Ajuntament de Palafrugell

memòria 2011

Espai Dona

Presentació de la Regidora

El caràcter estructural dels factors que incideixen en les desigualtats entre
homes i dones persisteix en molt àmbits, malgrat els plans específics i els
avenços en el terreny legislatiu.
La realitat continua presentant evidencies de les desavantatges que tenen
les dones pel seu ple desenvolupament personal i social per raó de
gènere, una diferència que en lloc de ser reconeguda com un tret distintiu
dels éssers humans, plens de riqueses particulars, es titllat com una
anomalia.

Ara bé, el reconeixement de drets no és en si mateix la solució. La discriminació, la
subordinació, l'opressió, la violència, la privació dels drets, tenen l'origen en missatges
emesos des de l'àmbit cultural que avalen i donen per bones, idees que transmeten i
consoliden valors establerts.

Fer visibles les dones en la seva diversitat i riquesa, valorar les seves contribucions al costat
dels dels homes, assegurar una veritable coeducació des de la llar d'infants a la universitat
passant per tots els recursos educatius , escoltar i donar resposta a les seves necessitats
culturals, de lleure, d'oci.. denunciar els missatges sexistes i discriminatoris, etc son passos
fonamentals per transformar els imaginaris i avançar envers un aprofundiment real de la
democràcia i la justícia social.

La proximitat de l'administració municipal amb la realitat social local permet conèixer millor que
altres administracions les necessitats de la població. Es per aixó que cal desenvolupar serveis
de proximitat, adaptats a les necessitats del territori i la seva gent.
Aquesta és la raó de ser de l’Espai Dona un espai d’acollida i recepció de les demandes de
les dones del municipi que treballa amb un projecte transversal per incorporar la perspectiva
de gènere en totes les politiques municipals.

Margarita Mauri i Junqué
Regidora de Ciutadania i Benestar Social

01. Ubicació i horaris
L’Espai Dona està ubicat al C. Pals, 77.
Els horaris d’atenció al públic del SIAD-Espai Dona són:
Els dilluns, dimarts i dimecres de les 9.00 a les 15.00
Els dijous de les 14.00 a les 18.00
Correu: espaidona@palafrugell.cat

02. Funcions
L’Espai Dona és un espai d’acollida i recepció de les demandes de les dones del Municipi de
Palafrugell. Pretén facilitar l’accés als recursos a les dones del municipi, així com la
participació en diferents àmbits de la vida quotidiana. És un espai en el qual, les dones que hi
participen, poden potenciar les seves capacitats emocionals, de relació i aquelles que
necessitin afrontar per la seva quotidianitat.
El projecte Espai Dona inclou dues línies d’intervenció d’execució independent i alhora
transversals pel que fa a l’objectiu final.
Aquestes línies d’intervenció estan incloses dins el Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i
dones. El Pla és un instrument per impulsar les polítiques de dones i contribuir a l’eradicació
des les desigualtats produïdes per raó de gènere. El Pla s’orienta a partir del principi de
transversalitat, ciutadania activa i participació i el principi de pluralitat.
Es pretén:
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.
Incidir en l’eradicació de la discriminació laboral per raó de gènere.
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.
L’objectiu de l’Espai Dona en el Pla d’Igualtat és executar i fer el seguiment de les accions
incloses en el Pla amb les diferents àrees i entitats que participen en la seva elaboració i
execució.
Les dues línies d’intervenció són:
1. SIAD. Servei d’Informació i Assessorament a les dones.
És un servei públic que ofereix a les dones informació, orientació i assessorament en tots
aquells aspectes relacionats amb la seva vida (laboral, personal, familiar, social,...). Els
objectius del SIAD és oferir una atenció integral especialitzada en les necessitats de les
dones:

Oferir un espai d’informació, orientació i atenció a les dones.

Facilitar l’accés a les dones a diferents recursos de la ciutat de tipus laboral,
associatiu, cultural, formatiu,...
Fomentar l’ús de la xarxa social i de recursos existents.
Oferir informació a les dones sobre els seus drets i l’exercici d’aquests drets.
Proporcionar a les dones orientació i assessorament sobre temes que puguin ser
del seu interès.
Atenció i assessorament a les dones víctimes de violència de gènere, de manera
coordinada amb els serveis d’atenció existents al municipi i comarca.
Oferir assessorament jurídic i psicològic especialitzat a les dones que ho sol·licitin.
Metodologia
a. ATENCIÓ INDIVIDUAL. Espai d’acolliment, informació i assessorament
Les primeres demandes les rep la coordinadora - dinamitzadora del SIAD. Hi ha diferents
maneres d’accedir al Servei:
Visita concertada prèviament. S’acull la demanda d’ajuda, s’analitzen els aspectes
més rellevants de la situació, alhora es valoren els riscos, s’ofereix informació dels
recursos i procediments del servei i/o serveis externs, i assessorament personal.
Atenció telefònica
Atenció immediata quan la dona es presenta en l’horari de visites i hi ha una
situació d’informació i assessorament urgents
b. ATENCIÓ GRUPAL
L’atenció en grup és una modalitat d’intervenció d’eficàcia provada per molts anys
d’experiència. El treball grupal comporta beneficis en el desenvolupament personal i és de
gran utilitat per assolir els objectius de la intervenció
Com a característiques de l’atenció grupal destacar:
Socialització dels problemes derivats de la discriminació sexista amb el consegüent
augment de la consciència de gènere.
Obertura i comunicació en les relacions personals i per extensió una major
participació social i comunitària.
Diferenciació entre els aspectes socio - culturals i aquells més personals i
subjectius
Visualització de diferents formes d’afrontar els conflictes que possibilita l’obertura
de pensament vers postures menys rígides i estereotipades.
c. COORDINACIÓ I RELACIÓ AMB LA XARXA DE SERVEIS I ENTITATS
Per tal d’oferir qualitat, eficàcia i eficiència del servei, des del SIAD es treballa i es coordina els
serveis i entitats del municipi. Hi ha una coneixença i contacte amb tots els recursos del
municipi i hi ha establerts una relació i protocols de derivació. Això permet donar una qualitat
de servei a la dona, optimitzar recursos i no duplicar accions i/o intervencions.

2. ACTIVITATS PER LA CREACIÓ DE XARXA SOCIAL, SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ

L’Espai Dona dinamitza aquelles accions que afavoreixen la participació de les dones de la
població, afavorint la visibilització de les realitats de les dones, tant en les desigualtats
existents, com en tots aquells aspectes que les dones aporten a la societat i que el sistema
patriarcal intenta minimitzar. Per tant, es dissenyen i executen activitats que facin arribar la
veu i el saber de les dones a tot el conjunt de la ciutadania.
Aquestes accions estan incloses dins el Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones.
Les accions són la metodologia amb la qual es pretén arribar als objectius de les accions del
Pla. A més, s’utilitza la relació amb la xarxa per tal de fer un treball coordinat i participatiu. Per
exemple, pel 8 de març i 25 de novembre es col·labora amb moltes àrees de l’ajuntament,
entitats del municipi, els centres formatius formals i no formals per tal que pugui arribar a tota
la població.

03. Infraestructura i organigrama
Infraestructura
El servei consta d’una casa de dues plantes: a la planta baixa hi ha una sala de recepció i un
ordinador amb connexió a Internet. També hi ha els serveis. A la planta de dalt hi ha la sala de
reunions per realitzar tallers i reunions, una cuina i el despatx de la persona responsable de
l’Espai Dona.
Organigrama i personal
L’Espai Dona és un servei de l’Àrea de Benestar Social i Ciutadania que compta amb el
següent personal:
Responsable i dinamitzadora del SIAD-Espai Dona: Sònia Vivolas Vivolas
Coordinadora del projecte: Núria Santayana
Des del mes de novembre de 2010 dins el Pla d’Ocupació Impuls, fent tasques de
suport al SIAD i Espai Dona: Gemma Esponellà

04. Pressupost
Consultar la memòria de Benestar Social

05. Descripció de les activitats
05.01 SIAD
Sexe

Sexe usuari/es ateses
Dones
Ass. Legal
Suport Psicològic
Edat

Total
93
50
14

Franja edat usuària

Total

Menys de 18 anys
De 18 a 35 anys
De 36 anys a 45 anys
De 46 anys a 60 anys
Més de 60 anys
No es coneix

0
40
36
15
2
0

Nacionalitat

Nacionalitat usuàries
Espanyola
Marroquina
Romanesa
Polonesa
Argentina
Equatoriana
Russa
Guinea Equatorial
Nigeriana
Moldavia
Nicaragua
Boliviana
Hondures

Total
49
23
8
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Residència
Les persones ateses al servei són del municipi de Palafrugell. Les dones que no són del
municipi s’han derivat al servei comarcal o municipal corresponent.
Estudis / Formació
Nivell estudis usuàries
Sense estudis
Certificat Escolarització
Graduat Escolar / ESO
BUP / Cou / Batxillerat
FP / Cicle Formatiu
Diplomatura
Llicenciatura
No homologats

Nombre total
7
4
27
7
10
4
2
24

No es coneix

8

Estat civil
Estat civil
Casada
Soltera
Vídua
Separada
Divorciada
Parella
No es coneix

Nombre Persones
35
6
3
30
12
7
0

Procediment d’arribada
Arribada
Per compte propi
Serveis Socials
Administració Serveis Socials
Servei Suport psicolòlgic
Generades pel butlletí de dones
Agent d’acollida
Caritas
Habitatge
Mossos d’Esquadra
Centre de Salut Mental
IPEP

Nombre de Persones
43
31
2
6
1
3
1
1
3
1
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
Formació
Ass. Per situació personal
Ass. Per situació VG
Contacte advocat /ada
Suport documentació justícia gratuïta
Suport documentació pensió

56
7
15
4
7
12
1
2
1

Suport documentació canvi advocat
/ada
Mediació
Informació ajuda
Activitats municipi
Realització tallers
Voluntariat
Habitatge

1
1
1
4
2
2
1

Derivacions sortints

Serveis
Assessorament legal SIAD
Col·legi advocats
Serveis Socials
Suport psicològic
Grup Psicoterapèutic
SIAD Consell Comarcal Baix Empordà
SIAD Girona
ICD
Mossos d’Esquadra
CAP
GRAMC
SOC
IPEP
Creu Roja
Caritas
Mediació Consell Comarcal
Oficina de Català
Formació en Auxiliar de Geriatria
Aula de Teatre
Associació de Suport a la Dona
Club Sant Jordi
Esplai la Caixa
Tallers Espai Dona
Habitatge

Nombre Derivacions
50
20
9
13
6
5
1
1
6
1
2
11
10
4
1
1
1
2
1
3
4
2
1
1

Persones ateses per altres motius i demandes

S’han atès a tres grups d’alumnes per treballs de recerca durant el mes de
novembre de 2011:

Alumnes de 4rt d’ESO de l’IES Baix Empordà pel treball de recerca
Alumne de 2n de Batxillertat del l’IES Frederic Martí pel treball de recerca
Alumnes de 6è de Primària de l’Escola Carrilet pel treball Mestra Sagrera
S’han atès a 5 dones que han demanat informació sobre els tallers i activitats que
es realitzen a l’Espai Dona.
Les visites de les dones donades d’alta al SIAD i les dones que s’han atès per altres motius
han generat 179 visites
Canals d’atenció

TELEFÒNICAMENT
S’han atès un total de 51 trucades.
Les trucades ateses per telèfon han estat per:
Demanar visita
Canviar hora
Informació sobre activitats/ tallers
S’han atès a 5 dones legalment per telèfon.
PER CORREU ELECTRÒNIC
El correu electrònic s’utilitza per fer difusió de les activitat dutes a terme des de
l’Espai Dona i activitats municipals i comarcals que poden interessar.
6 dones han demanat informació d’activitats que es realitzen a l’Espai Dona.
ATENCIÓ GRUPAL

Durant els mesos d’octubre, novembre i desembre s’ha dut a terme un grup
psicoterapèutic per dones que han patit situacions de violència.
S’han realitzat 9 sessions de manera setmanal d’octubre a desembre de 2011.
Han participat 7 dones, 6 de les quals havien estat ateses al SIAD amb anterioritat.

05.02 Activitats per la sensibilització, creació de xarxa social i la
participació de les dones
Actuació
Taller de redacció Butlletí de dones

Nombre Participants
5

8 de Març, Dia Internacional de les
Dones
25 de novembre, Dia Internacional
contra la Violència de Gènere
Taller de Teixidores i Pintura sobre
roba
Taller de memòria preventiva
Exposició dels tallers de memòria i
teixir a final de curs

120
100
28
23
60

Activitats col·laborant amb el Pla de Barris
Actuació
Formació per professionals sobre
Violència de Gènere
Enquesta “Participació de les dones,
gènere i violència”
Xerrada “Els drets de les dones”
Taller “Les joguines no són sexistes”
Agents per la igualtat del Pla de Barris

Nombre Participants
20
100
10
0
7

5.2.1 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.
- 8 de Març – Creació i Presentació del Fons de Noms de Dones
Creació d’un Fons de Noms de Dones pels carrers i espais públics de Palafrugell
Dins de les accions del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones 2010-2012, es va
dur a terme la creació d’un Fons de Noms de Dones pels carrers i espais públics de
Palafrugell.
Abans de la creació i ús dels Fons a Palafrugell hi havia 659 carrers i espais públics amb
nom. D’aquests 223 eren noms d’homes, 389 noms genèrics i 47 noms de dones.
Durant els mesos de desembre de 2010 i gener de 2011 es va demanar a persones del
municipi, entitats i persones vinculades a la Vila que proposessin mitjançant unes butlletes
noms de dones de tot el món que hagin realitzat alguna aportació a la comunitat.
Aquest fons serveix com a eina per a la Comissió de Nomenclàtor de l’Ajuntament de
Palafrugell per proposar noms al Plenari pels nous carrers i espais públics del municipi.
Es van presentar un total de 60 propostes: 18 per web i 42 a través d’unes butlletes i unes
bústies que es podien trobar a diferents punts del Municipi.
De les 60 propostes van sorgir 49 noms:
hi havia noms que es van proposar més d’una vegada:

Dolors Ponsatí – 5 vots
Rosa Laviña – 3 vots
Treballadores del Suro – 2 vots
Tresa de Calcuta – 2 vots
Hi havia 3 noms que ja estaven posats als carrers i espais de la Vila, i que no es
van incloure al Fons: Anna Frank, Hipatia d’Alexandria i Rita Levi.
Van realitzar les propostes un total de 24 dones, 17 homes i 4 entitats (que van presentar un
total de 19 propostes)
Els 4 noms que van sortir més votats del procés (Dolors Ponsatí, Rosa Laviña, Treballadores
del Suro i Tresa de Calcuta) es van proposar per carrers i espais de Palafrugell al Plenari del
mes de març on es va aprovar i actualment tenen hi tenen un carrer al Municipi.

8 de març: Dia Internacional de les Dones. Festa a Can Genís, presentació del Fons de Noms
de Dones
Dins de les accions del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones 2010-2012, es va
dur a terme l’acte relacionat amb el 8 de març, Dia Internacional de les Dones,
Conjuntament amb l’Àrea de Joventut - 13Progrés – Can Genís es va celebrar el Dia
Internacional de les Dones amb diferents actes i activitats.

18.30 – Presentació del Fons de Noms de Dones.

19.00 – Exhibició de Funky amb les noies de l’Espai Jove i entrega de premis del
concurs de fotografia juvenil “Dones Treballadores”

19.30 – Teatre Social. Cia. Kilalia que van representar “Tretze”
En total van participar dels diferents actes unes 120 persones.

Es va parlar amb anterioritat amb l’Associació de Suport a la Dona per tal de realitzar les
activitats en diferents moments del dia. L’ASD va realitzar les activitats durant el matí del 8 de
març al vestíbul del Teatre Municipal. Es va col·laborar respectivament en la difusió dels
actes.

L’enllaç amb tota la informació:
http://www.palafrugell.cat/portal/images/pdf/espai_dona/fons_de_noms_de_dones.pdf
- 25 de novembre - Dia Internacional per l’Eliminació de les Violència vers les dones.
Repartiment i encesa d’espelmes a Plaça Nova.
Dins de les accions del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones 2010-2012, es va dur
a terme l’acte relacionat amb el 25 de Novembre, Dia Internacional per l’eliminació de la
violència vers les dones.
Espelmes; Es van muntar i repartir 5.000 espelmes per diferents espais, comerços, serveis i
entitats de Palafrugell. es van realitzar diferents tallers per muntar-les a la Sauleda, C/ ample i
a l’Espai Dona que hi van participar:
Algunes persones del grup del agents per la igualtat
Dones voluntàries del SIAD i dels tallers de teixir.
Els alumnes de PTT
Voluntaris i voluntàries de Creu Roja
Grup de Pandora de l’Espai Jove
Les espelmes es van repartir a:
Comerços d’ACOPA
Comerços del Pla de Barris. Els agents per la igualtat van donar suport en el
repartiment.
Altres comerços de Palafrugell
A través de la Biblioteca, Piscina i Teatre Municipal, Serveis Socials, el Centre
Municipal d’Educació, el CX Espai, Creu Roja, Can Genís, Oficina del Pla de Barris,
Associació de Suport a la Dona i l’Ateneu.
A grups ja
Amb la col·laboració conjunta de l’Associació de Suport a la Dona, el dia 25 de novembre es
va fer l’encesa d’espelmes a Plaça Nova a les 17.30.

Durant el matí de 10.00 a 13.00 hi havia diferents parades ubicades a diferents espais de
Palafrugell per repartir espelmes, fer difusió de l’acte, dels serveis i informació sobre dones i
violència de gènere. Les parades eren a Plaça Nova, al Parc de la Sauleda, a Camp d’en
Prats, C/ Pompeu Fabra i C/ Ample i van participar persones voluntàries de l’Associació de
Suport a la Dona, del butlletí de dones i del grup d’agents per la igualtat.
Durant l’acte es van encendre les espelmes, es van llegir els textos i es van cantar 4 peces
musicals. Van participar unes 100 persones.
Després del 25 de novembre s’ha passat pels diferents espais on es van repartir les
espelmes. S’han repartit 4.590 espelmes, és a dir, s’han tornat entre tots els espais on s’han
repartit 410 espelmes.
La valoració per part de la majoria d’espais és molt positiva. La majoria han mostrat molt
interès i disposició.

Aquestes dues activitats permeten que les dones que tenen contacte amb l’Espai Dona
participin en l’organització i elaboració de material per l’activitat.

5.2.2 ACCIONS DE PARTICIPACIÓ

- Taller de redacció del butlletí
Treball sobre els continguts i format en perspectiva de gènere dels articles del Butlletí de
Dones del Barri de la Sauleda i el Carrer Ample conjuntament amb del Pla de Barris.
El taller de redacció és quinzenal i es treballen i redacten les parts del Butlletí a través
d’exercicis pràctics, lectures, etc. Alhora es fan propostes d’interès general relacionades amb
el Butlletí i/o temes relacionats amb dones d’una forma particular, donant una perspectiva de
gènere, com sortides a l’Arxiu Municipal, visita d’altres entitats de dones que escriuen
butlletins, etc.
Al taller de redacció han participat un total de 5 dones de les 8 que participen del butlletí.
S’assoleixen els objectius del taller ja que és un espai on elles treballen la redacció i
l’escriptura, es generen debats sobre temàtiques actuals i relacionades amb la dona, el
gènere i la igualtat.

5.2.3 ACCIONS PER FOMENTAR L’AUTONOMIA I BENESTAR DE LA DONA

- Taller de memòria preventiva (Espai Dona, Carrer Ample)
És un grup especialitzat, on es posen en marxa els serveis adequats a les necessitats de les
usuàries per a procurar el manteniment i el treball de la memòria. S’ha treballat conjuntament
amb Servei d’Atenció al Domicili i Gent Gran del l’Àrea de Benestar on es deriven els
possibles casos que es detecten de malaltia degenerativa o situacions de dependència. Han
participat un total de 23 dones.
Algunes d’elles han participat en l’elaboració del material pel 25 de novembre permetent
parlar sobre temes de gènere i desigualtat.

- Espais de creació de Xarxa Social

- Taller de teixidores i pintura sobre roba (barris: Sauleda i Carrer Ample)
És un espai de trobada per a compartir l’art del teixit i pintar sobre roba, on s’intercanvien
coneixements, amb la supervisió d’una professora especialitzada. Han participat un total de 28
dones.
Per treballar la seva autonomia se’ls va demanar que preparessin la mostra dels tallers.
Moltes d’elles han participat en l’elaboració del material pel 25 de novembre. I en el moment
de la preparació poder parlar i debatre sobre temes de dona i desigualtat.

- Activitat - cloenda pel final de curs dels tallers

El mes de juny, del 15 al 22, es va muntar una exposició al CX Espai de tots els treballs
realitzats per les dones del tallers de teixidores i pintura sobre roba; i el taller de memòria
preventiva. Per tal de treballar la seva autonomia, va ser una exposició on es van organitzar i
muntar elles mateixes. L’exposició la van venir a veure aproximadament 60 persones.
El dia 15 es va fer un berenar de tancament dels tallers, de fi de curs, on cada dona va aportar
alguna cosa per menjar.

Degut a la reducció del pressupost per l’any 2012, s’havien de deixar de fer els tallers i es va
demanar a les dones si els interessava continuar i podien assumir el cost d’aquests. A partir
del mes de gener de 2012 els tallers els gestionaran directament les professionals del servei,
les dones paguen el cost dels tallers i l’ajuntament cedeix l’espai a través d’una instància. Les
dones van acordar pagar 15€/mes del taller de Memòria Preventiva i 10€/mes del taller de
teixidores per poder continuar fent els tallers.
Els tallers de Memòria Preventiva es faran al local social del C/ Ample i a l’Espai Dona
Els tallers de Teixir i Pintura sobre roba es faran al local social del C/ Ample i de la Sauleda.

05.03 Activitats de prevenció
Tallers sobre desigualtat i gènere (El Somni Impossible):
1. Març: 6è A i 6è B de l’Escola Carrilet
Tallers sobre publicitat i gènere (Mirem anuncis):
2. Març: 4rt A i B i 5è A i B de l’Escola Carrilet

Tallers de Prevenció de relacions abusives dins les relacions de parella ( l’Im-possible
Joc de la Parella) a l’alumnat de 4rt d’ESO dels IES Frederic Martí i Baix Empordà els
mesos d’Octubre i Novembre

Tallers sobre violència a dones immigrades
Tallers de 90 minuts a dones immigrades sobre la violència de gènere i situacions d’abús.
S’ha realitzat 3 tallers de prevenció de violència per dones immigrades procedents de les
Aules de Barri (dones nouvingudes que realitzen alfabetització en català).
També, dins el treball de coneixement de l’entorn van realitzar el mes març una visita a
l’Espai Dona on es va explicar el servei i va permetre parlar sobre la desigualtat de gènere i
la discriminació.

Tallers de Desigualtat i Gènere a Centres formals i no formals.
Taller sobre desigualtat i gènere el mes de Maig al Projecte Pandora ubicat a l’Espai Jove
Taller de muntatge d’espelmes i contextualitzar el 25 de novembre a l’alumnat de PTT i del
Projecte Pandora

S’han realitzat tallers de prevenció a un total de aproximat de 300 alumnes.

05.05 Elaboració i seguiment del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes
i dones del Municipi de Palafrugell
El Pla d’igualtat està penjat a la pàgina web de l’ajuntament des de setembre de 2010.
Es va presentar informe de seguiment i avaluació del Pla el març del 2011. Es
presentarà informe febrer de 2012.
Per tal de facilitar la feina i gestionar millor el temps s’han elaborat uns instruments
d’avaluació del Pla per cada àrea. Consta d’una sèrie de preguntes per cada acció que
les àrees implicades han de contestar i permet l’extracció de dades per l’avaluació i
realització de l’informe.
S’ha treballat en:
Inclusió de continguts de gènere en el PTT. Això va permetre col·laboració
en el 25N per muntar i repartir espelmes.
Creació i manteniment del butlletí
Portar a terme tallers de reflexió i qüestionament als centres d’educació
formal i no formal
Portar a terme tallers de reflexió i qüestionament al públic adult
Portar a terme el 8 de març i el 25 de novembre
Participació en el programa Bibsons

Col·laboració amb l’Àrea de Joventut en la realització d’una activitat anual
amb perspectiva de gènere.
Incorporació del SIAD en l’atenció i assessorament de la violència de gènere
S’han dut a terme accions que no estan incloses al Pla però que s’inclouran en el
proper:
Inclusió de continguts de gènere i violència en la programació de les aules de
barri. Suport d’Espai Dona en el plantejament i elaboració dels continguts

05.05 Col·laboració del SIAD-ESPAI DONA amb el Pla de Barris
L’Espai Dona ha col·laborat en actes organitzats des del Pla de Barris relacionats amb les
dones i la desigualtat de gènere:
Formació per professionals sobre Violència i Gènere
Dins les actuacions del Pla de Barris i Espai Dona es va organitzar una formació per
professionals sobre Violència i Gènere de 19 hores.
Es va dur a terme els dies 10, 17, 24 i 31 i el 14 d’abril a la Sala Polivalent de la Residència
Geriàtrica.
Van participar-hi 17 persones, professionals des diferents àmbits de Palafrugell i la Comarca
(Policia Local, Mossos, CDIAP, Benestar Social, Area d’Atenció a la Família del Consell
Comarcal mediació, aules de barri, educadors, professionals del Pla de Barris, Associació de
Suport a la Dona). Tot i que se’ls va convidar, no van poder assistir professionals de l’àmbit
educatiu, sanitari i jurídic.
La metodologia va ser vivencial, obrint espais d’intercanvi, facilitant a través de les dinàmiques
grupals el qüestionament i el sorgiment de preguntes sobre el coneixement i les actituds
personals. La formació va permetre conèixer els diferents professionals que treballen en
l’àmbit i millorar la xarxa de coordinació.
Hi van participar una vintena de professionals

Enquesta sobre “Participació de les dones, gènere i violència”
Durant els mesos de febrer, març i abril es va passar una enquesta a 170 persones que viuen
i treballen al Pla de Barris sobre participació de les dones, gènere i violència, amb l’objectiu
d’aportar informació sobre quin és l’estat d’aquests aspectes al barri, així com incidir en la
planificació de diverses accions a desenvolupar en el barri.
Es va distribuir als següents espais:
Professionals dels diferents projectes del Pla de Barris
Creu Roja
Aules de Barri
Comunitats de propietaris i propietàries

Agrupació de taxistes
Associació de veïns i veïnes del C/ Ample
Palafrugell Futbol Club
Amics de l’oci, la petanca i l’esport
Taller de teixidores de l’Espai Dona
CEIP Carrilet
Ampa CEIP Carrilet
Llar d’Infants Belluguets
AMPA Llar d’Infants Belluguets
Comerços
SARFA
Usuaris i usuàries del Punt Tic
Butlletí de dones i els seus familiars
Taller de memòria de l’Espai Dona
El maig de 2011 es presentà l’informe amb els resultats i conclusions. Es van enquestar a
unes 100 persones aproximadament.
-

Xerrada Juny : Els drets de les dones

20 de juny
Es va parlar de:
El drets de les dones, consells pràctics quan estem en un procés judicial
Desmuntem mites: si no treballo puc tenir la custòdia dels meus fills i filles? Es pot
denunciar per abandonament de la llar?
Què és la mediació familiar? Tinc dret a un advocat/advocada d’ofici?
Van participar un total de 10 persones.

-

Taller Desembre: Les joguines no són sexistes

19 de desembre
Taller sobre les joguines i els estereotips de gènere.
El taller no es va realitzar per manca de públic.
-

Grup d’Agents per la igualtat en el Pla de Barris

Participació en la dinamització d’un grup d’agents per la igualtat al barri (que col·laboren en la
organització i difusió de les activitats que es realitzen en barri relacionades amb les dones i la
desigualtat de gènere)
Participació de 7 persones

06. Convenis i col·laboracions
Gestió: Identitats Girona, SC Professional
Col·laboració de l’Institut Català de les Dones
Col·laboració amb el SIAD comarcal, SIAD de Sta. Cristina d’Aro, Espai Dona de
Palamós i Punt d’Igualtat de Sant Feliu de Guíxols
Col·laboració directa amb Serveis Municipals: Àrea de Benestar Social i
Ciutadania, IPEP (Institut de Promoció Econòmica), Àrea d’Educació, Patronat
d’Esports, Àrea de Joventut i Àrea de Cultura.
Col·laboració amb entitats del municipi: Creu Roja, Càrites, Associació Suport a la
Dona, Associacions de Veïns i Veïnes del Carrer Ample i de La Sauleda,
Associació d’Afectats de Fibromialgia a Palamós, Associació MIFAS (minusvàlids
físics associats), Ateneu de Palafrugell, CX Espai

07. Subvencions rebudes
Subvenció
Contracte Programa per a la prestació del SIAD amb l’ICD

Quantia
23.000,00€

08. Difusió
A més de breus publicats a Can Bech i els actes del web de l’Ajuntament s’han publicat notes
de premsa a altres mitjans:






07/01/2011 – Nou Palafrugell – Dia Internacional contra la violència vers les dones
13/01/2011 – Diari de Girona – Palafrugell obre un procès participatiu per posar noms
de dona als carrers.
13/03/2011 – Diari de Girona – Teresa de Calcuta, futur nom d’un carrer de la vila
01/04/2011 – El Nou Palafrugell - Noms viaris de dones a Palafrugell
26/11/2011 – El Punt – Rebuig a la violència contra les dones

09. Indicadors
Indicador
Usuàries ateses SIAD
Nombre
participants
activitats
Nombre
participants
activitats del Pla de
Barris
Nombre d’alumnes que
han realitzat tallers de
prevenció

2011
93
336

2010
66
500

137

300

135

2009
91
111

