activitats sobre 

temes específics relacionats amb la igualtat de gènere, com per exemple l’exposició 

“Dones Grans. Grans Dones” o la xerrada “Les dones i el camí cap a la igualtat”. 

Segons la informació recollida, l’entitat rep el suport de l’Ajuntament encara que 

també demana un reforç per a la difusió de les seves activitats i proposa que els 

tràmits d’assignació de subvencions siguin més àgils.  

 

Pel que fa el teixit associatiu femení, en la sessió participativa es posa l’èmfasi en la 

necessitat d’afavorir la creació de nous grups o xarxes de dones, tenint en compte la 

seva heterogeneïtat.  
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7. Pla d’acció per a la igualtat de gènere 2018-
2021  

 

Després de l’exposició dels resultats de la diagnosi, es proposa el Pla d’acció per als 

anys 2018/2021, un conjunt de mesures adreçades a eliminar o corregir les 

discriminacions detectades en la diagnosi i reforçar l’adopció de pràctiques i actituds 

igualitàries en tot el municipi. Per tal de facilitar la seva implementació, el conjunt de 

les accions o mesures establertes es presenta en format de fitxes en funció de 6 

línies estratègiques:  

 

 

  

COMPROMÍS AMB  LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE 
GÈNERE  

ACCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

DRETS I QUALITAT DE VIDA 

COEDUCACIÓ 

REFORMULACIÓ DE TEMPS I TREBALLS 

RECONEIXEMENT DEL LIDERATGE I PARTICIPACIÓ DE LES 
DONES 
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Per a cada una de les 6 línies estratègiques esmentades, aquest Pla d’Igualtat 

estableix: 

 

- Els objectius generals i específics que es volen aconseguir. 

- Les accions i les mesures concretes que es volen implementar.  

- Les administracions, àrees o departaments municipals responsables de 

la seva execució. 

- Els indicadors d’avaluació. 

- La seva temporització (aproximada). 

 

 

  

A curt termini 
abans de la 

finalització del 
2018  

A mig termini 
entre el 2019 i el 

2020 

A llarg termini 
abans de la 

finalització del 
2021 

Continuades 
durant el decurs 

del Pla 
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OBJECTIUS GENERALS 

1. Consolidar i donar continuïtat a les polítiques d'igualtat de gènere.  

2. Incorporar la perspectiva de gènere en tots els àmbits, departaments i 

fases de l'acció del govern municipal. 

3. Adequar l'organització interna i la cultura del treball del consistori al 

principi d'igualtat de gènere.  

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  

1. Visibilitzar el compromís municipal amb les polítiques d’igualtat.  

2. Destinar recursos tècnics i econòmics adients per a la implementació 

del Pla d’Igualtat 2018/2021 en el municipi. 

3. Aplicar un sistema d'indicadors quantitatius i qualitatius de gènere en la 

planificació, execució i avaluació de les polítiques locals. 

4. Dotar el personal municipal de les eines tècniques i teòriques per tal 

d'introduir la perspectiva de gènere en l'àrea d'interès que escaigui.  

5. Establir mecanismes de supervisió del llenguatge i de les imatges per 

tal de garantir que no es reprodueixen estereotips de gènere i visions sexistes 

de la societat. 

6. Integrar la participació de la ciutadania per al disseny, el seguiment i 

l'avaluació de les polítiques de gènere. 

7. Dotar el municipi d’un Pla d’Igualtat Intern.  

 

ACCIONS Àrees  Temporitzaci
ó 

Indicadors  

1. Aprovació del Pla d’Igualtat de 

gènere 2018/2021 de 

l’Ajuntament.  

ALCALDIA CURT 
TERMINI 

Data 
d’aprovació 
del Pla 
d’igualtat de 
gènere. 

2. Adhesió al II Pla Comarcal 

d’Igualtat de Gènere (2015-2018) 

del Consell Comarcal del Vallès 

Oriental.  

ALCALDIA CURT 
TERMINI 

Data 
d’adhesió al 
Pla d’igualtat 
de gènere 
del Consell 
Comarcal del 
Vallès 
Oriental. 

3. Accions dirigides a visibilitzar el 

compromís polític municipal: 

a. Creació d’una Regidoria 

ALCALDIA 
 
 

MIG TERMINI Personal 
polític 
responsable 
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d’igualtat de gènere  

b. Assignació formal de les 

competències en matèria 

de polítiques d’igualtat a 

Alcaldia.  

c. Introduir una menció 

expressa a la 

implementació de les 

polítiques d’igualtat de 

gènere en el PAM.  

 
 

de les 
polítiques 
d’igualtat de 
gènere, 
desagregat 
per sexe. 

4. Adjudicació d’una partida 

pressupostaria específica i 

adequada per a la implementació 

d’aquest Pla. 

ALCALDIA CONTINUADA Recursos 
econòmics 
destinats a la 
implementaci
ó del Pla 
d’Igualtat de 
gènere.  

5. Designació de la responsable 

tècnica que s’encarregui entre 

d’altres de les següents tasques:  

→ Desenvolupament, 

avaluació i seguiment 

d’aquest Pla d'igualtat de 

gènere.  

ALCALDIA LLARG 
TERMINI 

Personal 
tècnic 
encarregat 
de les 
polítiques 
d’igualat 
Hores de 
dedicació i 
tipologia de 
contracte 
d’aquesta 
figura 
professional, 
desagregat 
per sexe. 

6. Creació d’una Comissió o una 

Taula d’igualtat com a òrgan 

encarregat del seguiment i la 

implementació d’aquest Pla 

d’igualtat. Designació de les 

persones participants.  

ALCALDIA CONTINUADA  Composició i 
formes de 
funcionamen
t de la 
Comissió o 
Taula 
d’igualtat; 
Sexe i 
càrrecs de 
les persones 
participants.  

7. Reunions anuals de la Comissió 

Tècnica o Taula d’igualtat per 

realitzar el seguiment del Pla.  

→ Planificació del 

desplegament de Pla. 

→ Elaborar el calendari de 

les accions. 

→ Assignar un pressupost 

específic a les activitats. 

→ Definició de les Àrees que 

lideraran o participaran en 

el desenvolupament de 

cada acció. 

ALCALDIA CONTINUADA Nombre, 
continguts i 
durada de 
les sessions 
de treball; 
Nombre i 
càrrecs de 
les persones 
participants 
a les 
reunions, 
desagregat 
per sexe. 
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8. Elaborar un Informe d’avaluació 

anual. 

ALCALDIA CONTINUADA Recursos 
destinats a 
l’elaboració 
de l’ Informe 
d’avaluació 
anual; 
Resultats.  

9. Dissenyar mecanismes 

participatius per recollir les 

demandes, interessos i 

aportacions de la ciutadania 

respecte a les línies d’intervenció 

d’aquest Pla:  

 
→ Creació de grups de 

participació específics 

adreçats a entitats, 

centres escolars, grups 

de dones, joves entre 

d’altres. 

 

ALCALDIA CONTINUADA Nombre de 
grups de 
participació 
realitzats; 
Nombre de 
persones 
participants 
per sexe i 
franges 
d’edat 
significatives
; Informe de 
resultats. 

10. Difondre informació a tot el 

personal municipal sobre l'oferta 

formativa en matèria d'igualtat de 

gènere relativa a temàtiques 

d'interès per cada departament. 

CAP DE 
PREMSA  

CONTINUADA Mecanismes 
de difusió. 

11. Realitzar accions formatives 

específiques en matèria d’igualtat 

de gènere adreçades a tot el 

personal tècnic i polític.  

ALCALDIA CONTINUADA Nombre i 
durada de 
les accions 
formatives; 
Nombre de 
persones 
participants; 
Variables de 
desagregaci
ó: sexe, 
departament 
municipal, 
càrrec; 
personal 
municipal 
que ha rebut 
formació 
respecte al 
total de la 
plantilla. 

12. Recollir en tots els informes, 

memòries, estudis que produeixi 

l’Ajuntament dades 

desagregades per sexe de forma 

no binària:   

- Dona (cis) 

- Home (cis) 

- Dona trans 

TOTS ELS 
DEPARTAMENT
S 
 

LLARG 
TERMINI 

Nombre de 
departament
s municipals 
que utilitzen 
indicadors 
quantitatius i 
qualitatius de 
gènere en la 
recollida, 
difusió i 
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- Home trans 

- No binari 

- NS/NC 

elaboració 
de dades.  

13. Mecanismes de revisió del 

llenguatge visual i escrit dels 

mitjans de comunicació 

municipal. 

 

CAP DE 
PREMSA  

MIG TERMINI Mecanismes 
de revisió del 
llenguatge 
visual i escrit 
dels mitjans 
de 
comunicació 
municipal. 

14. Difusió de materials per a un ús 

no sexista del llenguatge i de les 

imatges a tot el personal 

municipal.  

CAP DE 
PREMSA  

CONTINUADA Mecanismes 
de difusió.  

15. Elaboració del Pla d’Igualtat 

Intern.  

ALCALDIA LLARG 
TERMINI 

Recursos 
destinats a 
l’elaboració 
del Pla 
d’Igualtat 
Intern; Data 
d’aprovació.  

16. Registre del Pla d'Igualtat 

Intern.21 

ALCALDIA LARG 
TERMINI 

Data de 
registre del 
Pla d'Igualtat 
Intern. 

17. Introduir clàusules socials en les 

bases de contractació 

municipals.22  

ALCALDIA  CONTINUADA Nombre de  
clàusules 
introduïdes.  

 
 

 

 

                                                      
21 La Llei catalana 17/2015 estableix l’obligació de registrar els plans d’igualtat interns en el Registre del Departament de 

Treball de la Generalitat de Catalunya:http://treball.gencat.cat/ca/ambits/igualtat/plans/registre/ 

 

22 La Llei catalana 17/2015,  indica (Art. 10 i disposició addicional segona): 

 Incloure la perspectiva de gènere en les ofertes de contractació pública. 

 Incloure condicions d'igualtat en l'execució dels treballs objecte del contracte per part de l'empresa adjudicatària. 

 Introduir barems de puntuació addicionals per a les empreses que disposin de plans d'igualtat, en cas que no estiguin 
obligades per llei i  distintiu català d'excel·lència empresarial en matèria d'igualtat. 

 

 

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/igualtat/plans/registre/
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ACCIONS Àrees  Temporització indicadors  

1. Reunions periòdiques amb la 

participació de les diferents 

regidories per dissenyar 

anualment una Campanya 

de sensibilització per la diada 

internacional del 25 de 

novembre :  

→ Definició dels continguts 

i els col·lectius 

destinataris de la 

campanya.  

→ Programació d’activitats.  

 

ALCALDIA 
 
SERVEIS 
SOCIALS 
 
JOVENTUT 

CONTINUADA  Nombre de 
reunions i 
Departaments 
municipals 
implicats. 
Nombre, durada i 
contingut de les 
campanyes i 
accions 
realitzades al 
voltant del 25 de 
novembre i durant 
la resta de l’any; 
Població 
destinatària.  

2. Creació i difusió d’una 

agenda d'activitats de la 

Diada internacional del 25 de 

novembre.  

 

ALCALDIA 
SERVEIS 
SOCIALS 
JOVENTUT 

CONTINUADA  Nombre 
d’exemplars 
publicats; 
Mecanismes de 
de difusió; 
Nombre de 

OBJECTIUS GENERALS 

1. Sensibilització social per a la prevenció i eliminació de la violència 

masclista, tenint en compte la especificitat dels diferents col·lectius de dones i 

les diferents formes de manifestacions d’aquesta violència. 

2. Potenciar i diversificar els mecanismes de difusió dels recursos 

especialitzats en l’atenció a dones en situació de violència. 

 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  

1. Mantenir i incrementar les campanyes de prevenció i sensibilització 

contra la violència masclista. 

2. Desenvolupar programes de prevenció adequats a grups específics: 

població infantil i jove; dones adultes i grans; homes.   

3. Dissenyar mecanismes de difusió sobre els serveis i els drets de les 

dones que viuen una situació de violència, tenint en compte la diversitat i 

especificitat dels diferents col·lectius.  

4. Impulsar accions de prevenció i sensibilització per garantir el respecte 

per la diversitat de les persones amb independència de la seva orientació 

sexual i identitat de gènere.  

 



 

 90 

persones 
participants a les 
activitats. 
Variables de 
desagregació: 
sexe, grup d’edat, 
nacionalitat entre 
d’altres.  

3. Programes de prevenció de 

les violències masclistes 

adequats a grups específics:  

→ Realització de tallers a 

estudiants de l’IES .  

→ Realització d’activitats a 

l’àrea 51.  

→ Activitats al Casal de Cultura 

adreçades a tota la 

ciutadania. 

→ Xerrades per a dones i 

homes grans al Casal de 

gent gran.  

ALCALDIA 
 
SERVEIS 
SOCIALS 
 
JOVENTUT 

CONTINUADA Nombre, durada i 
continguts de les 
activitats de 
prevenció 
realitzades; 
Nombre de 
persones 
participants per 
sexe i franges 
d’edat 
significatives.  

4. Participació de la 

responsable tècnica 

municipal (Línia 1) a: 

→ les reunions del 

Circuit Comarcal per 

a l'abordatge de les 

violències masclistes. 

→ les accions de 

formació dins l’àmbit 

del Circuit comarcal o 

altres. 

ALCALDIA CONTINUADA  Nombre i durada 
dels cursos de 
formació i de les 
reunions a les 
quals ha participat 
aquesta figura.  

5. Adhesió al Protocol marc 

d’atenció de la violència 

masclista del Vallès Oriental.  

ALCALDIA CURT TERMINI Data d’adhesió al 
Protocol marc 
d’atenció de la 
violència 
masclista del 
Vallès Oriental.  

6. Elaboració i aprovació d’un 

Protocol local propi per a 

l’abordatge de les violències 

masclistes a Vallromanes. 

ALCALDIA MIG TERMINI Data d’aprovació 
del Protocol per a 
l’abordatge de les 
violències 
masclistes a 
Vallromanes.  

7. Difusió del Protocol local 

entre el personal de 

l’Ajuntament.  

SECRETARIA CURT TERMINI Mecanismes de 
difusió del 
Protocol; Grau de 
coneixement del 
Protocol en la 
plantilla de 
l’Ajuntament.  

8. Realitzar accions formatives 

dirigides a capacitar el 

personal que treballa en 

SECRETARIA CONTINUADA  Nombre i durada 
de les sessions 
realitzades; 
Nombre i càrrec 
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l’atenció a les dones que 

pateixen violència masclista 

(OAC, Policia Municipal 

Serveis Socials, entre 

d’altres d’altres). 

de les persones 
participants, 
desagregat per 
sexe.  

9. Realitzar accions formatives 

dirigides a capacitar el 

personal de comunicació a 

tractar els temes relacionats 

amb la violència masclista. 

CAP DE 
PREMSA 

CONTINUADA Nombre i durada 
de les accions 
formatives a les 
quals ha participat 
el personal de 
comunicació, 
desagragat per 
sexe.  

10. Elaborar un tríptic explicatiu 

amb els drets de les dones 

víctimes de violència 

masclista i sobre els 

recursos disponibles per a 

elles i les seves filles i fills.  

CAP DE 
PREMSA  

CONTINUADA  Recursos 
adreçats a 
l’elaboració del 
tríptic.  

11. Distribució del tríptic en 

diferents punts del municipi 

(OAC, Policia Local entre 

d’altres). 

CAP DE 
PREMSA 

CONTINUADA Nombre 
d’exemplars 
publicats; 
Mecanismes de 
de difusió  

12. Incorporació en el Butlletí 

municipal d’una secció fixa 

amb els recursos 

especialitzats per a l’atenció 

de les dones en situació de 

violència i per a les seves 

filles i fills.  

CAP DE 
PREMSA 

CONTINUADA Data de 
publicació de la 
sessió fixa en el 
Butlletí.  

13. Incorporació en les xarxes 

socials de càpsules 

periòdiques amb els recursos 

especialitzats per a l’atenció 

de les dones en situació de 

violència i per a les seves 

filles i fills. 

CAP DE 
PREMSA 

CONTINUADA Nombre de 
càpsules 
publicades en les 
xarxes socials.  

14. Elaborar el Protocol intern 

per a l’abordatge de 

l’assetjament sexual, per raó 

de sexe, orientació sexual i/o 

identitat de gènere.  

ALCALDIA  LLARG 
TERMINI  

Recursos 
destinats a 
l’elaboració del 
Protocol per a 
l’abordatge de 
l’assetjament 
sexual, per raó de 
sexe, orientació 
sexual i/o identitat 
de gènere, i data 
d’aprovació.  

15. Difusió del Protocol per a 

l’abordatge de l’assetjament 

sexual, per raó de sexe, 

orientació sexual i/o identitat 

SECRETARIA MIG TERMINI Mecanismes de 
difusió.  
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de gènere entre el personal 

municipal. 

16. Accions de sensibilització 

adreçats a la ciutadania per 

garantir el respecte per la 

diversitat de les persones 

amb independència de la 

seva orientació sexual, i 

identitat de gènere, i 

expressió de gènere. 

ALCALDIA MIG TERMINI Nombre, durada i 
continguts de les 
activitats de 
sensibilització 
realitzades; 
Nombre de 
persones 
participants per 
sexe i franges 
d’edat 
significatives.  
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OBJECTIUS GENERALS 

1. Diversificar les mesures necessàries per fer front a l’atenció de les persones 

dependents per tal de reduir les càrregues econòmiques, socials i psicològiques de 

les persones que realitzen tasques de cura.  

2. Adequar les infraestructures urbanístiques a les necessitats de la vida 

quotidiana de les persones, tenint en compte la perspectiva de gènere. 

3. Treballar per a la promoció de la salut integral amb perspectiva de gènere. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  

1. Engegar processos participatius per tal de detectar les necessitats i els 

interessos de la ciutadania. 

2. Ampliar l’oferta de serveis de cura per a les persones amb malalties o amb 

diversitat funcional. 

3. Ampliar l’oferta de serveis i recursos per al jovent. 

4. .Ampliar l’oferta de serveis i recursos per a la gent gran.  

5. .Ampliar l’oferta dels serveis de cura per a nenes i nens. 

6. Sensibilització i informació sobre la salut des d’una perspectiva de gènere.  

ACCIONS Àrees  Temporització Indicadors  

1. Engegar processos 

participatius adreçats 

a grups específics 

(dones, jovent, gent 

gran, entitats 

municipals, etc.) per 

tal de detectar les 

necessitats de la 

ciutadania en relació 

a:  

 

 L’atenció a la salut. 

 Cobertura dels serveis 

de cura per a nenes i 

nens de 0 a 3 anys, 

les beques menjador i 

les beques d'escola 

bressol.  

 Serveis i recursos per 

al jovent. 

 Cobertura dels serveis 

de cura per a les 

ALCALDIA 
 
SERVEIS 
SOCIALS I 
GENT GRAN 
 
JOVENTUT 
 
SALUT 
 
CULTURA 
 
URBANISME 
 
GOVERNACIÓ 

CONTINUADA Nombre i durada dels 
processos 
participatius 
engegats; Nombre de 
dones i homes 
participants als 
processos 
participatius.  
Recursos destinats a 
la sistematització i 
anàlisi de les dades 
recollides; Avaluació 
dels resultats 
obtinguts des d’una 
perspectiva de 
gènere. 
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persones malaltes o 

amb diversitat 

funcional. 

 Cobertura dels serveis 

de cura per a la gent 

gran. 

 L'adequació de les 

voreres i els edificis 

per poder circular amb 

cotxets i cadires de 

rodes.  

 La millora de mobilitat 

amb el transport 

públic. 

 La il·luminació i 

sensació de seguretat 

al carrer. 

 L'habilitació de zones 

verdes i espais de jocs 

per a nenes i nens. 

2. Coincidint amb la 

posada en marxa del 

Centre de Dia, creació 

d’un servei satèl·lit per 

dur a terme el 

seguiment de les 

persones malaltes que 

tenen dificultats per 

arribar-hi. 

GENT GRAN  MIG TERMINI Data d’obertura del 
Centre de Dia; 
Recursos adreçats a 
la creació del Servei 
satèl·lit. Persones 
usuàries per sexe. 

3. Donar suport a la 

creació de grups de 

voluntariat entre les 

veïnes i veïns de 

Vallromanes per 

facilitar els 

desplaçaments al 

Centre de Dia.  

JOVENTUT LLARG 
TERMINI 

Recursos destinats a 
la creació del grup de 
voluntariat; Persones 
usuàries per sexe. 

4. Dissenyar mesures 

específiques per a 

fomentar la 

participació de les 

noies a l’àrea 51.  

(sobretot entre les de 

12 i 13 anys). 

JOVENTUT LLARG 
TERMINI 

Mesures 
implementades per a 
fomentar la 
participació de les 
noies a l’àrea 51; 
Numero de noies i 
nois que participen a 
l’àrea 51.  

5. Donar suport a la 

creació de xarxes 

cíviques de suport i de 

cura de la gent gran.  

GENT GRAN LLARG 
TERMINI 

Recursos destinats a 
la creació de la xarxa 
de suport i de cura de 
la gent gran; 
Persones usuàries 
per sexe. 

6. Flexibilització dels 

horaris de sortida a 

l’escola bressol.  

ENSENYAMENT LLARG 
TERMINI 

Recursos destinats al 
servei d’acollida de 
l’escola bressol; 
horaris; Numero de 
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famílies usuàries.   

7. Serveis de cangur a 

l’escola bressol, 

parvulari i primària 

durant les reunions 

escolars amb les 

famílies.  

ENSENYAMENT LLARG 
TERMINI 

Recursos destinats 
als serveis de 
monitoratge; Numero 
de reunions amb 
cangur realitzades; 
Numero de famílies 
usuàries.  

8. Creació d’una Borsa 

de treball per a joves 

de Vallromanes que 

busquin feina com a 

cangurs.  

PROMOCIÓ 
ECONÒMICA  
 
JOVENTUT 

LLARG 
TERMINI 

Recursos destinats a 
la creació de la 
Borsa; Nombre de 
joves apuntats per 
sexe; Nombre de 
joves contractats i 
contractades.  

9. Disseny de camins 

escolars segurs en 

distints punts 

municipals (p. e. entre 

l’escola i el Casal de 

Cultura per a la 

realització d’activitats 

extraescolars). 

URBANISME  MIG TERMINI Recursos destinats a 
la creació dels 
camins escolars. 

10. Habilitació d’un espai 

a l’àrea 51 perquè les i 

els joves que surten 

de l’IES, puguin tenir 

un lloc amb microones 

per escalfar-se un 

àpat, estudiar i 

esperar els pares o les 

mares quan tornin de 

la feina. 

JOVENTUT  MIG TERMINI Recursos destinats a 
l’habilitació de l’espai; 
Nombre de persones 
usuàries de l’espai 
per sexe.  
 

11. Difusió del Pla de 

prevenció 

d’assetjament escolar 

a l’IESentre l'alumnat i 

les famílies.23 

ENSENYAMENT  MIG TERMINI Recursos destinats a 
l’elaboració del Pla i 
data d’aprovació; 
Mecanismes de 
difusió.  

12. Eliminar de manera 

progressiva totes les 

barreres 

arquitectòniques per 

facilitar el pas de 

persones amb cotxets 

URBANISME LLARG 
TERMINI 

Grau d’execució de 
les adaptacions 
urbanístiques 
assenyalades.  

                                                      
23 Protocol del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: 

 
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/assetjament_iguals/  
 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/assetjament_iguals/
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infantils i garantir els 

desplaçaments de 

totes les persones en 

cadira de rodes i/o 

mobilitat reduïda. 

13. Dotar les i els 

professionals de 

Territori i Medi 

ambient de recursos 

tècnics i teòrics per 

incorporar la 

perspectiva de gènere 

al plantejament i 

disseny de la ciutat. 

 

URBANISME  CONTINUADA Nombre i tipologia 
dels recursos dirigits 
al personal de 
Territori i Medi 
Ambient. 

14. Dissenyar una 

Campanya de 

sensibilització al 

voltant del 28 de maig 

Dia Internacional 

d’Acció per a la salut 

integral de les dones i 

difusió de les activitats 

a tota la població.  

  

SALUT  CONTINUADA Nombre i tipus 
d’accions realitzades 
per aquesta  
commemoració; 
Formes i 
mecanismes de 
difusió de les 
activitats; Nombre de 
persones participants 
a les diverses 
activitats. Variables 
de desagregació: 
sexe, edat. 
 

15. Recursos per a 

l’atenció a la salut 

sexual i reproductiva 

de les dones. 

 

 SALUT   CONTINUADA Recursos per a 
l’atenció a la salut 
sexual i reproductiva 
de les dones 

16. Realitzar campanyes 

informatives 

adreçades a la 

població jove amb 

l’objectiu de garantir 

els seus drets sexuals, 

prevenir les infeccions 

de transmissió sexual i 

els embarassos no 

desitjats: 

 

 Accions de salut 

sexual, afectiva i 

reproductiva amb 

SALUT  
JOVENTUT  
SERVEIS 
SOCIALS  

CONTINUADA Nombre i tipus 
d’accions realitzades; 
Nombre de persones 
participants. 
Variables de 
desagregació: sexe, 
trams d’edat 
significatius; 
Recursos destinats a 
l’edició de material 
informatiu; 
Mecanismes de 
difusió.  
 



 

 97 

perspectiva de gènere 

als centres educatius i 

espais de lleure. 

 

 Edició i difusió de 

material informatiu 

sobre salut sexual i 

reproductiva de les 

dones (dret 

avortament, mites 

sobre efectes 

secundaris, mètodes 

anticonceptius, 

infeccions de 

transmissió sexual). 

 

17. Incloure la perspectiva 

de gènere en les 

bases reguladores de 

les beques i altres 

ajuts públics.24 

ALCALDIA CONTINUADA Anàlisis de les bases 
reguladores des 
d'una perspectiva de 
gènere.  

 

 

 

                                                      
24 La Llei 15/2017 indica, en el seu Art. 11, que : 

 Les bases reguladores de subvencions, beques i altre tipus d'ajut públic han de tendir a incloure la perspectiva de 
gènere. 

 Les bases reguladores de beques han d'incloure la indicació específica del dret de les persones beneficiàries a 
absentar-se per motius de maternitat o paternitat, sense que això impliqui la pèrdua de condició de persona beneficiària. 
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OBJECTIUS GENERALS 

1. Oferir una educació lliure d’estereotips de gènere en tots els centres 

educatius i en els espais de lleure municipals. 

2. Difondre la coeducació a les escoles i entre les famílies, per tal 

d’eliminar el sexisme i l’androcentrisme en les relacions i pràctiques 

educatives.  

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  

1. Facilitar la formació i la difusió dels coneixements sobre coeducació 

entre totes les persones que intervenen en l’àmbit educatiu i en la 

ciutadania en general. 

2. Formular propostes per a la integració de la coeducació en tots els 

nivells educatius i en tots els currículums escolars així com als espais i 

centres de lleure. 

 

ACCIONS Àrees 
Temporitzaci
ó 

 
Indicadors  
 

1. “Maleta de gènere” per 

al professorat de 

parvulari i primària amb 

eines per a la ruptura 

de rols i estereotips de 

gènere entre infants.  

 

ENSENYAME
NT  

 LLARG 
TERMINI 

Recursos dirigits a 
la creació i 
dinamització de la 
“Maleta de gènere”. 

2. Ampliació de la 

biblioteca de parvulari i 

primària amb material 

didàctic coeducatiu i 

contes no sexistes que 

mostrin altres realitats: 

famílies 

monomarentals, pares i 

mares separats, pares i 

mares del mateix sexe 

entre d'altres. 

ENSENYAME
NT  

LLARG 
TERMINI 

Recursos destinats 
a l’ampliació del 
fons bibliogràfic.  

3. Formació i capacitació 

de les i els 

professionals 

d’ensenyament i 

ENSENYAME
NT  

LLARG 
TERMINI 

Recursos formatius 
adreçats al 
professorat; 
Nombre de 
persones 
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educació de parvulari i 

primària sobre 

coeducació. 

participants per 
cicle formatiu, 
desagregat per 
sexe.  

4. Programar accions 

coeducatives 

adreçades a fomentar 

la igualtat de gènere i 

prevenir les violències 

masclistes a l’IES.   

JOVENTUT  CONTINUADA Nombre i durada de 
les sessions 
realitzades a l’IES.  

5. Disseny y difusió de 

campanyes adreçades 

a les famílies per a la 

ruptura de rols i 

estereotips de gènere 

entre nenes i nens ( p. 

e. joguines no sexistes 

en ocasions de les 

festes o en l’AFA). 

CAP DE 
PREMSA 
ENSENYAME
NT  

CONTINUADA Recursos destinats 
al disseny de la 
campanya; 
Població 
destinatària.  

6. Presentacions de llibres 

coeducatius al Casal de 

Cultura. 

CULTURA  CONTINUADA Nombre de llibres 
coeducatius 
presentats; Nombre 
de persones 
participants, 
desagregat per 
sexe.  

7. Realitzar sessions a 

l’Àrea 51 per reflexionar 

amb el jovent sobre:  

 La ruptura de rols i 

estereotips de gènere  

 La prevenció de 

relacions abusives i de 

violència masclista.  

 Major implicació dels 

homes en l'educació i 

criança. 

JOVENTUT  CONTINUADA Nombre, continguts 
i destinataris de les 
activitats 
realitzades; 
Nombre de 
participants per 
sexe i franja d’edat. 
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OBJECTIUS GENERALS 

1. Afavorir l’accés i la permanència de les dones en el mercat de treball 

en condicions d’igualtat real i efectiva.  

2. Promoure el reconeixement i la valoració de les tasques de cura i de 

les feines domèstiques.  

3. Fomentar la coresponsabilitat familiar i social en la cura de les 

persones.  

OBJECTIUS ESPECÍFICS  

1. Integrar la perspectiva de gènere en els serveis d'inserció, orientació i 

formació ocupacional, tenint en compte les situacions i necessitats de dones 

de diferents edats, orígens, formacions i condicions socials i l'oferta 

d'ocupació de la zona. 

2. Millorar l'ocupabilitat de les dones majors de 45 anys amb atur de 

llarga durada. 

3. Desenvolupar activitats socioculturals en què es promogui la 

coresponsabilitat i la centralitat de la cura. 

ACCIONS Àrees  Temporització 
 
Indicadors 
 

1. Mantenir i 

incrementar la 

Campanya del 8 de 

març, Dia 

Internacional de les 

Dones:  

 

 Accions adreçades 

a sensibilitzar la 

ciutadania sobre la 

persistència de les 

desigualtats de 

gènere en l’àmbit 

laboral. 

 Accions adreçades 

a homes, nois i 

noies en edat 

escolar al voltant 

del tema de la 

coresponsabilitat 

familiar i social en 

la cura de les 

persones 

ALCALDIA MIG TERMINI 

  

Nombre, tipologia i 
població destinatària 
de les campanyes 
realitzades, 
desagregat per sexe. 
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dependents, la 

criança i el 

manteniment de la 

llar. 

 Accions dirigides a 

sensibilitzar el teixit 

empresarial sobre 

els avantatges de 

facilitar la 

conciliació de la 

vida laboral amb la 

familiar i personal. 

 
2. Recollir i mantenir 

actualitzades les 

fonts estadístiques i 

les memòries del 

servei local 

d’ocupació (SLO) 

amb dades 

segregades per 

sexe, edat i 

nacionalitat.  

SECRETARIA LLARG 
TERMINI 
 

Memòria anual SLO 
amb dades 
segregades per sexe; 
Percentatge d’homes i 
dones usuàries del 
SLO. Variables de 
desagregació: trams 
d’edat significatius, 
nivell d’estudi, 
tipologia de llar, 
nacionalitat.  
 

3. Analitzar la 

participació de les 

dones en el SLO i 

realitzar estudis 

dels resultats 

obtinguts per 

avaluar la seva 

efectivitat des d’una 

perspectiva de 

gènere amb 

periodicitat anual. 

PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

LLARG 
TERMINI 
 

Nombre de dones que 
participen en les 
ofertes gestionades 
des del SLO; Nombre 
de dones que 
s’incorporen en el 
mercat de treball 
remunerat. Variables 
de desagregació: 
trams d’edat 
significatius, nivell 
d’estudi, tipologia de 
llar, nacionalitat.  
 

4. Diversificar l’oferta 

de formació 

professional per a 

les:  

 Dones joves (entre 

16 i 29 anys). 

 Dones majors de 45 

anys amb atur de 

llarga durada.  

JOVENTUT 
ENSENYAMENT 
I PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

LLARG 
TERMINI 
 

Nombre, durada i 
continguts dels cursos 
de formació; Nombre 
de participants; 
Variables de 
desagregació: edat, 
nivell d’estudi, 
tipologia de llar, 
nacionalitat, entre 
d’altres.  

5. Difusió d’informació 

a les empreses de 

la zona sobre les 

bonificacions 

previstes per la 

contractació de 

persones majors de 

PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

LLARG 
TERMINI 
 

Mecanismes de 
difusió.  
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45 anys. " 

6. Difusió d’informació 

sobre els 

programes 

d’orientació i 

inserció laboral per 

a la població jove. 

PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 
JOVENTUT 

MIG TERMINI Mecanismes de difusió 

7. Accions de 

formació i 

assessorament 

empresarial per a 

les dones.  

PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

LLARG 
TERMINI 
 

Recursos destinats a 
l’assessorament 
empresarial per a les 
dones; Nombre de 
participants; Variables 
de desagregació: edat, 
nivell d’estudi, 
tipologia de llar, 
nacionalitat, entre 
d’altres. 
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OBJECTIUS GENERALS 

1. Fomentar la participació de les dones en tots els nivells i els àmbits de la 

vida pública i en els llocs de presa de decisions dels espais institucionals. 

2. Dinamitzar el teixit associatiu femení, donar-hi suport i establir mesures 

que fomentin les associacions i grups de dones representants de diferents 

col·lectius socials. 

 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  

1. Adequar la composició de les llistes electorals per garantir la presència 

de les dones al Consistori 

2. Fomentar que en els òrgans de direcció de les associacions i 

organitzacions de tota índole, existeixi una presència equilibrada de dones.  

3. Diversificar l'oferta d' activitats per a les dones del municipi i fomentar 

espais de trobada propis que facilitin l’intercanvi d'experiències. 

4. Donar suport a les entitats i els grups de dones organitzades en el 

territori.  

 

ACCIONS Àrees  Temporització  Indicadors  

1. Vetllar pel compliment 

l’article 19 de la Llei 

17/2015:“els partits 

polítics han de presentar 

candidatures que 

respectin el criteri de 

paritat entre homes i 

dones en l'elaboració de 

les llistes electorals”. 

SECRETARIA CURT TERMINI Conformació de l’equip 
de govern per sexe; 
Regidories per sexe.  

2. Estudi sobre la 

participació de les 

dones en les 

associacions i entitats 

municipals:  

 

 Denominació de l’entitat 

municipal i activitat 

principal  

 Nombre de dones i 

homes de cada entitat 

municipal. 

SECRETARIA MIG TERMINI Recursos destintats a 
l’elaboració del estudi; 
Grau de participació de 
les dones en les 
associacions i entitats 
locals: número de 
sòcies i socis, 
composició de les juntes 
directives, presidència i 
secretaria.  
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 Nombre de dones i 

homes en les juntes 

directives. 

 Nombre de dones i 

homes en presidència i 

secretaria. 

 

3. Impulsar mecanismes 

de participació que 

permetin detectar i 

recollir els interessos de 

les dones del municipi.  

 ALCALDIA MIG TERMINI Nombre i tipologia de 
mecanismes de 
participació engegats. 

4. Disseny programa 

d'activitats per a les 

dones del municipi. 

ALCALDIA CONTINUADA Nombre de activitats i 
dones participants per 
franges d’edat. 

5. Afavorir la creació de 

nous grups o xarxes de 

dones, tenint en compte 

la seva heterogeneïtat. 

En concret, es proposa:  

 Posar a disposició 

espais perquè els 

diferents grups de 

dones puguin reunir-se i 

organitzar-se  

 Crear una “una xarxa 

social de dones o xarxa 

de solidaritat entre totes 

les dones de 

Vallromanes”  

ALCALDIA LLARG 
TERMINI 

Recursos destinats a la 
creació de nous grups o 
xarxes de dones; 
Nombre de dones 
participants. Variables 
de desagregació: trams 
d’edat significatius, 
nacionalitat; Activitat del 
grup o xarxa de dones.  
 

6. Fomentar la participació 

de les dones en tots els 

àmbits i mecanismes 

consultius del municipi. 

 ALCALDIA CONTINUADA Nombre i tipologia dels 
mecanismes consultius 
realitzats; Nombre de 
dones participants.  

7. Diversificar els canals 

de comunicació i difusió 

de les ofertes d’activitats 

d’interès per a les 

dones, tenint en compte 

les diferents franges 

d’edat. 

ALCALDIA CONTINUADA Mecanismes de difusió 
de les activitats 
adreçades a les dones; 
Nombre de dones 
participants a les 
activitats  

8. Establir serveis de 

cangur per aquelles 

activitats adreçades a la 

ciutadania que ho 

requereixin. 

 

JOVENTUT CONTINUADA Recursos destinats a la 
implementació dels 
serveis de cangur; 
Nombre d’activitats amb 
servei de cangur; 
Nombre de nenes i nens 
apuntats; Grau de 
satisfacció de les 
persones usuàries del 
servei.  

9. Visibilitzar i valorar el 

treball realitzat per les 

associacions de dones o 

ALCALDIA 
 

CONTINUADA Nombre i tipologia de 
les subvencions 
assignades; Entitats 
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les associacions que 

treballen per la igualtat 

de gènere i donar suport 

mitjançant: 

 

 Subvencions. 

 Difusió de les seves 

activitats.  

 Cessió d’espais per 

l’organització i 

realització de les seves 

activitats. 

destinaries; 
Mecanismes de difusió 
de les activitats de les 
associacions; Nombre 
de participants. 
Variables de 
desagregació: trams 
d’edat significatius, 
municipi de 
procedència; 
nacionalitat; Espais de 
trobada de concessió 
municipal.  

10. Introduir treballs i obres 

realitzades per dones en 

les activitats de 

divulgació cultural i 

artística. 

 

CULTURA 
 

CONTINUADA Nombre d’obres 
d’autoria femenina i 
masculina en la 
programació cultural i 
artística del municipi. 
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