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Ajuntament de Palafrugell

Espai
Dona

Què fem?


Responsable
polític

Incrementar la presència i la participació de les dones
en tots els àmbits de la vida social, tenint en compte la
seva diversitat.
Margarita Mauri
mmauri@palafrugell.cat



Elaborar programes que facilitin el desenvolupament
integral i la socialització de les persones.
Responsables
tècnics



Incidir en l’eradicació de la discriminació laboral per
raó de gènere.

M.José Merino
Sònia Vivoles



Treballar a favor de la millora de les condicions de vida
de les dones (salut, família, exclusió social.



Promoure la creació de xarxa social i la participació de
les dones.

Ens podeu trobar a
Carrer Pals, 77

Horari d’atenció al públic
Dilluns, dimarts i dimecres de 9 a 15h
Dijous de 14 a 18h

Espai Dona

01. Pressupost
(Incorporat l’Àrea de Benestar Social i Ciutadania)

02. Descripció de les activitats
02.01.Servei d'Informació i Atenció a les Dones - SIAD
Sexe
Sexe
usuari/es
ateses
Dones
Ass. Legal
Suport
Psicològic

Total

En situació de violència masclista

85
65
9

38
28
9

Nombre d’atencions
Els canals d’atenció del SIAD majoritàriament són presencials. En ocasions es fan atencions
per telèfon i correu electrònic quan la demanda i necessitat ho requereix.
Canal d’atenció

Total

Presencial
Telèfonicament
Correu electrònic

165
2
1

Edat
Franja edat usuària

Total

Menys de 18 anys
De 18 a 29 anys
De 30 anys a 45 anys
De 46 anys a 65 anys
DE 66 a 80
Més de 80 anys
No se sap

0
12
50
18
3
0
2

Nacionalitat
Nacionalitat usuàries
Espanyola
Marroquina
Romanesa
Polonesa

Total
57
14
2
1
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Nigeriana
Paraguaia
Dominicana
Colòmbia
Hondurenya
Equatoriana
Boliviana
Cubana

1
1
1
2
1
3
1
1

Residència
S’atenen principalment a les dones que viuen a
Palafrugell. Les dones que no són del municipi s’han
derivat al servei comarcal o municipal corresponent.

Estudis / Formació
Nivell estudis usuàries

Nombre total

Sense estudis
Estudis primaris
Batxillerat / FP
Universitaris
Altres

5
40
20
15
10

Estat civil
Estat civil

Nombre Persones

Soltera
Casada
Divorciada
Separada de fet
Separada de dret
Parella
Vidua
No es coneix

16
27
8
18
9
1
2
4

Procediment d’arribada al SIAD
Arribada
Per compte propi
Serveis Socials
Servei Suport psicolòlgic
Servei d’acollida
Entitats / Associacions
Serveis
Especialitzats
Telèfon
900,
Oficina
víctima,...)
Mossos d'Esquadra
Persones conegudes
Policia Local
Centre Obert

Nombre de Persones

(SIADs,
Atenció

23
32
1
1
2
6

1
16
1
2
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Motiu de demanda i àmbit d’atenció
No coincideix el nombre de dones ateses amb el nombre de demandes. Hi ha dones que
realitzen més d’una demanda el mateix dia o en el transcurs de les visites.
Motiu demanda

Nombre de Persones

Assessorament legal
Suport psicològic
Orientació laboral
Informacions vàries (Salut, activitat,
formació,

80
10
5
5

Informacions i assessoraments
Serveis

Nombre Derivacions

Separació
Regulació de guarda i custòdia
Assessorament de procés penal
Canvi de mesures
Hipoteca
Pensió d'aliments
Divorci
Violència Masclista
Assessorament d'una sentència
Altres

6
8
0
1
2
2
6
3
2
2

02.02. Activitats per la sensibilització, prevenció, creació de xarxa social i
la participació de les dones
Actuació
8 de Març, Dia Internacional de les
Dones
28 de maig, Dia Internacional de la
Salut de les Dones
25 de novembre, Dia Internacional
contra la Violència Masclista

Nombre Participants
100
60
120-150

2.2.1 ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ
Es realitzen accions relacionades amb una data o temàtica concreta per tal de sensibilitzar a
la població sobre la dona, el gènere, la igualtat, la violència,.... Es realitzen activitats de
participació per tota la població i de dues maneres, una organitzades conjuntament amb
algun servei municipal i d’altres on el servei ha organitzat l’acte i l’Espai Dona realitza la
difusió conjunta com a actes dins el dia commemoratiu.
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Activitats entorn el 8 de març, Dia Internacional de les dones
1. Actes organitzats per l'Espai Dona conjuntament amb diferents serveis municipals:

- Primera edició del butlletí electrònic “Construint igualtats” amb voluntat d’oferir continguts
amb perspectiva de gènere de caràcter trimestral.
- 7 de març. Taller "Ets una dona emprenedora?. Activitat organitzada de forma conjunta amb
l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell - IPEP. Pretenia ajudar a les persones
assistents a conèixer les seves capacitats per emprendre. No va tenir la participació esperada,
només s'hi van inscriure dues persones.
- 8 de març. Projecció documental "Records de gel". Visualització del documental "Records de
gel" amb la presència de la Josefina Castellví, la primera dona que va formar part de la
primera base científica a l'Antàrtica i va ser Premi Nacional de Cultura l'any 2013. No es
coneix la dada exacta de persones participants però se'n fa una valoració positiva.
- 8 de març. Sessió fotogràfica "Dones de Palafrugell". Activitat organitzada conjuntament amb
Can Genís. Tractava de fer una sessió fotogràfica gratuïta a dones de Palafrugell a càrrec de
quatre dones joves fotògrafes del municipi.
- 15 de març. II Viquimarató de noms de dones amb carrer a Palafrugell. Acte organitzat amb
per l'Arxiu Municipal de Palafrugell i l'Espai Dona. Va ser la segona edició de la Viquimarató
entorn de les dones que tenen un carrer a Palafrugell. L'objectiu era millorar la presència de la
dona a la Viquipèdia ampliant o creant articles d'una ciquantena de dones que tenen un carrer
dedicat a Palafrugell. Durant l'activitat es va comptar amb el suport de dos voluntaris de
l'Associació Amical Viquimèdia que van resoldre tots els dubtes tècnics a les persones
participants. Aquesta és una associació de viquipedistes, integrada per col·laboradors dels
diferents projectes germans de Wikimedia en català i simpatitzants del projecte, constituïda
legalment com a associació sense ànim de lucre. A l'acte hi van participar 15 persones.
- 22 de març. Presentació del llibre "Dones emprenedores. Palafrugell 1857-1914." Activitat
organitzada de forma conjunta amb la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Molt baixa
participació, es va valorar que potser no es tractava d'un tema que suscités interès entre la
ciutadania.
- 12 d'abril "Veu de dona". Es va fer una entrevista en directe a la bibliotecària Carme Fenoll,
que havia estat directora de la Biblioteca Municipal de Palafrugell entre els anys 2000 i 2012.
No va tenir gaire èxit de participació.

2. Des de diferents serveis i entitats municipals van realitzar activitats relacionades amb
aquest dia i des de l'Espai Dona es va donar suport en la difusió:

- 8 de febrer. Teatre Municipal: obra "IsaVel". Acte organitzat per el Teatre Municipal de
Palafrugell. Tot i que no es coneix la dada exacta és important destacar que es tracta d'un
musical que va tenir molt bona acollida.
- 5 de març. Presentació dels tallers de l'Associació de Suport a la Dona. L'activitat es va dur a
terme al vestíbul del Teatre Municipal de Palafrugell i va consistir en fer una presentació dels
cursos que l'entitat volia oferir durant l'any. No es coneix la dada de participació.
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- 5 de març. Projecció de "La maternitat d'Elna". Visualització del documental "La maternitat
d'Elna" i posterior espai de xerrada i debat. Activitat organitzada per l'Associació de Suport a
la Dona. No es coneix la dada exacta de persones participants però l'entitat en va fer una
bona valoració.
- 7 de març. "Contes de granotes i gripaus" a la Biblioteca. Acte organitzat per la Biblioteca.
No es coneix la dada exacta de les persones participants però va tenir bona rebuda ja que és
una activitat consolidada dins la programació de la Biblioteca.

- 8 de març. Gimncana "Coses de casa". Activitat organitzada per l'Espai Jove de Palafrugell.
Consistia en oferir servei de cangur a les mares i pares que van assistir a la projecció del
documental "Records de gel".

La difusió de les activitats es va dur a terme mitjançant el web de l'Ajuntament, el Facebook de
l'Espai Dona, mitjançant correus electrònics i cartells que es van penjar a diferents espais
municipals.
També es va fer difusió de les activitats dutes a terme per l'Associació de Suport a la Dona a
través de la pàgina del Facebook de l'Espai Dona.

Cartell del 8 de març de 2014

Viquimarató sobre dones que tenen nom de carrer a
Palafrugell

Activitats entorn el 28 de maig, Dia Internacional de la Salut de les Dones

1. Actes organitzats per l'Espai Dona conjuntament amb diferents serveis municipals:
- 29 de maig. Taller de dansa oriental. Es va fer una introducció a la dansa oriental, que
proporciona nombrosos beneficis a nivell físic, psicològic , emocional i energètic per a la dona.
La dansa oriental té una càrrega de sensualitat i potencial terapèutic i s'han provat els
beneficis pel sistema reproductor femení ajudant a tots els processos naturals de la dona com
la menstruació, la fertilitat, l'embaràs, el postpart i la menopausa.
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- 29 de maig. Xerrada benedicció de l'úter i cercles de dones.Es va organitzar un taller
d'introducció a aquest treball enèrgic i senzill, que va fer connectar amb les energies de la
terra i l'energia femenina de la dona. L'activitat va ser molt ben valorada per part de les
participants.
- 2 de juny. Taller de dansa moviment: estratègies per minimitzar l'estrès. L'activitat consistia
en un taller per treballar a nivell físic la respiració i la relaxació, els hàbits posturals, el
moviment de les articulacions i l'equilibri. També es va treballar a nivell emocional l'atenció, la
cura, l'acompanyament, la interacció i l'expressió per tal d'incidir en la millora de l'autoestima i
la superació de l'estrès.
- 4 de juny. Xerrada: Com afecta a les dones la fibromialgia? Activitat organitzada per
l'Associació catalana d'afectats de Fibromialgia i el SIAD de l'Espai Dona per parlar de quina
manera es poden cuidar les dones que tenen fibromialgia. Va permetre crear xarxa perquè les
persones que van assistir no eren totes de l'associació.
- 16 de juny. Xerrada: dones, salut i lactància. Activitat organitzada per Melic, grup de suport a
la lactància de Palafrugell, i coordinada pel SIAD de l'Espai Dona. Xerrada per reflexionar i
parlar sobre els mites i creences al voltant de la maternitat, la lactància i si això afecta o no a
la salut de les dones i de quina manera.
- 18 de juny. Xerrada: Osteoporosi: malaltia o factor de risc? Xerrada sobre la osteoporosi on
la ponent Esther Vilert, metgessa del CAP de Palafrugell no va donar per fet que l’osteoporosi
sigui únicament una malaltia sinó que va parlar també de factors de risc.

2. Des de diferents serveis i entitats municipals van realitzar activitats relacionades amb
aquest dia i des de l'Espai Dona es va donar suport en la difusió:

- 28 de maig. Taller de Tai-Xi i Xi-Kung. Taller organitzat per l'Associació de Suport a la Dona
on es van posar en pràctica tècniques de relaxació guiades (educació postural, tècniques de
relaxació) i mètodes i pràctiques recomanats per la Chinese Health Qigong Association ( les 8
joies de brocat, control de la respiració i relaxació).

La difusió de les activitats es va dur a terme mitjançant el web de l'Ajuntament, el Facebook de
l'Espai Dona, el Twitter de l'Espai Dona, el butlletí electrònic "Construint igualtats" i mitjançant
correus electrònics i cartells que es van penjar a diferents espais municipals.
També es va fer difusió de les activitats dutes a terme per l'Associació de Suport a la Dona a
través de la pàgina del Facebook de l'Espai Dona.

Ajuntament de Palafrugell

Espai Dona

Taller de benedicció de l'úter

Cartell activitats 28 de maig

Activitats entorn el 25 de novembre, Dia internacional per eradicar la violència envers
les dones
Dins de les accions del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones 2013-2015, es va dur
a terme l’acte relacionat amb el 25 de Novembre, Dia Internacional per l’eliminació de la
violència masclista.
Enguany es va dur a terme la V Encesa d’espelmes, en el muntatge i repartiment d’espelmes
(2500 espelmes aproximadament) van participar diferents entitats i grups de formació del
municipi:
o Creu Roja: Persones voluntàries de l’entitat i un grup de dones de la formació
de Castellà. Al voltant d'una vintena de persones.
o TRESC. El grup d’usuaris i usuàries de TRESC també van participar en el
muntatge i repartiment de les espelmes. Aproximadament el grup és de 15
persones.
o PTT-PQPI: Per quart any consecutiu l’alumnat va donar suport en el muntatge
de les espelmes, un total de 25 alumnes.
L’encesa d’espelmes es va organitzar conjuntament amb l’Associació de Suport a la Dona.
L'acte institucional va tenir lloc a la Plaça Nova i va anar acompanyat per la lectura d'un
manifest participatiu redactat per diverses entitats i àrees de l'Ajuntament de Palafrugell (
Associació de Suport a la Dona, Associació d'Afectats de Fibromialgia, Esplai La Caixa, Espai
Jove i Creu Roja), l'actuació musical de la cantant Rita Valero, que va composar una cançó
expressament per a l'acte (Lilith), i l'actuació conjunta de les Aules de Dansa i Teatre.
-

L'Espai Jove va crear un quadre on es reproduïa el lema de la campanya d'enguany
"Estimar no fa mal" i al voltant d'aquest es va desenvolupar l'encesa d'espelmes.

-

Durant tot el dia hi va haver una taula amb informacions diverses i espelmes a la Plaça
Nova, informant als i les vianants de l'encesa d'espelmes.

-

Com a activitats relacionades als actes del 25 de novembre es va realitzar:
o Un taller d’una hora sobre violències masclistes al Grup de PTT i PQPI
o Una xerrada de sensibilització amb les persones voluntàries de Creu Roja al
voltant de la temàtica de les violències masclistes.
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o El dia 23 de novembre es va organitzar una activitat consistent en tenir un
photocall muntat amb el lema "Estimar no fa mal" de fons. L'objectiu era
aconseguir que les persones es fessin una fotografia i escrivissin un missatge
en contra de la violència masclista en una pissarra.
o El mateix dia 23 de novembre i paral·lelament es va organitzar també la
macrotrobada de balls country del Baix Empordà sota el lema "Ballem country
contra la violència masclista". Les persones assistents havien de portar una
peça de roba lila.
o El 24 de novembre l'Associació de Suport a la Dona va organitzar dos tastets
de propostes d'activitats. Al matí el taller "cuidar-te per a poder cuidar", activitat
per prendre consciència de que per a poder cuidar les persones que ens
envolten hem d'aprendre a cuidar-nos a nosaltres mateixes i donar-nos la
importància que ens mereixem, a la tarda taller de defensa personal des de les
emocions.

La difusió de les activitats es va dur a terme mitjançant el web de l'Ajuntament, el Facebook de
l'Espai Dona, el Twitter de l'Espai Dona, el butlletí electrònic "Construint igualtats" i mitjançant
correus electrònics i cartells que es van penjar a diferents espais municipals.
També es va fer difusió de les activitats dutes a terme per l'Associació de Suport a la Dona a
través de la pàgina del Facebook de l'Espai Dona.
A més a més es va fer difusió de la línia 900 900 120 mitjançant la signatura del conveni entre
l'Ajuntament, l'IPEP i l'ICD. Les accions dutes a terme són:
- repartida de carta on s'explicava la signatura del conveni, cartell i enganxines de la línia 900
900 120, i 50 bosses de plàstic, se'n van repartir un total de 6500 unitats) amb el logotip de la
línia 900 900 120 a tots els comerços, bars i cafeteries del C/Ample, C/Cavallers, Plaça de
l'Esglèsia, i en definitiva de la zona del centre.
- repartida de la carta, el cartell i les bosses a totes les parades del mercat municipal: carn,
peix, fruita i verdura.
- publicitat a la ràdio a través d'una entrevista amb en Rafel Corbí, així com les falques
publicitàries que des de l'ICD ens van facilitar. Se'n va fer difusió també des de totes les
xarxes socials de l'Espai Dona, així com el Butlletí "Construint Igualtats" i una nota de premsa
a Can Bech.
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Cartell activitats 25 de novembre

Quadre creat per l'Espai Jove

Actuació musical de la Rita Valero
el 25 de novembre

2.2.2 ACCIONS PER LA CREACIÓ DE XARXA
-

Blogs visuals. Del projecte de l'Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació.
L'observatori de les dones als mitjans de comunicació van proposar que les dones
realitzessin videos d'un minut expressant l'opinió de diferents temes que els eren
d'interés. Es va fer una primera reunió amb les diferents dones per explicar el projecte i
el dia 9 de maig es van grabar amb una tècnica d'audiovisuals de l'observatori. Altres
dones van grabar-se el video elles mateixes. Els videos estan penjats a la pàgina web
de l'observatori (blogs visuals), al canal de Youtube de l'Espai Dona, i se n'ha fet
difusió a través de les diferents xarxes socials de l’Espai Dona. Van participar dones
de diferents entitats i també a nivell individual. I de diferents edats i procedències. Van
crear-se vídeos molt creatius i va ser una bona manera que a través dels audiovisuals
poguessin expressar opinions sobre diferents temes d’interès. Un total d'11 dones van
participar del projecte i, finalment, es van editar un total de 6 vídeos, ja que algunes
van treballar plegades en projectes compartits.

-

Cessió de l'Espai Dona per realitzar activitats. S'han realitzat setmanalment tallers
de memòria preventiva per persones grans i una vegada al mes ha realitzat una
activitat grupal terapèutica a través de l'Associació de Fibromialgia.
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02.03 Activitats de prevenció
Taller

Durada

Quin
conte 1'30h
m'expliques?
Com ho fem a 1'30h
casa?
Publicitat
i 2h
sexisme
(REimagina't)
Això és amor?

2h

Teatre
social 2h
"M'agrada"
Lleure i igualtat 2h
de gènere

Violències
masclistes

1h

Públic objectiu

Alumnat de 4t de
primària
Alumnat de 6è
de primària
Alumnat d'entre
14 i 18 anys,
taller dirigit a 2n
d'ESO
Alumnat de 3r
d'ESO
Alumnat de 4t
d'ESO
Grup de
premonitors i
premonitores
Espai Jove
Alumnat de
PQPI - PTT

Nombre de

Alumnat

tallers realitzats

participant

8

200

7

175

10 tallers, 2
grups presentats
a concurs

250

12

300

3
representacions
teatrals
1

250

1

25

15

-

Taller “Quin conte m’expliques?”. Es van fer 8 tallers a 5 centres de primària d'una hora
i mitja cada taller. A través d'una activitat i un conte vam parlar sobre la desigualtat
entre nens i nenes i el respecte cap a la diferència, tallers impartits als grups de 4t de
primària.

-

Taller “Com ho fem a casa?”. Es van fer 7 tallers a 4 centres diferents d'una hora i mitja
cada taller. El taller constava de dues activitats on els nens i nenes havien de fer una
reflexió sobre l'organització que tenen a casa seva en les tasques de la casa i una
activitat per reflexionar sobre la igualtat entre homes i dones, tallers impartits als grups
de 6è de primària.

-

Taller “Això és amor?”. Es van realitzar 12 tallers de prevenció de violència en les
relacions de parella a 4 centres educatius de secundària de Palafrugell de 2 hores
cada taller, concretament per als grups de 3er d'ESO.
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-

Teatre social “M’agrada”. Es van realitzar tres representacions teatrals de l’obra de
teatre social “M’agrada” de la companyia El Nus. Van participar de l’activitat 4 centres
educatius i la UEC. M’agrada és un espectacle de Teatre-Fòrum. En un primer moment
es presenta una obra de teatre, en què tres personatges viuen diferents situacions de
la seva vida quotidiana, travessades per l’escletxa digital de gènere, l’escletxa
intergeneracional i la violència a través de les xarxes. En un segon moment es passa
el protagonisme a les persones del públic, que passen a ser espectactrius. Participaran
de manera activa en el debat i tindran l’oportunitat de pujar a l’escenari, substituint un
actor o actriu, per a provar noves idees o estratègies, possibles solucions als
problemes que té el personatge que encarnen. La resta de personatges reaccionaran
davant les propostes de l’espectactriu. Així, es converteix en un assaig col·lectiu per a
l’acció real, una forma de transformar la realitat des de la possibilitat de provar.

-

Es va realitzar un taller de "Lleure i igualtat de gènere" de 2 hores pel grup de joves
que feien el curs de premonitors de l'Espai Jove. Aquest va demanar a l'Espai Dona
una sessió per treballar el gènere i el lleure.

-

Taller sobre violències masclistes a l'alumnat de PQPI d'una hora de durada.

-

Concurs Re-imagina't de l'Observatori de les dones als mitjans de comunicació. Dirigit
per a l’alumnat de centres educatius formals i no formals de Palafrugell per a joves
entre 14 i 18 anys. Consistia en elaborar un anunci no sexista i participar al concurs
competint amb els diferents centres inscrits a l'Observatori de les dones als mitjans de
comunicació. De la desena de centres formals i no formals que van realitzar el taller de
preparació sobre publicitat i sexisme, només van participar-ne 2. Tot i la baixa
participació la qualitat dels treballs va ser força alta.

02.04 Elaboració i seguiment del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes
i dones del Municipi de Palafrugell
El seguiment del Pla d'Igualtat s'ha anat fent al llarg de l'any mantenint contacte directe amb el
personal responsable d'execució de cadascuna de les accions de cada àrea de l'Ajuntament.
A finals de 2014, entre els mesos de novembre i desembre la tècnica de l'Espai Dona va
concertar una reunió amb gairebé la majoria de responsables d'accions concretes per tal de
repassar-ne el desenvolupament així com poder comentar les accions de futur i, alhora,
demanar l'avaluació d'aquelles activitats que havien d'estar executades per a finals de 2014.

03. Convenis i col·laboracions
-

Conveni amb l’Associació d’Afectats de Fibromiàlgia per ús de l’espai per a sessions
grupals psicològiques i familiars.

-

Conveni amb la Teresa Martí per realitzar per ús de l’espai per a realitzar sessions
setmanals de tallers de prevenció de memòria.

04. Subvencions rebudes
Contracte programa
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Espai Dona

05. Indicadors
Indicador

2014

2013

2012

2011

2010

Usuàries
ateses SIAD
Nombre
participants
activitats
Nombre
d’alumnes
que
han
realitzat
tallers
de
prevenció

85

62

76

93

66

320

202

177

336

500

725

214

370

300

135

06. Projectes de futur
1.- Aplicació de les fases i accions pendents del III Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de
Palafrugell
2.- Avaluació de les accions realitzades durant el 2014 del III Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de
Palafrugell.
3.- Continuïtat de les activitats de prevenció en els centres educatius del municipi amb tallers
psicoeducatius i teatre social
4.- Promoure i reivindicar al voltant del 8 de març el paper de les dones en l'art a Palafrugell
mitjançant entrevistes a dones artistes al butlletí electrònic, difusió a través de les xarxes
socials, etc
5.- Celebració de l'acte d'aniversari de l'Observatori de les Dones als mitjans de comunicació.
6.- Organització de la Viquimarató de dones a la Viquipèdia.
7.- Realització d'una jornada/xerrada l'any per professionals relacionada amb la violència de
gènere.
8.- Organitzar actes i activitats entorn el dia 28 de maig, Dia Internacional per la Salut de les
dones
9.- Continuar commemorant el 25 de novembre, Dia Internacional de lluita contra la violència
masclista
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