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Espai
Dona

Què fem?


Incrementar la presència i la participació de les dones
en tots els àmbits de la vida social, tenint en compte la
seva diversitat.



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

Responsable
polític

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

Àrea de Benestar Social i Ciutadania
Espai Dona

01. Pressupost
(Extret del pressupost global de l’Àrea de Benestar Social i Ciutadania)

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

Total

En situació de violència masclista

73

38

Ass. Legal

41

28

Atenció
Psicològica

9

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
Telefònicament
Correu electrònic

122
3
0

Edat
Franja edat usuària
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

Total
0
18
34
21
0
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Nacionalitat
Nacionalitat usuàries
Espanyola
Marroquina
Romanesa
Polonesa
Nigeriana
Paraguaiana
Dominicana
Colombiana
Hondurenya
Equatoriana
Boliviana
Cubana

Total
57
14
2
1
2

2
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

4
25
13
10
21

Estat civil
Estat civil
Soltera
Casada
Divorciada
Separada de fet
Separada de dret
Parella
Vidua
No es coneix
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Nombre Persones
20
18
6
20
5
2
2
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Procediment d’arribada al SIAD
Arribada
Per compte propi
Serveis Socials
Servei Suport psicològic
Servei d’acollida
Entitats / Associacions
Serveis
Especialitzats
Telèfon
900,
Oficina
víctima,...)
Mossos d'Esquadra
Persones conegudes
Policia Local
Centre Obert

Nombre de Persones
13
40
3
4
(SIADs,
Atenció
1
11
1

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,

59
28
1
34

Informacions i assessoraments
Serveis
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
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Nombre Derivacions
8
12
0
4
0
3
7
3
2
2
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Grups psicoterapèutics per dones
S'han dut a terme 2 grups de competències marentals. Els grups tenen una durada de 12
sessions setmanals, els dimecres de 9.30 a 11.30.
El primer grup realitzat de gener a abril han participat 9 dones i el segon grup realitzat
d'octubre a desembre han participat 8 dones.

02.02 Activitats per la sensibilització, prevenció, creació de xarxa social i
la participació de les dones
Actuació

Nombre Participants

8 de Març, Dia Internacional de les
Dones

100-150

28 de maig, Dia Internacional de la
Salut de les Dones

60

25 de novembre, Dia Internacional
contra la Violència Masclista

350-400

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 del dia commemoratiu.

Activitats entorn el 8 de març, Dia Internacional de les dones
1. Actes organitzats per l'Espai Dona conjuntament amb diferents serveis municipals:

- Butlletí electrònic “Construint igualtats” amb la voluntat d’oferir continguts amb perspectiva de
gènere de caràcter trimestral.
- 7 de març. III Viquimarató sobre dones que tenen nom de carrer a Palafrugell L'objectiu de
l'activitat era ampliar la presència de les dones a la Viquipèdia ampliant i creant articles sobre
dones que tenen nom de carrer a Palafrugell. Trobada d'un grup de persones a l'arxiu per
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donar-se d'alta com a Viquipedistes i entrar els continguts sobre dones que tenen nom de
carrer a Palafrugell a la Viquipèdia. L'organització de l'activitat va ser per part de l'Arxiu de
Palafrugell i el SIAD amb la col·laboració i suport tècnic de l'Associació Amical Viquipèdia.
- 5 de març. 20 anys de l'Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació Acte de
presentació del documental dels 20 anys de l'Observatori de les Dones als Mitjans de
Comunicació i la presentació del projecte Blogs Visuals a la Fundació Cuixart.
Visualització del documental 20 anys de l'observatoris de les dones als mitjans de
comunicació i posterior debat conjunt en relació al paper de les dones a la nostra societat.
Organització de l'activitat va ser per part de l'Espai Dona en coordinació amb la Fundació
Cuixart i l'Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació.
.

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:
-6 de març. Exposició fotogràfica de dones joves. Inauguració de l'exposició fotogràfica de
dones joves de Palafrugell, d'unes imatges precisament fotografiades l'any anterior a dones de
Palafrugell. Organització a càrrec de l'àrea de Joventut en coordinació amb les noies
participants i la difusió de l'Espai Dona.
-8 de març. Obra de teatre M.A.R.I.L.U.L.A. Reflexió postmodernista sobre el suïcidi en format
comèdia. Activitat organitzada des de l'Àrea de Cultura.
-9 de març. Contes igualitaris. Conta contes infantil amb explicació de contes amb valors
coeducatius. Organització conjunta entre la Biblioteca Municipal i l'Espai Dona.
-21 de març. Exposició "Art en femení". Exposició de quadres pintats per dones del Baix
Empordà. Activitat organitzada per la Fundació Cuixart amb la col·laboració de l'entitat
ArtistaEn i la difusió de l'Espai Dona.
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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:
-28 de maig Xerrada "L'efecte del gènere en la salut i l'atenció mèdica". Xerrada divulgativa
sobre el biaix de gènere en medicina. Activitat organitzada des de l'Espai Dona en contacte
amb l'experta Elisabeth Tasa Vinyals.
-2 de juny. Videofòrum "La luna en ti" Visionat del documental i posterior xerrada col·loqui.
Activitat organitzada des de l'Espai Dona a un dels Instituts públics de Palafrugell.

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:
-2 de juny. Programa de ràdio sobre la salut de les dones. Programa de ràdio en format tertúlia
on es van abordar diverses temàtiques relatives a la salut de les dones. Activitat organitzada
per l'Associació de Suport a la Dona.
-06 de juny. Xerrada "La salut i la menopausa" Xerrada a càrrec de la psicòloga Mercè Cid per
parlar sobre la salut i la menopausa. Activitat organitzada per l'Associació de Suport a la
Dona.

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.
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Enguany es va dur a terme la VI Encesa d’espelmes, en el muntatge i repartiment d’espelmes
(1000 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 amb l'actuació musical de la cantant Neus Mar,
reproducció del videoclip de la cançó "Eres libre" d'un jove palafrugellenc anomenat El Saidé.
-

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

El dia 22 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 dia 15 de desembre es va realitzar una xerrada a un institut de Palafrugell
anomenada "Què és la violència".Xerrada sobre què és la violència de gènere,
com es dóna, quins tipus hi ha, com es pot prevenir.

o

23-24-25 de novembre es va realitzar una activitat de patis escolars "Els
paranys de l'amor". Amb la col·laboració del carretó de Cant Genis (Àrea de
joventut) es realitzen tallers a l'hora del pati en els instituts de Palafrugell. Hi
havia un carretó en el qual hi havien diverses activitats i materials informatiu.
Els alumnes que ho volguessin podien acostar-se per poder participar i així
poder parlar, treballar i pensar sobre la violència de gènere.

o

27 de novembre: Presentació i visualització del documental "Empieza en ti" de
la Marta Vergonyós al Teatre Municipal

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.
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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 adhesius de la línia 900
900 120, i 50 bosses de plàstic, se'n van repartir un total de 2000 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'Església, 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 Associació de Suport a la Dona, 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.

Quadre creat per l'Espai Jove
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Activitat als patis
Cartell activitats 25 de novembre

2.2.2 ACCIONS PER LA CREACIó DE XARXA

-

Cessió de l'Espai Dona per realitzar activitats. Una vegada al mes ha realitzat una
activitat grupal terapèutica a través de l'Associació de Fibromialgia.

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

11 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 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.
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-

Taller “Això és amor?”. Es van realitzar 11 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.

-

Teatre social “És de conya?”. Es van realitzar tres representacions teatrals de l’obra de
teatre social “És de conya?" de la companyia El Nus. Van participar de l’activitat 4
centres educatius. 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 i relacionades en la violència masclista i en la
parella. 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 2015 s'inicià l'informe de d'avaluació del pla que s'acabarà el 2016.

03. Convenis i col·laboracions
-

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

04. Subvencions rebudes
Contracte programa.
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05. Indicadors
Indicador

2015

2014

2013

2012

2011

2010

73

85

62

76

93

66

Nombre
participants
activitats

400

320

202

177

336

500

Nombre
d’alumnes
que
han
realitzat
tallers
de
prevenció

965

725

214

370

300

135

Usuàries
SIAD

ateses

06. Projectes de futur
1.- Petició de pròrroga del III Pla d'Igualtat municipal
2.- Aplicació de les fases i accions pendents del III Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de
Palafrugell
3.- Elaboració del IV Pla d'Igualtats Municipal
4.- Avaluació de les accions realitzades durant el 2015 del III Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de
Palafrugell i un informe final
5.- Continuïtat de les activitats de prevenció en els centres educatius del municipi amb tallers
psicoeducatius. Ampliació d'un taller a 4rt d'ESO
6.- Ampliar campanyes de dies commemoratius: 22 de febrer, dia de la igualtat salarial, Sant
Jordi i 28 de setembre, Dia del dret reproductiu i sexual
7.- Butlletí electrònic bimensual.
8.- SIAD a zones del municipi amb pocs serveis
9.- Jornada/xerrada per professionals del CAP
10- Continuar commemorant i dinamitzant actes entorn el 8 de març, 28 de maig i 25 de
novembre
11- Continuar commemorant el 25 de novembre, Dia Internacional de lluita contra la violència
masclista

Ajuntament de Palafrugell

