
Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
Oficina de Polítiques d’Igualtat

I Pla Local d’Igualtat de 
Gènere de Calaf

(2023-2026)

DIAGNOSI



Pla local d’igualtat de gènere. Ajuntament de Calaf - DIAGNOSI 

2

Coordinació del treball:
Oficina de Polítiques d’Igualtat
Elaboració:
Cristina Pérez Opi
Niu de Projectes
Amb la col·laboració de:
Ajuntament de Calaf

© Diputació de Barcelona 

 Juliol 2022



Pla local d’igualtat de gènere. Ajuntament de Calaf - DIAGNOSI 

3

Presentació Institucional
Són molts els moviments feministes que al llarg de la història han colpit arreu. Són molts 

els moviments de col•lectius dissidents que, des dels marges, han lluitat i segueixen lluitant 
per drets humans bàsics i innegociables. És cert, però, que els moviments feministes i lluites 
socials dels barris de les grans ciutats sempre han tingut una textura diferent als espais més 
rurals. 

A Calaf, vila de 3.500 habitats, fa anys que lluita per ser una vila feminista. En fa tres que 
ens vam unir al programa de FGCity, un full de ruta que marca eix per eix les accions que 
ens cal fer com a poble per aconseguir la igualtat. Però en fa molts més que dones, asso-
ciacions de dones i entitats vinculades al poble amb uns forts valors feministes, fan petits 
passos de gegant per fer visible la necessitat de lluitar per l’equitat entre persones.

És gràcies a aquests referents que som avui aquí. I després de tanta història, tenim clar 
que és en el moviment transfeminista on volem ser. Aquest arriba com una altra onada de 
lluita amb una fortalesa immensa, que abraça totes les opressions i les ajunta per destruir 
línies absurdes, que pretenien separar a aquelles que sempre havíem d’estar juntes.

Sabem que el patriarcat i el masclisme continuen ben vius a la nostra societat i que no 
ens serà fàcil vèncer tanta ideologia clavada a tants òrgans. El gènere, juntament amb al-
tres eixos d’opressió com el classisme, el racisme, la cisheteronormativitat, el capacitisme, 
d’edatisme, són encara avui un element central de les estructures i les relacions socials, 
econòmiques i polítiques. A través d’aquests eixos d’opressió, el patriarcat reprodueix quoti-
dianament estereotips, rols socials i jerarquies d’estatus que coarten la llibertat dels infants, 
adolescents, dones, treballadoris sexuals, bolleres, bisexuals i trans.

Per tal de que tinguin un impacte i siguin efectives, les Polítiques Feministes i d’Igualtat del 
nostre poble han de traçar-se transversalment, entrant en totes les esferes de la política, en 
totes les àrees, en totes les regidories. Hem de platejar-nos cada acció de qualsevol àmbit 
des de la mirada trasnfeminista: urbanisme, habitatge, educació, esports, cultura, medi am-
bient, turisme, economia... totes les esferes. Requereix temps, entrega i un esforç innegable 
per replantejar, desfer i reconstruir; però és la via.

Així ho proposa el Pla d’Igualtat que hem plantejat, el qual hem coordinat amb l’esmentat 
programa de FGCity. Els Plans d’Igualtats són una eina de treball per guiar a les 
administracions públiques amb l’objectiu de construir una societat més igualitària. Tot i que 
fins ara estàvem adherides al Pla d’Igualtat del Consell Comarcal, ens calia un pla més pro-
per i personalitzat per la nostra vila; i així ho hem fet.

No cal dir, però, que en una societat on el canvi és constant i incansable, és imprescindi-
ble que els plans es revisin, es replantegin i es modifiquin si és necessari. De fet, és l’única 
garantia de que el pla estigui viu, es segueixi i hi hagi gent que s’interessa per complir-lo.

Un municipi sense Pla d’Igualtat no pot assegurar la certesa de la indistinció entre perso-
nes. Tenir el pla és una crida segura cap a aquesta voluntat. Tenir-lo i dur-lo a terme.

Bet Miquel Verdés
Ajuntament de Calaf

Regidora de Polítiques Feministes i d’Igualtat, Educació, Habitatge i Cooperativisme.
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1.- PRESENTACIÓ

Els Plans d’Igualtat, impulsats per molts Ajuntaments i Consells Comarcals constitueixen 
importants eines d’intervenció municipal per al foment de la igualtat de dones i homes als 
territoris.

Al llarg dels anys de desenvolupament de les polítiques d’igualtat, aquests plans han 
esdevingut importants eines de planificació estratègica que impliquen a diversos agents 
del consistori i de la ciutadania i que, fruit de la intervenció conjunta, van avançant en la 
construcció de societats més igualitàries.

Un Pla d’Igualtat de gènere es defineix com un conjunt ordenat d’objectius i mesures que 
constitueixen la base per al desenvolupament d’una estratègia integral orientada a millorar 
i equilibrar la situació de dones i homes en un territori i/o organització. És el document clau 
que, a més de servir per a la planificació, possibilitarà el seguiment i avaluació posterior del 
camí recorregut en aquest àmbit.

Fins ara, l’Ajuntament de Calaf porta temps desplegant polítiques feministes en el municipi, 
bé per iniciativa pròpia i d’altres vinculades al Pla comarcal del Consell Comarcal de l’Anoia 
al qual està adherit. 

Entre les actuacions més significatives cal destacar que més enllà de les celebracions de 
les diades internacionals, tallers de coeducació, atenció a dones que pateixen violències 
entre d’altres, la regidoria de Feminismes va signar un acord amb l’entitat Forgender Seal 
per obtenir el distintiu d’igualtat.  

Amb l’elaboració d’aquest primer pla local per a la igualtat de gènere de Calaf, es vol avançar 
en el desplegament efectiu de polítiques feministes en el municipi, ordenant les actuacions 
dutes a terme així com avançant en l’impuls de noves accions per a reduir les desigualtats 
per raó de gènere en el municipi. 

El document que es presenta és resultat del procés endegat per assolir aquest objectiu. Per 
a l’elaboració del pla d’igualtat, l’Ajuntament ha comptat amb el suport tècnic de l’Oficina 
de Polítiques d’igualtat de la Diputació i de Niu de Projectes, com a consultora que ha 
proporcionat l’assessorament en tot el procés.
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2.- EVOLUCIÓ DE LES POLITIQUES D’IGUALTAT I  MARC NORMATIU

Les polítiques per la igualtat dels homes i dones, han estat desenvolupades per tal de 
corregir o compensar les situacions de desigualtat i  de discriminació i poder avançar 
més enllà de l’estricte reconeixement formal. Aquestes polítiques han anat evolucionant 
des d’accions merament testimonials dins alguns òrgans de representació internacional 
sense cap capacitat d’intervenció, fins a programes molt específics, orientats a resoldre 
problemàtiques molt concretes, dotats d’un volum de recursos important i amb una gran 
capacitat d’intervenció.

En un primer moment, les polítiques s’orientaven a eliminar tota discriminació manifesta 
en l’ordenament jurídic i normatiu de les nostres societats. Això ha anat passant durant 
períodes de temps més o menys llargs segons els països, però en general ha durat des dels 
anys 70’s fins als 90’s, tot i que el procés es continua sempre ampliant a nous dominis de les 
nostres regulacions legislatives. 

Des de la segona meitat dels 80’s fins als finals dels 90’s, l’enfocament prioritari ha estat 
la necessitat d’endegar polítiques d’igualtat d’acció positiva per a les dones, intervenint de 
manera focalitzada sobre els àmbits i pràctiques que s’evidenciaven com a discriminatoris.

A finals dels anys 90, s’ha imposat l’adopció d’un enfocament integrador i transversal 
que afecti a tots els àmbits d’intervenció i a tots els nivells, anomenat mainstreaming o 
transversalitat de gènere o també enfocament integrat de gènere. Aquesta estratègia ha 
entrat en vigor des de la segona meitat dels anys 90’s, propiciada a partir de la Conferència 
Internacional de Dones a Beijing

De fet però, moltes polítiques vigents mantenen un enfocament dual que plantegen la 
política de l’acció positiva de manera complementària a l’enfocament integrat de gènere.

Fins al moment actual, els principals resultats aconseguits amb les polítiques d’igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones promogudes han estat bàsicament:

− la prohibició explícita en l’ordenament jurídic de tota discriminació directa contra les
dones en l’àmbit laboral

− la millora de la situació en general de les dones respecte a com estaven abans de la
implementació de les mateixes, en els diferents àmbits d’intervenció.

− l’anàlisi i millor comprensió de quins són els fonaments sobre els que es basen les
situacions de desigualtat entre homes i dones
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− el major coneixement i sensibilització dels diferents agents socials i la ciutadania en
general sobre la necessitat de fomentar i respectar la igualtat d’oportunitats entre les
dones i els homes.

− la identificació com a delictes penals de les discriminacions i els abusos de poder
contra les dones en diferents àmbits per mitjà del codi penal, en l’àmbit laboral,...

− la nova llei de drets de les persones gais, lesbianes, transsexuals i per l’erradicació
de l’homofòbia, lesbofòbia i transfòbia.

Tot i aquests resultats, encara queda un llarg camí per recórrer fins a assolir de facto que les 
dones puguin optar plenament, i sense factors de discriminacions indirectes, a les mateixes 
oportunitats de desenvolupament personal i professional que els homes.

Bàsicament, els diferents òrgans de govern amb competències en igualtat de dones i homes 
intervenen formulant plans d’actuació per assolir els objectius d’un major equilibri social 
entre homes i dones en diversos àmbits com el social, el polític, l’econòmic, etc... on es 
posen de manifest les situacions de discriminació.

Així, tant des de la pròpia Comissió Europea o els diferents Estats membres, com des dels 
governs regionals, provincials o locals, es desenvolupen plans polítics d’actuació, per una 
vigència determinada de 3 o 4 anys per regla general, en els quals s’expressen les prioritats 
polítiques que condicionaran la dedicació de recursos i les programacions d’intervenció en 
el període en qüestió, destinats a promoure una major igualtat  entre les dones i els homes.

Aquestes polítiques han estat principalment canalitzades a través dels Programes 
d’Acció Comunitària per la Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones que s’han vingut 
desenvolupant des dels anys 80’s, a més de la necessària adopció dels enfocaments 
transversals de gènere en el marc de programes adreçats a objectius més amplis.

Des de l’any 1982 i fins a l’actualitat, la UE ha anat desenvolupant programes d’acció 
comunitària per la igualtat d’oportunitats. Cada programa ha creat un marc d’actuacions en 
diferents línies prioritàries, destinant mitjans, eines i recursos i impulsant als Estats Membres 
a generar també els seus propis programes.

2.3. Normativa en matèria d’igualtat: Legislació estatal i autonòmica

A nivell Estatal al 2007 s’aprova la Llei Orgànica per la Igualtat efectiva entre dones i 
homes (B.O.E. nº 71 de 23/03/2007).
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Com el seu nom indica, aquesta llei està adreçada a obtenir la igualtat efectiva entre dones 
i homes amb l’eliminació de tota discriminació per raó de sexe, en particular les que afecten 
a les dones.

Amb una vocació transversal , projecta la seva influència sobre tots els àmbits de la vida i, 
singularment en les esferes política, civil, laboral, econòmica, cultural i artística, integrant 
el principi d’igualtat i de perspectiva de gènere en l’ordenació general de les polítiques 
públiques. Des d’aquesta perspectiva estableix els criteris d’actuació de tots els poders 
públics en relació amb la igualtat.

També proporciona garanties processals per a la tutela del dret a la igualtat entre les dones 
i els homes a través de procediments judicials preferents i sumaris on es pot invertir la 
càrrega de la prova.

Estableix un marc general per a l’adopció de les accions positives que permetin condicions 
per a afavorir una major igualtat real i efectiva entre homes i dones, i incorpora un conjunt 
de mesures per eliminar i corregir la desigualtat en els diferents àmbits de la realitat social, 
cultural, artística i per al foment de la igualtat.

Finalment, assegura una representació equilibrada d’ambdós sexes en la composició dels 
òrgans, càrrecs de responsabilitat i de presa de decisió de tots els poders públics i en la 
normativa de règim electoral.

Altres lleis importants en matèria d’igualtat homes i dones a l’Estat espanyol que cal tenir 
presents són:

Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de 
les persones treballadores.

Llei 30/2003, de 13 d’octubre, sobre mesures per incorporar la valoració de l’ impacte de 
gènere en les disposicions normatives que elabori el Govern.

Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la 
Violència de Gènere. Publicada en el BOE N. º 313 de 29 de desembre de 2004.  Aquesta 
llei va suposar un destacat avenç en l’afrontament de la xacra de la violència contra les 
dones, a nivell de rellevància social i de disposició d’una protecció formal en casos de 
perill emparada amb un rang elevat de l’ordenament jurídic. S’introdueixen mesures a nivell 
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preventiu, d’intervenció i de protecció per a les víctimes, en l’àmbit laboral, de reinserció 
social, formació ocupacional, habitatge social, serveis socials, educació, salut. Així mateix, 
estableix el desplegament d’una bateria de recursos jurídics per atendre les mesures 
disposades davant les denúncies i els crims que es presentin.

Llei 15/2005, de 8 de juliol, per la qual es modifiquen el Codi Civil i la Llei de Enjudiciament 
Civil en matèria de separació i divorci. 

Les polítiques d’igualtat a l’àmbit autonòmic i local

Catalunya ha estat una autonomia on hi ha hagut un moviment social actiu en relació a les 
demandes i reivindicacions feministes, tant a nivell de la societat civil, com en iniciatives 
des de les institucions. Així, trobem departaments, unitats i entitats dedicades a la igualtat 
al mateix moment que va ser permès formalment en el període de transició democràtica, 
inicialment en els sindicats, entitats associatives i partits polítics de caire progressista. 

A Catalunya, l’equitat de gènere és un valor reconegut en l’ordenament jurídic català. En 
particular, l’Estatut de Catalunya aprovat per llei orgànica el juliol de 2006, es mostra altament 
sensible en relació a aquesta temàtica, i estableix en el títol preliminar que els poders públics 
catalans han de promoure els valors de la llibertat, la democràcia, la igualtat, el pluralisme, la 
pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió social, l’equitat de gènere i la sostenibilitat. El model 
de societat que recull l’Estatut es basa en dos grans eixos: garantir els drets de les dones i la 
igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i garantir que la perspectiva de gènere impregni 
les polítiques dels poders públics catalans.

Llei Orgànica 6/2006 de Reforma de l’Estatut d’Autonomia

El nou Estatut regula els drets civils i socials, entre els quals els drets de les dones correspon 
a l’article 19.

Títol I. Drets, deures i principis rectors. Capítol I. Drets i Deures en l’àmbit civil i social. 

Article 13. Drets de les Dones. 

19.1  Totes les dones tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat 
personal, i a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i  
de tota mena de discriminació. 

19.2   Les dones tenen dret a participar en condicions d’igualtat d’oportunitats amb els 
homes en tots els àmbits públics i privats

D’acord amb l’article 41 de l’Estatut, situat dins l’apartat de “principis”, reconeix que els 
poders públics han de garantir  la incorporació de la  perspectiva de gènere.
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L’Estatut també incorpora la paritat en la composició i règim electoral del Parlament (article 
56) 

Són electors i elegibles els ciutadans de Catalunya que estan en ple ús de llurs drets civils i 
polítics, d’acord amb la legislació electoral. La llei electoral de Catalunya ha d’establir criteris 
de paritat entre dones i homes per a l’elaboració de les llistes.

Llei 5/2008  de 24 d’abril del dret de les dones  a erradicar la violència masclista 

Aquesta Llei recull les actuacions que els poders públics catalans han de dur a terme contra 
la violència masclista i la xarxa de serveis d’atenció i recuperació que garanteixin una 
intervenció integral contra totes les formes d’aquesta violència. 

A nivell conceptual, ha posat al centre les dones com a subjectes de dret i la consideració que la 
violència masclista com una greu vulneració dels seus drets humans i llibertats fonamentals, 
i reconeix la importància dels aspectes preventius i subratlla les mesures de sensibilització, 
prevenció i detecció precoç com a principis fonamentals en la seva erradicació. 

A nivell competencial correspon als municipis programar, prestar i gestionar els Serveis 
d’Informació i Atenció a les dones i efectuar la derivació als diferents serveis en els termes 
previstos en aquesta Llei.

Llei 17/2020, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la vio-
lència masclista 

En 2020 s’aprova la Llei 17/2020 fruit de l’avaluació de la llei  5/2009 en què es van identificar 
mancances i la necessitat d’ampliació del seu àmbit i les garanties de protecció. Aquesta 
nova llei ha comptat amb la participació d’expertes del dret de les dones a erradicar la vio-
lència masclista entitats que treballen en l’àmbit de les violències masclistes.

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

A nivell autonòmic, des de juliol de 2015 Catalunya compta amb la Llei 17/2015, del 21 de 
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

L’objecte d’aquesta llei és establir i regular els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el 
dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circums-
tàncies de la vida.
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En efecte, per tal d’assolir una igualtat efectiva de dones i homes, aquesta llei vol reforçar les 
mesures i els mecanismes concrets per a aconseguir que els poders públics de Catalunya 
duguin a terme polítiques i actuacions destinades a erradicar el fenomen de la desigualtat 
entre dones i homes, que col·loca les dones en una situació de subordinació i desavantatge 
social i econòmic respecte dels homes i que impedeix que les dones exerceixin plenament 
llurs drets com a ciutadanes.

El capítol I, de disposicions generals, determina l’objecte, les finalitats generals i 
l’àmbit d’aplicació de la Llei. Aquest capítol es completa amb la identificació dels prin-
cipis rectors que han de presidir l’actuació dels poders públics de Catalunya amb relació 
a la igualtat efectiva de dones i homes. Estableix també els mecanismes per a garantir la 
integració de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques, l’avaluació d’impacte i el 
reconeixement de les associacions. 

El capítol II determina les competències de l’Administració de la Generalitat i de l’Ad-
ministració local en matèria de polítiques d’igualtat. També es defineix el marc orga-
nitzatiu per a impulsar, desenvolupar i avaluar les accions i les polítiques públiques per a 
promoure la igualtat de dones i homes a Catalunya, i introdueix els mecanismes per a la 
transversalitat de gènere.

El capítol III es refereix als mecanismes per a garantir el dret d’igualtat efectiva de do-
nes i homes en l’Administració pública per mitjà de les polítiques de contractació pública, 
les subvencions, els ajuts, les beques i llicències administratives, el nomenament paritari en 
els òrgans de presa de decisions i els plans d’igualtat per al personal al servei de les admi-
nistracions públiques de Catalunya, les institucions de la Generalitat, els agents socials i les 
entitats sense ànim de lucre, i també l’impacte de gènere en les lleis de pressupostos.

El capítol IV estableix les polítiques públiques per a promoure la igualtat efectiva en 
els diferents àmbits d’actuació.

El capítol V estableix mesures per a garantir l’aplicació de la Llei

Per últim cal fer esment a la llei de drets de les persones gais, lesbianes, transsexuals 
i per l’erradicació de l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia aprovada a l’octubre de 
2014 pel Parlament de Catalunya.

L’objectiu d’aquesta llei és desenvolupar i garantir els drets de les persones lesbianes, gais, 
dones i homes bisexuals i transsexuals (LGTBII) i evitar situacions de discriminació i vio-
lència cap a aquest col·lectiu, conegudes socialment també com a homofòbia, lesbofòbia i 
transfòbia.
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La llei també assenyala les polítiques públiques a promoure per la igualtat efectiva de les 
persones LGTBI.

1.- Professionals que actuen en àmbits sensibles.

Formació i sensibilització.: garantint la formació i la sensibilització adequada de totes les 
persones professionals que treballen en diferents àmbits d’educació, salut, serveis socials, 
forces de seguretat...

2.- Sectors d’intervenció. Per altra banda, els sectors que des de la llei es preveuen diverses 
intervencions són: educació, universitats, cultura, lleure i esport, mitjans de comunicació, 
salut i acció social.

3. PLANTEJAMENT METODOLÒGIC:

Plantejament metodològic:

Eines per a la transversalitat: La comissió de seguiment

Per impulsar la transversalització de les polítiques d’igualtat de gènere, i en el marc del pro-
cés d’elaboració del present pla d’igualtat del municipi, es va considerar necessari crear des 
dels inicis una comissió transversal d’igualtat que pugui impulsar el desplegament transver-
sal del pla d’acció que finalment s’aprovi.

Les persones i àmbits que conformen aquesta comissió són:

Les persones que la conformen han participat en una formació sobre polítiques d’igualtat 
incorporada en el procés metodològic per a l’elaboració del diagnòstic i pla d’acció resultant. 
L’objectiu d’aquesta formació ha estat dotar d’un marc conceptual compartit i d’eines pràcti-
ques a les persones que hi formen part d’aquesta comissió.

COMISSIÓ TRANSVERSAL DE SEGUIMENT DEL PLA 

Persona Servei
Elisabet Miquel Verdes Regidora Polítiques feministes i 

d’Igualtat 

Solenn Lamour Frauca Serveis Socials i Educació 

Núria Valencia Peñuelas Àrea d'Intervenció 

Marc Arenas Camps Àrea de Medi Ambient 

Maria José Pavón Brebal Àrea de Secretaria 
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Detecció de necessitats i definició d’accions

Per elaborar el Pla local d’igualtat de gènere del municipi s’han utilitzat diferents eines me-
todològiques: recull documental i anàlisi descriptiu i eines de recollida d’informació pri-
mària, tant quantitatives com qualitatives. El treball ha estat desenvolupat en 2 fases:

Fase 1. Diagnòstic de necessitats

Les Preguntes claus que han guiat aquesta fase han estat:

Què s’ha fet en matèria d’igualtat?

Anàlisi de la trajectòria realitzada fins al moment en matèria de polítiques d’igualtat a partir 
de la consulta de fonts d’informació secundària i de les opinions i aportacions recollides en 
la fase de consulta i participació (entrevista individual i/o qüestionari grupal dels ens locals, 
Qüestionari ciutadania).

Quines són les noves necessitats en matèria d’igualtat?

Diagnòstic territorial (DAFO) en clau de gènere d’acord amb diferents indicadors i anàlisi de 
dades estadístiques.
Els àmbits estudiats han estat:
Àmbit 1. Compromís amb la Igualtat.
Àmbit 2. Violències masclistes.
Àmbit 3. Drets i Qualitat de Vida.
Àmbit 4. Educació i transmissió d’una cultura igualitària.
Àmbit 5. Treballs i usos del temps.
Àmbit 6. Participació i Lideratge.
Fase de treball de camp. Accions realitzades:
Entrevistes Realitzades: 

Tallers o sessions grupals: 

1 grup de discussió: adreçat al personal tècnic de diferents àrees municipals. Realitzat el 
17 de febrer. Persones participants:

Qüestionaris:

1 Qüestionari en línia: adreçat a les entitats socials del municipi. S’han rebut un total de 6 
respostes.

El producte final d’aquesta fase ha estat el document Diagnòstic territorial en clau de gè-
nere que ha servit de base per definir les accions a incloure en el pla d’igualtat.

Persona Càrrec Data 
Elisabet Miquel Verdes  Regidora d’Igualtat  10 febrer 2022  
Solenn Lamour Frauca Tècnica d’igualtat  10 febrer 2022  

Persona Servei 
Solenn Lamour Frauca Serveis Socials i Educació 
Núria Valencia Peñuelas Àrea d'Intervenció
Marc Arenas Camps Àrea de Medi Ambient
Maria José Pavón Brebal Àrea de Secretaria 
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Fase 2.  Disseny del Pla d’Igualtat:

Què podem fer per avançar en la construcció d’una ciutat més igualitària?

En aquesta fase s’ha treballat de manera conjunta per a la concreció d’objectius i d’accions 
a incloure en el pla d’acció. Amb les aportacions qualitatives s’ha completat el mapa de ne-
cessitats i propostes d’acció prioritàries a incloure en el Pla local d’igualtat del municipi per 
als pròxims anys. En aquesta segona part s’ha treballat amb les persones del consistori que 
conformen la comissió d’igualtat amb un format de fitxes d’acció per a la seva priorització. El 
taller es va du a terme el passat dia 17 de maig.
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PRESENTACIÓ DE RESULTATS:

DIAGNÒSTIC TERRITORIAL EN CLAU DE 

GÈNERE
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1.- CONTEXTUALITZACIÓ DEL MUNICIPI:

El municipi de Calaf té una extensió de 9.35 Km2 i un cens de població de 3.597 habitants 
(2021), dels quals, el 50,18 % (1.805) són homes i el 49,81%(1792) dones.

La vila es troba situada al sector septentrional de la comarca de l’Anoia i és al centre de la 
subcomarca geogràfica de l’Alta Segarra. 

Hi ha set nuclis de població, dels quals Calaf, al nord de la unitat, destaca respecte a la resta 
de poblacions que presenten una població disseminada amb nuclis reduïts.

Infraestructures i accessibilitat: 

La posició privilegiada de Calaf amb l’eix central la situa com a nucli pivotant connectant-la 
amb bona part de les destinacions de Catalunya, de Lleida a Girona, de Lleida a Barcelona i, 
directament a Tarragona. Si bé, aquesta posició privilegiada resta minoritzada per la no molt 
bona connexió amb l’Àrea de Barcelona, ja que el municipi de Calaf es troba a una distància 
d’entre 60 i 75 minuts de la ciutat de Barcelona.

Calaf és un nus de comunicacions en què s’encreuen els eixos principals, la C-1412, eix 
nord-oest sud-est, que va d’Igualada a la Seu d’Urgell, i la C-25, l’eix transversal. Disposa 
també de carreteres comarcals i locals que uneixen les diferents poblacions entre elles, 
amb Calaf i també amb Igualada situada al sud de la unitat. La via del tren passa per Calaf 
provinent de Manresa en direcció a Lleida.

L’actual xarxa viària permet copsar la situació del municipi de Calaf convertit en un important 
nucli de comunicació tant intracomarcal com regional i estatal.

• L’Autovia A2 (Barcelona-Madrid) continuant després de Jorba per la C-1412, direcció
Andorra. Aquesta ha estat des de sempre la ruta tradicional i la més curta per anar
a Andorra.

• C-25 Eix transversal Lleida - Girona , amb dos accessos al municipi, un a l’est coin
cident amb el Polígon Industrial “Les Garrigues” (sortida 107) i un altre al nord, per
entrar al nucli urbà, (sortida 103).

Calaf, compta a més amb una estació de la companyia ferroviària RENFE en la seva línia 
Barcelona-Lleida; així com amb diverses línies regulars d’autobusos: Alsa (La Seu d’Ur-
gell-Igualada-Barcelona), Hispano Igualadina-MONBUS (Calaf-Igualada-Barcelona) i  Sa-
galés (Calaf-Manresa).

El transport a demanda Clic.Cat La comarca de l’Alta Segarra va començar a prestar el 
servei de transport a demanda a finals de maig com una prova pilot amb una durada de 6 
mesos. Es va impulsar des de l’Ajuntament de Calaf i la Mancomunitat de l’Alta Segarra, jun-
tament amb l’empresa Shotl, el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i 
el Departament de Territori i Sostenibilitat en el marc de l’estratègia SmartCatalonia.
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Dades Sociodemogràfiques

Segons les dades estadístiques recollides de la Base de Dades Hermes,(Diputació de Bar-
celona), en el mes de desembre de 2021, Calaf tenia un total de 3.597  habitants, aquesta 
població s’ha mantingut força estable, mostrant un increment percentual entre l’any 2017 i 
2021 del 3,45%. 

La distribució per sexe és força homogènia, l’any 2021 les dones del municipi sumaven un 
total de  1.792 i els homes un total de 1.805. En termes relatius, els homes representen el 
50,18% del total de la població i les dones el 49,81%.

Resum Indicadors

Població per grups d’edat

En quant la distribució de la població per grans grups d’edat, el gruix de la població es 
concentra entre les franges d’edat de població activa, aquella població amb edats compre-
ses entre els 16 i 64 anys, un total de 2.169 persones i un pes relatiu del 60,30% del conjunt 
poblacional. Una població infantil, de  681 persones i una població de més de seixanta-cinc 

Població  2021 Homes  Dones  Total

TOTAL 1.805 1.792 3.597

Font: Base de dades Hermes. Diputació de Barcelona

Evolució de la població 2017 2019 2021
Variació 2019-2021 

Absoluts % 
 Homes 1.776 1.775 1.805 30 1,69% 
 Dones 1.701 1.760 1.792 32 1,82% 

Font: Base de dades Hermes. Diputació de Barcelona 

Població total 3.597 
Variació anual -1,61%
Variació 2017-2021 3,45% 
Habitants per km2 390 
Homes 1.805 
Dones 1.792 
Percentatge de joves 18,93% 
Percentatge d'adults 60,30% 
Percentatge pob. gran 20,77% 
Índex d'envelliment 109,69 
Edat mitjana 43,03 
Índex de dependència global 65,84 
Índex de recanvi 101,54 
Població estacional 0 
Població resident a l'estranger 125 
Naixements 39 
Índex Sintètic de Fecunditat 1,89 
Defuncions 31 
Taxa bruta de mortalitat  8,62 

Font: Base de dades Hermes. Diputació de Barcelona
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anys de 747 persones (desembre de 2021). La població de 0 a 15 anys representava el 
18,93% del total i la població de més de seixanta-cinc anys el 20,77% del conjunt poblacio-
nal. 

L’edat mitjana de la població del municipi de Calaf és de 43 anys. Per les dones, l’edat mitja-
na és de 44 anys i pels homes de 42.

Cal destacar un creixement molt lleuger de la població del municipi, més acusat entre la 
població d’entre 0 i 15 anys.

La distribució de la població per edats i sexe mostra una piràmide poblacional molt sem-
blant a la resta dels municipis de la província de Barcelona i de la comarca de l’Anoia, 
amb un gruix de població concentrada en les edats de trenta-cinc anys fins als 65. A partir 
d’aquesta edat la piràmide s’encongeix. 

A Calaf, s’observa una distribució bastant equilibrada per sexes i trams d’edat. Destaca un 
volum més elevat d’homes en els trams centrals (de 40 a 54 anys). Per altra banda, i en 
relació amb la població més gran, destaca major pes de dones a partir dels seixanta anys.

 Evolució de la població Calaf 2017 2019 2021
Variació 2019-2021 

Absoluts  % 
 Homes 1.776 1.775 1.805 30 1,69% 
 Dones 1.701 1.760 1.792 32 1,82% 
 Població de 0-15 anys 595 632 681 49 7,75% 
 Població de 16-64 anys 2.170 2.166 2.169 3 0,14% 
 Població de 65 i més anys 712 737 747 10 1,36% 
 Espanyols 2.842 2.838 2.797 -41 -1,44%
 Estrangers 635 697 800 103 14,78%
 Població resident a l'estranger 92  104 125 21 20,19%
 TOTAL 3.477 3.535 3.597 62 1,75% 

Font: Base de dades Hermes. Diputació de Barcelona

Font: Idescat. Base de dades Municipals. 

Població a 1 de gener, Per sexe i edat quinquenal. Calaf. 2020

Homes
Dones

150   125  100  75  50  25   0  25  50  75  100  125  150
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Distribució de la població per edats i sexe

Dades comparatives amb la comarca
Si analitzem alguns indicadors en comparativa amb les dades comarcals, podem con-
cloure que el municipi Calaf representa només el 2,89% de la població comarcal. D’altra 
banda, l’edat mitjana de la població de Calaf és lleugerament més alta que la de la comarca. 

Pel que fa als índexs de joventut, s’observa una taxa de joventut lleugerament més baixa en 
el cas de Calaf respecte a la taxa de joventut de la comarca. Així mateix, trobem un índex 
d’envelliment i de sobreenvelliment més alt en el municipi.

Estructura de la població 2021 Calaf Comarca de l'Anoia 
 Població Total 3.597 124.112 
 Població resident a l'estranger 125 3.432 
 Habitants per km² 390 143 
 Edat mitjana de la població 43,03 42,36 
 Taxa de joventut 8,62% 9,70% 
 Índex d'envelliment 109,69 104,87 
 Índex de sobreenvelliment 19,41 15,8 
 Índex de dependència global 65,84 54,78 
 Índex de dependència juvenil 31,4 26,74 
 Índex de dependència senil 34,44 28,04 
 Índex de recanvi 101,54 98,51 
 Índex de potencialitat 79,66 63,7 
 Índex de tendència 75,88 82,96 

Font: Base de dades Hermes. Diputació de Barcelona

Edat Homes Dones Total 

De 0 a 4 anys 92 81 173 
De 5 a 9 anys 122 106 228 
De 10 a 14 anys 113 112 225 
De 15 a 19 anys 94 101 195 
De 20 a 24 anys 85 85 170 
De 25 a 29 anys 77 101 178 
De 30 a 34 anys 96 92 188 
De 35 a 39 anys 112 112 224 
De 40 a 44 anys 163 126 289 
De 45 a 49 anys 151 111 262 
De 50 a 54 anys 143 114 257 
De 55 a 59 anys 129 134 263 
De 60 a 64 anys 100 98 198 
De 65 a 69 anys 93 99 192 
De 70 a 74 anys 69 93 162 
De 75 a 79 anys 70 79 149 
De 80 a 84 anys 38 61 99 
De 85 anys i més 58 87 145 
TOTAL 1.805 1.792 3.597 

Font: Base de dades Hermes. Diputació de Barcelona
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Respecte a aquest índex d’envelliment, a Calaf, a escala global (homes i dones)  es produeix 
un índex d’envelliment del 109,69% (2021) i amb una tendència a la baixa  respecte anys 
enrere amb un decrement del -3,14 punts percentuals. Una taxa de joventut del 9,48%, amb 
un comportament positiu més moderat, d’un increment de 0,55 punts percentuals i un índex 
de dependència global del 59,85% que es manté força estable. Tot això, es tradueix en un 
increment de l’índex de recanvi poblacional del 3,24 punts percentuals. 

Si atenem als índexs d’envelliment i sobreenvelliment de la població segons sexe, cal 
destacar que aquests són més elevats en els cas de les dones. Aquesta dada és important 
considerar-la des d’una perspectiva de gènere, atès que les dones tenen una major espe-
rança de vida i queden vídues amb més freqüència que els homes. Per tant, cal fer atenció 
a les necessitats d’atenció específica d’aquestes, ja que sovint viuen soles.

En quant els índexs de dependència senil i dependència juvenil, també aquests són més 
elevats en les dones.

Població estrangera

En quant la població estrangera present en el municipi de Calaf, en 2021 n’hi havia 770 
persones  residents d’origen estranger. Percentualment, suposen el 22,24% del conjunt po-
blacional. Amb un increment sostingut al llarg dels anys estudiats. 

Estructura de la població  2016 2018 2020
Variació punts percentuals 
2016-2018 2018-2020 

Taxa de joventut 7,96 8,93 9,48 0,98 0,55
Índex d'envelliment 132,16 142,53 139,39 10,37 -3,14
Índex de Dependència global 63,49 60,03 59,85 -3,46 -0,18
Índex de recanvi 127,72 119,83 123,08 -7,89 3,24

Font: Base de dades Hermes. Diputació de Barcelona

Calaf Homes Dones Total 

Índex envelliment 91,88 129,32 109,69
Índex sobreenvelliment 17,68 20,76 19,41
Índex Dependència Global 61,16 70,83 65,84
Índex dependencia Senil 29,29 39,94 34,44
Índex dependencia juvenil 31,88 30,89 31,40
Índex recanvi Edats actives 106,38 97,03 101,54

Font: Base de dades Hermes. Diputació de Barcelona

 Nacionalitat (% total població) 2017 2019 2021 Variació punts percentuals 
2017 - 2019  2019 - 2021  

 Total Espanyols 81,74% 80,28% 77,76% -1,45 -2,52
   Àfrica 11,33% 12,79% 15,29% 1,45 2,5 
   Amèrica 0,55% 0,82% 0,86% 0,27 0,04
   Àsia 0,35% 0,28% 0,50% -0,06 0,22

 Europa 6,04% 5,83% 5,59% -0,21 -0,24
   Resta del món 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 
 Total Estrangers 18,26% 19,72% 22,24% 1,45 2,52

    Font: Base de dades Hermes. Diputació de Barcelona
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Pel que fa a les nacionalitats, destaca la població procedent de Marroc, amb un total de 
470 persones, a continuació les persones procedents de Romania són les més nombroses. 
La distribució per sexes entre la població estrangera era d’un total de 403 homes i 367 dones 
en el període analitzat.

La comparativa local amb les dades comarcals mostra que la població estrangera a Calaf 
és més alta que el conjunt comarcal. A Calaf aquesta representa el 21,77% del conjunt po-
blacional i en la comarca la població estrangera té un pes del 9,30%. És a dir, que hi ha un 
volum significatiu de persones estrangeres residents en el municipi.

Nacionalitat (% total població) 2020 Calaf Comarca de l'Anoia 
 Total Espanyols 78,23% 90,70% 
   Àfrica 14,96% 4,69% 
   Amèrica 0,79% 1,77% 
   Àsia 0,36% 0,78% 

 Europa 5,66% 2,06% 
   Resta del món 0,00% 0,00% 
 Total Estrangers 21,77% 9,30% 

Font: Base de dades Hermes. Diputació de Barcelona

Àmbit geogràfic Homes Dones Total 

Espanya 1.433 1.427 2.860 
Marroc 240 230 470 
Romania 69 59 128 
Senegal 18 19 37 
Ucraïna 25 11 36 
Guinea 11 12 23 
Polònia 8 6 14 
Portugal 5 2 7 
Brasil 1 6 7 
Mali  4 2 6 
França 4 1 5 
Bulgària 3 2 5 
Equador 3 2 5 
Síria 2 3 5 
Mauritània  2 3 5 
Moldàvia 1 4 5 
Gàmbia 3 1 4 
Uruguai 3 1 4 
Pakistan 1 3 4 
Total Espanyols 1.433 1.427 2.860 
Total Estrangers 403 367 770 
Total Població 1.836 1.794 3.630 

Font: Base de dades Hermes. Diputació de Barcelona
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DIAGNÒSTIC EN CLAU DE GÈNERE PER 
ÀMBITS
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5.1. COMPROMÍS AMB LA IGUALTAT

La política d’igualtat de gènere és entesa com el conjunt estructurat d’accions i el com-
promís que l’organització manifesta respecte a aquest àmbit. Partim de la consta-
tació del fet que una bona trajectòria de l’organització municipal en el desplega-
ment de polítiques de gènere enforteix l’experiència i sensibilització envers aquest 
principi. La implicació del cos polític i tècnic del conjunt d`àrees i serveis de l’ajuntament 
i la destinació de recursos  és un condicionant previ per poder incorporar la perspectiva 
de gènere de manera transversal en el conjunt de polítiques locals cap a la ciutadania. 
Aquest eix estratègic busca situar la igualtat entre dones i homes com a dret fonamental de 
totes les persones i com a valor central de l’acció municipal i de totes les polítiques locals. 
Per tal d’aconseguir-lo, des del compromís polític i de manera específica des de les políti-
ques locals d’igualtat s’ha de treballar de manera transversal per tal d’incorporar la igualtat 
en tots els plans, programes i projectes municipals, potenciant un model de treball instituci-
onal que posi l’accent en la transversalitat, la coordinació i la presa de decisions conjuntes.

5.1.1. Cultura institucional i compromís envers la igualtat de dones i homes.

Organització de les Polítiques d’igualtat:

La regidoria de Polítiques feministes i d’igualtat porta les següents carteres vinculades a 
l’Àrea Social de l’Ajuntament de Calaf: 

• Educació

• Polítiques Feministes i d’Igualtat

• Cooperativisme

• Habitatge

La  regidoria compta amb el suport tècnic d’una tècnica d’igualtat tot i que aquesta no té 
disponibilitat exclusiva.

Recentment s’ha creat la Comissió de Seguiment del Pla local d’igualtat per a garantir 
el desplegament efectiu i transversal del pla d’igualtat. Aquesta comissió està formada per:

A la pàgina web de l’Ajuntament es visibilitzen les polítiques feministes mostrant informació 
referent als serveis que s’ofereixen a les dones així com també per a persones LGBTIQ+:

COMISSIÓ TRANSVERSAL DE SEGUIMENT DEL PLA 
Persona Servei 

Elisabet Miquel Verdes  Regidora Polítiques feministes i 
d’Igualtat  

Solenn Lamour Frauca Serveis Socials i Educació 
Núria Valencia Peñuelas Àrea d'Intervenció
Marc Arenas Camps Àrea de Medi Ambient  
Maria José Pavón Brebal Àrea de Secretaria 
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Serveis a les dones 

SIAD (servei d’informació i atenció a les dones) 

És un servei gratuït i confidencial que ofereix assessorament jurídic i/o psicològic. Per tal de 
rebre aquest servei cal demanar cita prèvia. 

El SIAD és d’àmbit comarcal i està coordinat pel Consell Comarcal de l’Anoia.

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones, el SIAD Anoia, s’emmarca en un programa 
integral anomenat Espai Dona. De lliure accés i gratuït per a totes les dones de la comarca, 
compta amb un servei itinerant per tal de donar resposta al conjunt del territori. Els serveis 
que es presten a les dones que són víctimes de violències masclistes són:

Servei d’informació 
Servei d’atenció psicològica
Servei d’assessorament jurídic

SAI (Servei d’Atenció Integral LGTBIQ)

Servei per sensibilitzar i informar sobre la diversitat d’orientació sexual i d’identitat de gènere 
i prevenir LGBTifòbia. Aquest recurs es posa en funcionament per donar resposta a situaci-
ons de discriminació, i també, a qualsevol necessitat d’acompanyament, suport o informació 
que tingui la ciutadania en relació a la diversitat sexual i de gènere, i consolidar-se com un 
referent local LGBTI.

Pla estratègic Calaf 2019-2029

El Pla estratègic Calaf 2019-2029 recull diverses accions orientades a la reducció de les de-
sigualtats per raó de gènere. Algunes d’aquestes accions com ara la certificació professional 
de l’àrea sociosanitària tindrà un impacte entre les dones atès que són les que principalment 
desenvolupant tasques de cura. 

Altres actuacions previstes, com l’objectiu marcat d’ aconseguir obrir una residència de gent 
gran, també pot tenir un impacte positiu en el col·lectiu de dones grans, ja que són les que 
tenen més esperança de vida.

Altres objectius de tipus urbanístic com el de “Garantir un espai segur i millora de la mo-
bilitat” haurien d’incloure la perspectiva de gènere per a garantir que es té en compte les 
necessitats específiques de dones i homes. 

Accés al distintiu per la igualtat de gènere en l’administració pública:

El 2020 l’Ajuntament de Calaf va signar acord amb l’entitat Forgender Seal per a disposar del 
Distintiu d’igualtat de gènere, com a segell – o certificació en l’àmbit públic del compromís 
municipal i polític per a la incorporació de la igualtat de gènere en les seves polítiques. 

Es tracta d’un sistema de gestió de gènere per a la transversalitat de gènere en l’adminis-
tració pública.

Les accions seleccionades per l’ajuntament de Calaf i que s’han de vincular amb el Pla local 
d’igualtat han estat: 
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1. Estratègia, 
estructura,
mecanismes de 
funcionament i 
presa de decisions

2. Planificació, 
seguiment i 
avaluació

3. Disseny, gestió i 
avaluació del 
pressupost 
municipal

4. Formació i 
capacitació de 
l’equip de govern

5. Polítiques de 
gestió interna, 
protocols i 
procediments de 
gestió de persones

6. Polítiques i 
processos de 
comunicació i 
participació interna

7. Relacions amb 
tercers

4-B
5-C
6-C
9-C

12-B
13-C
17-C

18-C
19-C

20-C 21-B
22-C
23-C
24-C

25-B
26-B

Àrea de lideratge, gestió interna i capacitats

1. Participació 
política i social

2. Desenvolupa-
ment professional, 
ocupació i 
lideratge 
empresarial

3. Promoció i 
reconeixement de 
la formació i la 
capacitació

4. Polítiques de 
medi ambient, 
urbanisme, 
habitatge i 
mobilitat, i 
promoció de la 
conciliació de la 
vida familiar i 
laboral

5. Promoció i 
facilitació de la 
salut i els drets 
sexuals i 
reproductius de les 
dones

6. Visibilitat i 
representació de 
les dones a la vida 
pública i als 
mitjans de 
comunicació

7. Cooperació pel 
desenvolupament

36-B
37-B
38-B
45-C

Àrea de promoció dels drets de les dones

1. Transformació de rols 
i estereotips socials

2. Prevenció, atenció i 
solucions contra laviolència 
masclista i desenvolupament 
d’un entorn segur

Àrea de promoció d’un entorn lliure
de violències

55-B 56-C
61-C
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Pla Comarcal d’igualtat de l’Anoia (2017-2021). 
Així mateix, l’Ajuntament de Calaf està adherit al Pla Comarcal d’igualtat de l’Anoia (2017-
2021). 
El Consell Comarcal de l’Anoia impulsa les polítiques de gènere a través de la unitat d’Igual-
tat, que es situa dins del Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania. Aquesta 
unitat compta amb una tècnica a temps parcial que s’encarrega de dissenyar, desenvolupar i 
coordinar programes i projectes concrets en l’àmbit de la igualtat. Ofereix orientació i asses-
sorament tècnic i documental tant a personal tècnic i polític dels municipis i del propi Consell, 
com a entitats, associacions i ciutadania en general. Així mateix, participa activament en 
aquelles propostes sol·licitades pels municipis.
D’altra banda, l’Ajuntament té el seu propi Protocol contra les violències masclistes en es-
pais d’oci nocturn des de desembre de 2020. 
Pressupost destinat a Polítiques de foment de la igualtat de gènere:
La majoria de les fonts de finançament de les polítiques d’igualtat provenen de la Diputació 
de Barcelona i del Consell Comarcal.

En l’any 2021 l’Oficina de Polítiques d’Igualtat (OPI) de la Diputació de Barcelona, va donar 
suport econòmic, tècnic i material per:

 Suport tècnic i econòmic per elaborar el 1er Pla local d’igualtat.
 Finançament en els àmbits d’igualtat de gènere i de la diversitat sexual, afectiva i de

gènere: Per a actuacions de formació i sensibilització vers la igualtat.
 Finançament en l’àmbit de l’abordatge de les violències masclistes: Per a actuacions

de formació i sensibilització per fer front a les violències masclistes.
 Material: 2 Actuacions de sensibilització envers les relacions igualitàries del 25 N i

28 J.

Una altra via de finançament és a través de la signatura de convenis amb el Consell Comar-
cal, per al desplegament de polítiques de foment de la igualtat de gènere, concretament per 
atendre dones pel SIAD comarcal així com per impulsar accions emmarcades dins del Pla 
d’igualtat comarcal al qual l’ajuntament de Calaf està adscrit.

Composició política del consistori:
En quant participació política, el consistori és paritari amb una representació equilibrada 
compta de regidors i regidores que formen l’equip de govern. 
Actualment el Ple del consistori té la composició següent:

 L’alcaldia la representa en l’actual legislatura un home.
 7 regidors de Junts per Calaf - Acord Municipal (JC -AM) que formen l’equip de go

vern. 3 homes i 4 dones
 2 regidors de Grup d’independents per Calaf - Veïns Amb Veu (GIC -VV), oposició.

2 homes.
 1 regidor de Junts per Catalunya (JUNTS), oposició. 1 home.
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5.1.2. Actuacions realitzades de foment de la Igualtat:

Formació en igualtat adreçada al personal polític i tècnic de l’Ajuntament:
La formació en igualtat és una eina imprescindible per dotar d’una base conceptual i pràctica 
al conjunt de personal municipal per entendre el significat d’incorporar la perspectiva de gè-
nere en el conjunt de polítiques municipals i portar a la pràctica la necessària transversalitat.
Actualment la regidora d’igualtat ha participat en formació específica promoguda des de la 
Diputació de Barcelona. 

Formació en llenguatge inclusiu

Una quinzena de professionals de l’Ajuntament de Calaf també s’ha format en llenguatge 
inclusiu. El curs, promogut des de la Regidoria de Polítiques Feministes i Igualtat, va tenir 
una durada de 6h i es va realitzar de forma gratuïta i telemàtica a través de la plataforma 
Gestforma de la Diputació de Barcelona amb l’objectiu d’aprendre a fer un ús no sexista en 
els documents institucionals i administratius.

L’objectiu de la formació ha estat: detectar el sexisme en el llenguatge, conèixer alternatives, 
eines i estratègies per elaborar textos i documents administratius inclusius i aprendre a fer 
un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge en els documents institucionals i adminis-
tratius.

Accions de sensibilització 

Des de l’any 2017 l’activitat que desplega l’ajuntament per a la lluita contra les discriminaci-
ons per raó de gènere ha estat continuada en el temps. Són moltes les accions que desen-
volupa, gran part d’aquestes vinculades a la celebració de les diades internacionals (8M, 
25N) amb diferents actes de sensibilització i tallers diversos. Així mateix, una part important 
d’aquestes actuacions van adreçades a la lluita contra les violències masclistes: desenvolu-
pant diferents projectes en l’entorn educatiu per tal de conscienciar la població jove i infantil. 
Així com també s’activen els punts liles per unes festes i oci lliure de violències.

ANY ACTUACIÓ 
2017 Projecte "Ni tòxiques, ni tòpiques… relacions igualitàries"  
2018 Calaf contra les violències 
2019 Rebentem armaris 
2019 Punt Lila/ Dones de Vetlla 
2019 Creació de l’assemblea "La Sororitat"  
19/20 Redacció "Protocol davant les violències sexuals en espais públics d'oci" 

Pintada d'un mural d'empoderament  femení per part d'una artista 
reconeguda 
Adhesió al pla d'igualtat comarcal  

21 Adquisició llibres Espai social i cultural Carmen Arrojo 
19-21 Actuacions 8M, 25N (repartiment banderes, assamblea feminista….) 
2020 Distintiu per la igualtat de gènere 
2021 Taller d'autodefensa 
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S’han realitzat formacions tècniques per a la posada en marxa del Punt Lila en espais d’oci 
nocturn (Festa Major i Carnaval). Així mateix s’han realitzat alguns tallers d’autodefensa 
i  d’altres activitats conjuntes amb joventut pels dies més destacats com el 8M, 25N, 28J...

Des del Consell Comarcal, i dins del pla d’igualtat comarcal s’han realitzat diverses accions 
de sensibilització adreçades a joves del conjunt de municipis de la comarca. A Calaf han 
estat impartits diferents tallers sobre sexualitat, estereotips, gènere, amor romàntic...

Transversalitat:

Incorporació de la perspectiva de gènere en el desenvolupament de les polítiques 
locals:

Fins ara l’Ajuntament no hi treballa de manera transversal per al desplegament de les polí-
tiques locals, tot i que existeix coordinació estreta amb diferents serveis per organitzar els 
actes relacionats amb les diades internacionals: 8M, 25N.

En el marc del procés d’elaboració del present diagnòstic es va valorar necessari la creació 
d’una comissió transversal per a l’impuls i seguiment del pla d’acció d’igualtat que es concre-
ti. Aquesta comissió ha participat en una acció formativa de 6 hores per tal de disposar d’un 
marc teòric i eines pràctiques comunes.

Comunicació inclusiva:

De la revisió de la pàgina web institucional, s’observa un tractament del llenguatge princi-
palment inclusiu, tant des de la perspectiva de la comunicació escrita com de la imatge. 
En els textos publicats s’utilitzen de manera habitual genèrics neutres com ara Persones i 
ciutadania. 

En el catàleg de serveis, també s’explicita el seu compromís amb la igualtat i la transparèn-
cia.

Tot i això, caldria donar més visibilitat a la Regidoria d’igualtat i les accions que impulsa per 
tal  projectar-lo cap a la ciutadania. 

Coneixement de les entitats socials de la Regidoria d’igualtat: 

De les respostes obtingudes en el qüestionari que han realitzat les entitats del municipi, hi 
ha un coneixement de la Regidoria d’igualtat i les seves polítiques, tot i que cal donar més 
visibilitat, atès que un 16,7% de les respostes obtingudes han expressat desconeixement de 
la Regidoria d’igualtat.
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Davant la pregunta envers el grau de coneixement de les actuacions i projectes que de-
senvolupa la regidoria, hi ha una diversificació en les respostes. Un 50% (3 entitats) de les 
respostes obtingudes afirmen que el seu coneixement és parcial, un 33,3%  (2 entitats) han 
apuntat disposar d’un coneixement complert de les accions que dur a terme la regidoria.

5.1.3. Aportacions de les persones consultades

De la fase de consulta realitzada, destaquem:

 Voluntat i ferm compromís per impulsar un Pla Local d’igualtat realista i adaptat a les
necessitats del municipi.

 Des  d’aquesta legislatura canvia el nom de la regidoria, el nom  actual de la regido-
ria és Regidoria de Polítiques Feministes i d’Igualtat. Això ja és un indicador de trans-
formació.

 La regidora expressa la seva voluntat de treballar transversalment, amb l’objectiu
que les polítiques feministes calin en el municipi, tant entre la ciutadania com dins del
consistori.

 La participació en el FGCity – Segell d’igualtat de gènere per a les administracions
públiques és un bon punt de partida per ordenar i marcar fites en aquesta línia.

1.- La vostra entitat coneix la Regidoria d’Igualtat
     del vostre Ajuntament?

6 respostes

83,3%

16,7%
Sí

No

6 respostes

2.- Quin és el seu grau de coneixement de les actuacions i
      projectes que desenvolupa el vostre Ajuntament per al
      foment de la igualtat de gènere?

Un coneixement complet de les mateixes

Un coneixement parcial

Un coneixement escàs

Desconeixement total

50%

33,3%

16,7%
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 Sensibilitat tècnica i voluntat per treballar transversalment i participar activament en
el desplegament del pla d’igualtat. S’ha configurat una comissió transversal conforma-
da per diferents professionals de l’Ajuntament.

 Valoració positiva de la realització d’un pla local propi. D’aquest procés s’espera
com a  principal benefici evitar les discriminacions sobretot les indirectes, construir un
ajuntament i un poble respectuós amb la diferència i la diversitat.

 Dificultat de recursos humans i econòmics. Han de ser accions factibles, i molt trans-
versals.

Propostes respecte aquest àmbit:

 Caldria fer un document operatiu, que es revisi cada quatre anys, que es vagi reno-
vant i almenys tenir ordenades les accions per àmbits.

 Es valora la necessitat de dotar de procediments, pautes, formació al conjunt de
personal de l’Ajuntament (polític i tècnic) sobre com incorporar la perspectiva de gènere
en el conjunt de l’activitat institucional.

 Ara per ara l’Ajuntament no té pla intern. Sí que en disposa del protocol contra l’as-
setjament sexual. Caldria també el registre salarial i l’auditoria retributiva.

 Trets del municipi: falta molta pedagogia sobre el feminisme. Es detecta a nivell so-
cial poca consciència, pocs homes sensibilitzats amb el feminisme. Falta entendre què
vol dir feminisme.

 Incorporar la perspectiva de gènere en el conjunt de les pràctiques institucionals:
clàusules d’igualtat en la contractació pública, protocols interns que donin resposta a la
normativa vigent.

 Suport tècnic i formació en igualtat adreçada a les entitats.
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5.2. VIOLÈNCIES MASCLISTES

La Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista també introdueix canvis en els diferents articulats: definició, 
noves formes de violències masclistes i nous àmbits i col·lectius de dones, entre d’altres.

Definició:

a) Violència masclista: violació dels drets humans a través de la violència que s’exerceix con-
tra 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 i que, produïda per mitjans
físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, té
com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit
públic com en el privat.

Les referències a les dones incloses en aquesta llei s’entén que inclouen les nenes i les
adolescents, i, per tant, també les dones, nenes i adolescents transgènere.

La llei catalana  recull les diferents formes de la violència de gènere: violència física,  
violència psicològica, violència sexual i abusos sexuals i violència econòmica, així com els 
àmbits on es pot manifestar: en l’àmbit de la parella, en l’àmbit familiar, en l’àmbit laboral 
(assetjament sexual i/o per raó de sexe), en l’àmbit social o comunitari (on s’inclouen les 
agressions sexuals, l’assetjament sexual, el tràfic i explotació sexual de dones i nenes, la 
mutilació genital femenina, els matrimonis forçats, la violència derivada dels conflictes ar-
mats i la violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones (avortaments selec-
tius, esterilitzacions forçades). 

Així doncs, la violència cap a les dones és un problema amb entitat política, fruit d’una ide-
ologia patriarcal que vulnera els drets humans de les dones, que limita la seva autonomia i 
que, en alguns casos, posa fi a les seves vides. 

L’administració local, com a ens públic més proper a la ciutadania, té un paper cabdal en la 
promoció dels mecanismes necessaris per donar una resposta ràpida i eficaç a les situaci-
ons de violència de gènere. L’abordatge de la violència de gènere ha de contemplar tots els 
àmbits d’intervenció: la detecció, la prevenció i la sensibilització, l’atenció a les dones i la 
seva recuperació així com la coordinació interdepartamental i interinstitucional que permeti 
optimitzar els recursos i l’eficàcia de les intervencions.

5.2.1. Mecanismes i protocols per a l’abordatge integral de la violència masclista.

L’Ajuntament de Calaf està adherit al SIAD Comarcal per a la derivació de dones que han 
estat víctimes de violència masclista. El SIAD és un servei d’atenció, informació i actuació 
per la recuperació integral de dones que han patit situacions de violència masclista.

Els serveis que ofereix el SIAD són:

• Servei d’orientació jurídica.

• Servei d’atenció psicològica per a dones.

• Servei d’atenció psicològica infantil.
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La detecció i derivació cap al SIAD comarcal es realitza habitualment des dels equips d’aten-
ció bàsica de Serveis Socials del municipi o per part dels i de les professionals de serveis 
socials del Consell comarcal. Aquest fet, que sigui personal del Consell Comarcal, facilita 
l’actuació coordinada amb els serveis i recursos que s’ofereixen de manera centralitzada en 
l’àmbit comarcal en matèria de violències masclistes.

Segons la darrera memòria de 2020 del SIAD comarcal, les dones que van ser ateses en 
el servei sumen 12, de les quals 8 van ser ateses de manera individualitzada i quatre van 
participar en activitats grupals. Pel que fa a la tipologia d’atenció prestada es van fer quatre 
atencions psicològiques i tres d’informació i assessorament socioeducatiu.

Des del SIAD comarcal també hi ha un servei d’atenció psicològica adreça a homes, en 
aquest servei van ser atesos un total de 6 homes del municipi. 

Font: Memòria Serveis Socials 2020.Ajuntament de Calaf.

1. SIAD

Servei d’Informació i Atenció a les Dones.

ATENCIÓ
INDIVIDUALITZADA

ACCIONS
GRUPALS

TOTAL DONES
ATESES

SEGUIMENTS
TELEFÒNICS

84 12 4

SERVEI S’ASSESSORAMENT
SOCIOEDUCATIU

SERVEI D’ATENCIÓ
PSICOLÒGICA

SERVEI D’ASSESSORAMENT
JURÍDIC

34 --

1. SAPH

Servei d’Atenció Psicològica per a Homes

HOMES ATESOS
AL SERVEI

ATENCIONS
REALITZADES

NÚM. COORDINACIONS,
REUNIONS, XARXA

63 62 0
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Servei d’Atenció Integral (SAI) local.

Aquest Servei consisteix a oferir una atenció integral, de qualitat i de proximitat, adreçada 
a les persones que pateixen, han patit o estan en risc de patir, discriminació o violència per 
raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. A més de donar 
resposta a les situacions de discriminació, també s’ofereix acompanyament, suport i infor-
mació amb relació a la diversitat sexual i de gènere.

Protocol comarcal per a l’abordatge de la violència masclista de l’Anoia.

L’Ajuntament de Calaf està adherit també al protocol comarcal per a l’abordatge de la violèn-
cia masclista de l’Anoia, que estableix el circuit d’activació i atenció entre els diferents agents 
de la xarxa comarcal.

5.2.2.Accions de prevenció de violències masclistes realitzades des de Calaf:

En l’àmbit de la prevenció, des de l’Ajuntament de Calaf i amb el suport del Consell Comarcal 
es realitzen diferents tallers en l’entorn educatiu i de lleure: 

 Tallers d’autodefensa

 Activitats conjuntes amb joventut en el marc de les diades del 8M, 25N, 28J...

Protocol contra les violències masclistes en espais d’oci

Calaf va aprovar un Protocol contra les violències masclistes en espais d’oci. L’objectiu ge-
neral d’aquest protocol és el de contribuir a generar espais d’oci nocturn segurs i lliures 
de violències masclistes i LGBTI-fòbia, donant una resposta institucional des d’una lògica 
comunitària.

El protocol s’ha treballat i desenvolupat amb perspectiva feminista i des d’un enfocament 
interseccional i inclusiu que atén a les diversitats de totes les persones que participen de la 
festa.

Sobre el contingut en el protocol s’hi estableixen línies d’acció específiques que es situen 
en els sis àmbits d’acció en els que cal actuar per a l’erradicació de la violència contra les 
dones: prevenció, sensibilització, detecció, atenció, recuperació i reparació. A més, també 
inclou un circuit específic que descriu els principis d’actuació a seguir pel que fa a l’atenció 
d’agressions en els espais d’oci.

Així mateix, el protocol recull un seguit de compromisos: per part de càrrecs electes i per 
part d’entitats organitzadores de festes populars, part d’artistes, personal extern contractat i 
voluntariat i empreses de seguretat privada. 

Percepcions de la ciutadania al voltant de les violències masclistes i lgbtifòbia

Dins del procés de diagnòstic realitzat per a l’elaboració del protocol a Calaf, s’ha recollit 
opinions sobre les principals preocupacions i sobre la percepció d’aquesta realitat en el 
municipi.

Respecte de l’àmbit de la prevenció i la sensibilització, els resultats mostren que si bé es fan 
formacions feministes i es duen a terme iniciatives que realcen la importància de l’autode-
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fensa (en preguntar pel paper personal o de l’entorn en la prevenció d’aquestes violències, la 
resposta més alta va ser l’autodefensa), es comenta que les campanyes que s’han realitzat 
no arriben a tota la població, i en aquest sentit, existeix la percepció que la ciutadania hauria 
d’involucrar-se més en termes de participació de les formacions que es duen a terme.

De la mateixa manera, s’evidencien unes certes problemàtiques amb relació al diàleg i treball 
conjunt que es podria realitzar entre els col·lectius feministes o LGBTIQ+ i les institucions, 
on aquests col·lectius prioritzen l’autoorganització. Per altra banda, mentre a les entrevistes 
es comenta que, en general, el municipi és un lloc segur, les dades quantitatives entorn de 
la percepció de seguretat evidencien que un 50% de les dones se senten insegures a l’hora 
de desplaçar-se, els motius principals són la presència de desconeguts (28%), la mala il·lu-
minació (31%) i l’aïllament dels mitjans de transport (19%).

Pel què fa a l’àmbit d’atenció, s’ha evidenciat que no hi ha claredat en el procés d’entrada 
i d’atenció de dones agredides, i igualment s’esmenta que es creu que moltes vegades hi 
ha violència en el procés de denúncia. Per altra banda, hi ha un desconeixement majoritari 
dels serveis existents 21 en el territori, doncs només un 40% de les persones enquestades 
afirma conèixer-los i mencionen el SIAD, el SIE, la Fundació Vicki Bernadet, DAE o el Centre 
de la Dona del Bages. I per altra banda, tampoc no es coneix bé el treball d’associacions o 
grups feministes quant a atencions que es puguin fer des d’aquests espais.

En el quart àmbit, de reparació i recuperació, s’ha manifestat novament que hi ha desconei-
xement sobre els serveis que existeixen per atendre dones “víctimes” de violència, i que no 
hi ha suficient visibilització d’aquests. En termes de  necessitats, es destaca que fan falta 
més tallers o informació clara sobre els serveis per a la recuperació, suport i acompanya-
ment de les dones que han patit violència masclista.
Formació en perspectiva de gènere per a la prevenció de les violències

Des de la Regidoria de Polítiques Feministes i Igualtat s’ha volgut potenciar la formació en 
perspectiva de gènere al municipi i per això, va organitzar una formació a càrrec d’Acció 
Lila, col·lectiu feminista de dones del Bages que treballen individualment i col·lectivament 
per prendre consciència de les desigualtats de gènere i lluitar contra la violència masclista.
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Una vintena de dones de diferents edats van participar en aquesta formació. D’altra banda, 
també es van donar pautes i recursos per a la implementació d’un Punt Lila i es va explicar 
com actuar davant possibles casos de violència masclista.

Aquesta formació, sorgeix fruit que a la passada Festa Major es va registrar al Punt Lila una 
desena de denúncies d’agressions masclistes i es volia potenciar aquest recurs i donar les 
eines adequades per atendre i sensibilitzar de cara a unes festes lliures de violències.

Tallers de sensibilització en els centres educatius

Mitjançant la col·laboració amb els centres educatius del municipi, durant els actes de com-
memoració del 25N per la lluita contra la violència masclista, s’imparteixen tallers de sensibi-
lització sobre micromasclismes, gènere i diversitat sexual i afectiva, entre d’altres. Aquestes 
accions de sensibilització són organitzades des de la regidoria de Feministes i d’Igualtat, 
Regidoria d’educació i la Regidoria de joventut.

A més, dins de la programació dels actes, es promou la participació ciutadana, mitjançant 
la convocatòria de concursos i accions col·lectives (pintada de murals, lectura de manifest, 
etc.) També s’ha fet l’edició de díptics i adhesió a les campanyes organitzades per l’ICD o 
l’Oficina de Polítiques d’Igualtat de la Diputació de Barcelona.

5.2.3. Aportacions de les persones consultades respecte aquest eix:

De la fase de consulta realitzada, al voltant d’aquest àmbit destaquem:

 Existència de recursos comarcals per a l’actuació davant les situacions de violències
masclistes que es detecten en el municipi. La derivació al SIAD comarcal es realitza
des de Serveis Socials.

 Existència de mecanismes de coordinació interdisciplinar i intermunicipal.

 Protocol municipal d’actuació contra les violències masclistes en espais d’oci noc-
turn

 Activació del Punt Lila amb activitats de formació i sensibilització adreçades al con-
junt d’agents que hi intervenen. Falta més formació i pedagogia entre les entitats del
municipi.

 Celebració del 25 Novembre, amb diferents actes en què participen les enti-
tats i agents del municipi (lectura de manifest, diferents accions de denúncia: tallers,
concursos, teatre...).

 Tallers i activitats de prevenció i sensibilització en l’entorn educatiu.

 Però preocupa aquells espais d’oci en espais autogestionats. Joves que es volen
aïllar, busquen espais (ex. Vies tren).

 Micromasclismes: es detecten conductes de control social, via WhatsApp, idees
d’amor romàntic en les noies, ...
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Propostes:

 Tot i que s’està fent molta formació adreçada als centres educatius, es considera que
és una de les actuacions claus per a la prevenció de violències masclistes.

 Es parla de treballar amb les famílies. Entre el jovent s’està creant un imaginari estere-
otipat del sexe basat en el visionat de pornografia, en que es mostren violències envers
les dones... cal fer molta pedagogia també en les famílies.

 Treballar la prevenció amb el col·lectiu de joves que no estan dins del circuit dels espais
d’oci coneguts, espais autogestionats, tot i que es constata la dificultat per arribar-hi.
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5.3. DRETS I QUALITAT DE VIDA

Les dones presenten, en general, major esperança de vida, això vol dir, que sovint arriben 
a edats que superen els vuitanta-cinc anys, que viuen soles i que presenten en molts casos 
dificultats econòmics, aïllament social i dificultats de mobilitat. Tots aquests elements s’han 
de considerar en una anàlisi sociodemogràfic amb enfocament de gènere, per tal de poder 
plantejar accions de millora de la qualitat de vida de totes les persones, atenent de manera 
específica les seves necessitats.
D’altra banda, s’han d’analitzar els equipaments municipals i altres característiques territori-
als de caràcter urbà que poden facilitar o dificultar la vida quotidiana dels municipis i ciutats. 
El fet de disposar d’una bona xarxa de transport urbà, uns serveis de proximitat accessibles 
a tota la població i disposar d’espais segurs i que convidin a la interrelació entre les persones 
que conviuen a una ciutat, són indicadors d’una bona qualitat de vida. La disposició d’equi-
paments culturals, sanitaris, esportius, entre d’altres, també són aspectes a considerar en 
aquest eix estratègic.
En aquest apartat fem una anàlisis de les necessitats de la població segons el cicle vital amb 
un enfocament de gènere, així com de la disposició d’equipaments i recursos municipals per 
al foment de la qualitat de vida de les persones, analitzant també els equipaments educatius, 
esportius i culturals dels que pot gaudir la població de Calaf.

5.3.1. Equipaments comunitaris i de lleure:

L’Ajuntament de Calaf compta amb diferents equipaments esportius, entre els que destaca 
un poliesportiu municipal, piscina municipal i pistes de tennis i frontó.
Esportius:

Premis en l’àmbit de l’esport i la cultura

L’Ajuntament de Calaf organitza des de fa anys l’edició de premis de la Nit de l’Esport i la Cul-
tura (enguany s’ha celebrat la cinquena edició). L’objectiu és reconèixer a entitats, persones 
i projectes singulars que hagin destacat al llarg del 2021 en l’àmbit de la cultura o l’esport a 
Calaf i a l’Alta Segarra. 

Equipaments esportius 2012 Total Per 10.000 hab. 
 Pistes poliesportives a l'aire lliure (>400 m2) 2 5,65 
 Pistes de tennis (>400 m2) 3 8,48 
 Frontons (>200 m2) 1 2,83 
 Camps de futbol, rugbi, hoquei, etc. (>4.000 m2) 1 2,83 
 Pistes poliesportives en pavellons (>400 m2) 2 5,65 
 Espais esportius en sales (>50 m2) 5 14,13 
 Vasos de piscines a l'aire lliure (>50 m2) 2 5,65 
 Vasos de piscines cobertes (>50 m2) 0 0 
 Pistes d'atletisme (200, 300 i 400 metres de corda) 0 0 
 Altres espais convencionals (petanca, esquaix, etc.) 4 11,31 
 Altres tipus singulars (pistes d'esquí, camps de golf, etc.) 1 2,83 
 Altres espais petits (pistes petites, esplanades, etc.) 0 0 
 TOTAL 21 59,36 

Font: Base de dades Hermes. Diputació de Barcelona.
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Pel que fa als premis esportius, l’elecció correspon als èxits assolits durant la temporada 
2020-2021. Les diferents categories dels premis són:
• Millor esportista (masculí o femení) infantil
• Millor esportista (masculí o femení) absolut
• Trajectòria esportiva
• Millor iniciativa esportiva o entitat esportiva en la promoció de l’esport
• Millor iniciativa pedagògica o social lligada als valors de l’esport
• Ambaixador/a esportiu calafí al món
• Premi Alta Segarra de l’Esport

Segons les aportacions recollides en l’espai d’entrevistes, en les edicions es presenten can-
didatures de dones i homes, tot i que principalment són els homes els guanyadors, fet que 
ha de fer reflexionar respecte als per què i veure què es pot fer per reconèixer les aportaci-
ons de les dones en aquests àmbits.

Activitats de foment de l’esport

En l’àmbit esportiu, el municipi de Calaf té diferents equipaments i espais per al foment de 
la pràctica esportiva.

Entre les activitats que es promouen  l’Ajuntament de Calaf està adherit a un projecte de la 
Diputació el Cicle de marxa nòrdica per a gent gran.
Calaf es mou! 2021

‘Calaf es mou’, una proposta oberta a tota la població i que engloba diferents activitats 
esportives i saludables. Les activitats que s’ofereixen són ioga, pilates, taitxi, aquagym. Ac-
tivitats amb públic femení majoritari. Així mateix, l’Espai Jove i el Bike Calaf també oferiran 
diferents activitats.

Equipaments Culturals:

El municipi de Calaf compta amb diferents espais i equipaments culturals.



Pla local d’igualtat de gènere. Ajuntament de Calaf - DIAGNOSI 

39

Alguns dels equipaments culturals a destacar són:

 Biblioteca de l’INS Alexandre de Riquer oberta a tota la ciutadania.

 Casal de Calaf, en el que s’organitzen diferents actes: Teatre, sala d’espectacles i
exposicions.

 Espai Social i Cultural Carmen Arrojo Maroto: amb activitats formatives comple-
mentàries per a persones adultes, treballadors i persones a l’atur.

 Casa Bertran - Esplai de la Gent Gran: Seu de l’Esplai de la Gent Gran de Calaf
amb activitats lúdiques, formatives, gimnàstiques...

 Sala Felip: Sala polivalent adjacent a les oficines municipals, apta per a exposici-
ons, xerrades i presentacions de petit format.

 Sala d’actes Municipal Teresa Escolà i Torra: sala polivalent, dotada d’un escenari i
d’un ampli espai per al públic, ja sigui assegut o bé dret.

Pel que fa a les accions i projectes per al foment de la cultura, s’organitza juntament amb 
esports, la Nit de l’esport i la cultura 2022.

D’altra banda, té en marxa el projecte Calaf Cultura Jove que té l’objectiu d’afavorir l’accés 
de les joves a espectacles de teatre, dansa i concerts de les programacions estables del 
Casino i del Casal de Calaf oferint descomptes del 50%.

5.3.2. Atenció a la població segons necessitats derivades del cicle vital 

Serveis bàsics d’atenció social 

Calaf disposa de tres treballadores socials que informen i assessoren a la ciutadania de 
Calaf de tots els serveis i recursos de què poden disposar.

Les funcions principals de l’equip de serveis socials de l’ajuntament de Calaf són:

• Oferir informació, orientació, assessorament, treball social comunitari, detecció, pre-
venció i tractament social i educatiu.

• Fer propostes d’atenció a les persones i d’interès per a la comunitat, dissenyar pro-
grames d’actuacions socials i cooperar amb els altres serveis de la xarxa de benestar.

• Conèixer els recursos i les prestacions socials existents i informar i ajudar en la ges-
tió dels tràmits.

Dones en situació de vulnerabilitat social i econòmica:

Segons la darrera memòria dels serveis socials, referent a l’any 2020, des de Serveis So-
cials es van atendre un total de 996 persones. Les tipologies d’atenció i necessitats detec-

Equipaments culturals 2001 Total  Per 10.000 hab.  
 Arxius 1 3,29  
 Biblioteques (any 2018) 1 3,29  
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tades són diverses, aquestes dades no estan disgregades per sexe. Només tenim la dada 
d’atenció específica de dones en la categoria “Dones”  amb un total de 29 dones ateses, 
representant el 2,9% del total. 

Cal destacar l’alt volum de persones grans ateses pels serveis socials, un total de 356 
(39,8%). Tot i no es disposen de les dades disgregades per sexe, es pot estimar que un 
volum important d’aquestes atencions han estat dones grans, pel seu pes en el grup de 
persones de més de 65 anys. 0,3%

1,9%

22,7%

5,7%

2,5%

2,9%

39,8%

4,9%

0,4%
2%

16,9%
Sense assignar : 19 (1,9%)
Família: 226 (22,7%)
Infancia: 57 (5,7%)
Joventut: 25 (2,5%)
Dona: 29 (2,9%)
Gent gran: 396 (39,8%)
Persones amb discapacitat: 49 (4,9 )
Reclusos/ exreclusos: 4 (0,4%)
Malalts psiquiatrics no institucionalitzats: 20 (2,0%)
Altres grups situació necessitat: 168 (16,9%)
lmmigrants: 3 (0,3%)

TOTAL: 996 persones ateses

1.2 NÚMERO D’ACTUACIONS REALITZADES

Atenció domiciliaria: 257 (18%)
Allotjament alternatiu: 16 (1%)
lnformació i orientació: 952 (67%)
Prevenció / inserció: 203 (14%)

TOTAL: 1.428 actuacions

1%

14% 18%

67%

1.3 ÀMBITS D’INTERVENCIÓ

Discapacitats: 43 (16%)
Economiques: 40 (15%)
Habitatge: 11 ( 4%)
Laborals: 4 (1%)
Mancances socials: 48 (17%)
Salut i drogodependencia: 123 (45%)
Sospita de maltractament: 2 (1%)
Altres: 4 (1%)

TOTAL: 275 intervencions

1%
1%

16%

15%

4%
21%

17%

45%
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Necessitats de les Dones grans:

Cal destacar que els índexs d’envelliment i sobreenvelliment de la població de Calaf són més 
elevats en les dones.

En quant els índexs de dependència senil i dependència juvenil, també aquests són més 
elevats en el cas de les dones.

Tal com es reflecteix a la taula, les dones amb edats de més de seixanta- cinc anys i de 
més de vuitanta anys són més nombroses. Aquesta dada és comú en les nostres societats 
occidentals, amb un volum més al de dones més grans gràcies a l’esperança de vida més 
alta d’aquestes. 

L’any 2020, hi havia un total de 148 dones de més de vuitanta anys davant de 96 homes. 

Calaf Homes Dones Total 

Índex envelliment  91,88 129,32 109,69 
Índex sobreenvelliment 17,68 20,76 19,41 
Índex Dependència Global 61,16 70,83 65,84 
Índex dependència Senil 29,29 39,94 34,44 
Índex dependència juvenil 31,88 30,89 31,40 
Índex recanvi Edats actives 106,38 97,03 101,54 

   Font: Base de dades Hermes. Diputació de Barcelona

Edat Homes Dones Total
De 65 a 69 anys 93 99 192 
De 70 a 74 anys 69 93 162 
De 75 a 79 anys 70 79 149 
De 80 a 84 anys 38 61 99 
De 85 anys i més 58 87 145 
TOTAL 328 419 747 

Font: Base de dades Hermes. Diputació de Barcelona. Any: 2021 Padró continu 
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Serveis a les persones grans

Des de l’Àrea Social de l’Ajuntament de Calaf es promou l’envelliment actiu mitjançant dife-
rents programes i actuacions.  

Les dades del Serveis Socials referents al Servei d’atenció domiciliaria es reflecteixen en 
la següent taula. Tot i que el SAD és un servei d’atenció a la dependència en general, nor-
malment el col·lectiu beneficiaria és el de gent gran. Desconeixem quantes dones han estat 
ateses i quants homes, al no disposar d’aquesta informació desagregada per sexe.

Les dades reflecteixen que un total de 6 persones s’han beneficiat durant l’any 2020 del 
SAD, amb un total de 127,50 hores de dedicació. L’activació del servei durant la COVID suma 
2 casos, i el de teleassistència un total de 88 persones ateses.

En l’àmbit de recursos i espais de relació per dones, el municipi de Calaf compta amb pro-
grames per ajudar a les persones grans a viure amb un major nivell d’autonomia. Un d’aquest 
programa és “Decideixo viure a casa”, amb l’edició d’un díptic recopilatori dels recursos exis-
tents en el municipi i adreçat a persones de més de 70 anys.

Recursos per a gent gran:

A Calaf existeixen entitats i equipaments que ofereixen activitats i recursos per la gent 
gran:

 Esplai de la Gent Gran Casa Bertran

 Casa Joan Gimferrer - Centre de dia

El Centre de Dia Casa Joan Gimferrer de Calaf  és un servei de titularitat municipal que 
disposa de 40 places, 25 de les quals són concertades amb la Generalitat de Catalunya 
(SISPAP) i 15 són privades. Ofereix a la persona, durant el dia, una atenció terapèutica, 
psicològica i sociocultural per facilitar totes les tasques bàsiques de la vida diària i per afa-
vorir, així, la permanència en l’entorn familiar habitual.

 Associació ARCA de Calaf

2. SAD

2.1. SAD SOCIAL

PERSONES ATESES HORES

6 127,5

2.2. SAD COVID

PERSONES ATESES HORES

26 9

2.3. SERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA*

El cost d’aquest servei l’assumeix el municipi

PERSONES ATESES

88
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Des del Casal s’organitzen tallers, en què si bé no estan adreçats específicament a dones, 
la participació pràcticament és femenina. 

Projectes de sensibilització vinculats al cicle vital de les dones.

L’Ajuntament de Calaf impulsa una campanya de sensibilització per a trencar el tabú de la 
menstruació “Aquí pots netejar la teva copa menstrual”. 2020

S’han elaborat uns adhesius que s’estan posant als diferents banys dels equipaments pú-
blics per indicar els espais on poder netejar la copa menstrual. També s’oferirà la possibilitat 
d’afegir-se a la campanya a comerços, bars o altres establiments de Calaf.

Pensions contributives de la seguretat social

L’any 2019 hi havia un total de 949 persones que cobraven alguna pensió contributiva de la 
seguretat social. Un total de 512 dones que principalment cobren la pensió de jubilació i de 
viduïtat i un total de 437 homes majoritàriament cobrant la jubilació.

Pel que fa a les pensions no contributives, l’any 2020 eren un total de 19 persones que les 
cobraven una jubilació i 8 persones que cobraven una invalidesa. Aquests indicadors no 
estan disponibles per sexe.

Col·lectius que preocupen: 
En el marc de les entrevistes i grup de discussió desenvolupats per a recollir necessitats 
en aquest àmbit, s’ha posat de manifest la preocupació pel col·lectiu de dones migrades. Hi 
ha un volum important de dones estrangeres en el municipi amb dificultats de comunicació, 
amb problemes de salut i manca d’espais personals per a l’autocura. Es valora la necessitat 
de  treballar amb aquesta col·lectiu per al seu apoderament.

Atès que aquestes dones si que hi participen en els cursos d’alfabetització del programa 
d’acollida, es percep que aquest podria ser un bon espai per treballar-hi aspectes vinculats 
a rols, estereotips de gènere.... 

Una altra manera d’arribar al col·lectiu esmentat i que ha estat apuntada en el grup de dis-
cussió seria a través de la mesquita atès la bona relació existent amb l’Ajuntament.

Dones grans.
Recentment es va dur a terme un taller d’envelliment en el que hi van participar dones grans. 
En la taula de treball van sortir propostes de foment de l’autocura de dones grans, un espai 

Municipi Incapacitat permanent Jubilació Viduïtat Orfanesa Favor familiars total

TOTAL 86 627 216 20 ND 949
HOMES 53 358 15 11 ND 437

DONES 33 269 201 9 ND 512 
33 269 201 9 ND 512

Municipi Invalidesa 
Beneficiaris 

Invalidesa mitjana 
desembre € 

Jubilació 
Beneficiaris 

Jubilació mitjana 
desembre € 

Calaf 8 416 19 391 
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per compartir espais, intercanviar coneixements i experiències al voltant de les etapes vi-
tals – canvis socials, psicològics, salut... Així doncs, aquest seria un altre col·lectiu objecte 
d’atenció en el marc del pla d’acció que es dissenyi.

5.3.3.Mobilitat i disseny dels espais públics:

Sortides feministes per detectar carrers mal il·luminats

Des de l’assemblea feminista “La Sororitat” s’estan recollint informació dels espais no 
segurs del municipi en l’àmbit d’urbanisme, amb l’objectiu de millorar la percepció de segu-
retat en la via pública des d’una perspectiva de gènere.

En aquest marc ha estat creada una comissió per fer un estudi sobre la il·luminació de l’espai 
nocturn als carrers per treballar conjuntament amb la Regidoria de Polítiques feministes i 
Igualtat i la Regidoria d’Urbanisme i via pública.

La percepció de risc, especialment de nit, als pobles i a les ciutats no és una novetat i, sobre-
tot, per les dones. Tal com indiquen les dades, una de cada tres dones occidentals ha patit 
alguna situació d’assetjament sexual al carrer durant la seva vida. Per això, assegurar una 
millor il·luminació dels nostres carrers podria ser una manera de reduir la percepció de risc.

En aquest sentit, es va fer una primera sortida on el grup de dones que participen d’aquesta 
comissió va inventariar quins són aquells carrers que per la seva poca il·luminació o carac-
terístiques poden donar una sensació més d’inseguretat. 

A partir d’aquí, es treballarà amb els serveis tècnics de l’Ajuntament de Calaf per tal de veure 
quines possibles solucions es poden tenir en compte i així millorar-ho. 

5.3.4. Aportacions de les persones consultades respecte aquest eix:

De la fase de consulta realitzada, al voltant d’aquest àmbit destaquem:

 Equipaments esportius, culturals i socials adreçats a tota la població (joventut, per-
sones grans, població en general).

 Detecció de necessitats d’atenció específica i acompanyament a dones cuidadores
sobretot dones estrangeres que no tenen espai ni temps personal per l’autocura. La
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qüestió cultural i l’idioma dificulta arribar-hi. Moltes tenen dificultats de comunicació 
amb serveis bàsics, de pràctica esportiva i aquestes limitacions condicionen la seva 
salut.

 Preocupació i interès envers el col·lectiu de dones grans, voluntat institucional de
reconèixer i fer visibles les seves aportacions als treballs de cura i de generar espais
d’intercanvi i relació.

 Recentment es van recollir demandes específiques de dones grans a les quals se’ls
donarà resposta per poder generar un espai de suport entre iguals per parlar de l’en-
velliment i generar activitats i tallers al voltant de les necessitats específiques de les
etapes vitals.

 Percepció de seguretat en la mobilitat en el municipi. Tot i així recentment, s’ha fet
un taller per tal de detectar necessitats en aquest àmbit.

Propostes 

 Atendre les necessitats específiques de dones estrangeres per al seu apoderament
i autocura. Treballar de la ma amb el programa d’acollida i la mesquita.

 Crear espais de suport i interrelació entre dones grans.

 Xerrades i tallers per abordar temes d’interès al voltant del cicle vital de les dones i
necessitats d’autocura associades.

 Incorporar a la memòria de Serveis socials dades desagregades per sexe per conèi-
xer millor les necessitats del col·lectiu de dones.

 Actuacions per a la millora de l’espai urbà des d’una perspectiva de gènere.
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5.4.EDUCACIÓ I TRANSMISSIÓ D’UNA CULTURA IGUALITÀRIA

La socialització de gènere assigna des de ben petits a cada sexe, expectatives respecte al 
seu rol en la societat, allò que s’espera de cada persona en funció del gènere socialment 
assignat. Mitjançant imatges, valors, comportaments i altres models, i mitjançant els agents 
socialitzadors (escola, Mitjans de comunicació, família, etc.) se’n van reproduint aquests 
models de comportament social esperat, marcant els rols i estereotips que es van retro 
alimentant.

Aquesta socialització de gènere accentua les diferències entre les persones i explica les 
desigualtats existents en relació amb les oportunitats d’accés i manteniment en els diferents 
àmbits socials. 

L’escola és un dels principals agents socialitzadors. Des de fa temps, l’administració pública 
desenvolupa un rol clau per revertir aquestes desigualtats per raó de gènere mitjançant la 
incorporació de propostes de coeducació innovadores que ajudin a transformar la societat 
des de la base, començant pels nois i noies dels centres d’ensenyament. 

La coeducació és un enfocament educatiu que fomenta una educació lliure d’estereotips i 
respectuosa amb la diversitat de les persones. La pràctica coeducativa passa per la implica-
ció activa de la comunitat educativa (centres, equips directius i docents, alumnat i AFAs) per 
transmetre uns valors basats en el respecte a la diversitat d’identitats de gènere i orientació 
sexual. 

En aquest capítol es recull les característiques educatives de la població del municipi per 
tal de conèixer el capital humà disponible mitjançant l’anàlisi la taxa d’escolarització, els 
equipaments educatius i les accions de foment de la coeducació que es porten a terme en 
el municipi.

5.4.1. Equipaments escolars

L’any 2021, el municipi de Calaf comptava amb un Centre públic d’educació infantil i primària  
i un INS, a més de l’escola de música.

 Ensenyaments Total centres Total grups Total 
alumnat  

Nombre  
centres /  

(centres autoritzats pel Dpt. 
d'Ensenyament 

100.000 hab. 

S. Públic S. Privat S. 
Públic 

S. 
Privat 

S.  
Públic 

S.  
Privat 

S.  
Públic  

S.  
Privat

 Primer cicle d'educació infantil 1 0 4 0 44 0 29,2  0
 Segon cicle d'educació infantil 1 0 6 0 120 0 29,2  0
 Primària 1 0 14 0 247 0 29,2  0
 Educació secundària obligatòria 
(ESO) 

1 0 8 0 201 0 29,2  0

 Batxillerat 1 0 2 0 50 0 29,2  0
 Escoles de música 1 0 0 0 104 0 29,2  0

Font: Base de dades Hermes. Diputació de Barcelona.
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El municipi compta amb una escola bressol municipal amb un total de 44 nens i nenes de 
dos anys. Cal observar que només 3 nens i nenes de 0 a 1 any van a l’escola bressol. Aques-
ta dada indica que principalment les famílies del municipi fins als dos anys no escolaritzen 
als seus fills/es.

Pla local de joventut 2021-2024

L’Ajuntament de Calaf va aprovar l’any 2021 un pla local de joventut, que parteix d’una di-
agnosi a partir de la qual s’estableixen eixos d’intervenció amb accions orientades a fomen-
tar l’autonomia i la participació del jovent.

Del diagnòstic realitzat, i amb referència a les necessitats en l’àmbit educatiu, de la fase de 
consulta adreçada al col·lectiu de joves es va posar en relleu les següents necessitats1:

Calaf compta amb diferents recursos formatius adreçats al jovent. L’institut Alexandre de 
Riquer disposa d’estudis post obligatoris com el batxillerat, que obté uns bons resultats i que 
a més a més atrau a joves de la comarca que venen a estudiar a Calaf. L’oferta que realitza 
l’institut, però, no és completa (manca batxillerat artístic i no hi ha cicles formatius) per la 
qual cosa es percep que de vegades hi ha joves que estudien el que es fa a l’institut per la 
impossibilitat de desplaçar-se a estudiar a altres indrets allò què els agradaria o els aniria 
millor pel seu propi itinerari. 

Els i les joves destaquen les poques possibilitats que tenen per triar itineraris en comparació 
amb altres centres de la comarca més grans, ja que els batxillerats són fixos i no es poden 
triar gaire assignatures variables. 

L’orientació acadèmica dels alumnes es fa a través de les tutories individualitzades i també 
amb el crèdit de síntesi de 4t ESO sobre orientació. Més enllà del centre i/o amb les famílies 
es valora de manera molt positiva el reforç extern que aporta la tècnica de joventut. Aquesta 

1 Pla Local de Joventut. Ajuntament de Calaf.

Ratios alumnat
Alumnat / Centre Alumnat / Grup 

S. Públic S. Privat S. Públic S. Privat 
 Primer cicle 
d'educació infantil 

44 ND 11 ND

 Segon cicle 
d'educació infantil 

120 ND 20 ND

 Primària 247 ND 18 ND
 Educació 
secundària 
obligatòria (ESO) 

201 ND 25 ND

 Batxillerat 50 ND 25 ND

 Escolarització població 0-2 anys Infants escolaritzats a centres del 
municipi 

Global S. Públic S. 
Privat 

 Menys d'1 any  3 3 0 
 1 any  23 23 0 
 2 anys  18 18 0 
 Total 0-2 anys  44 44 0 

Font: Base de dades Hermes. Diputació de Barcelona.
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figura tècnica esdevé un referent important pels joves, que la senten més propera i per tant 
valoren la seva orientació d’una manera significativament diferent als consells que donen 
professors o pares.

A banda de l’oferta reglada pública existeixen altres recursos com per exemple l’escola de 
música o centres d’idiomes que són privats i que permeten a aquells joves que poden acce-
dir completar la seva formació

Distintiu “Camí al violeta”
L’INS i l’Escola Alta Segarra disposen del segell Camí al Violeta, que reconeix les actuaci-
ons desenvolupades en matèria de coeducació i marca orientacions per continuar avançant 
per tal d’aconseguir la igualtat en l’àmbit de l’educació. Aquest certificat l’atorga l’associació 
Forgender Seal i la Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere.

Amb unes pautes i objectius concrets a desenvolupar en els propers anys, el certificat reco-
neix la voluntat dels l’INS Alexandre de Riquer de seguir treballant per aconseguir els criteris 
d’igualtat social, gènere i diversitat necessaris per assegurar una educació igualitària per a 
tothom.

El distintiu ‘Camí al Violeta’ s’obté com a resultat de l’avaluació de l’Índex de qualitat social, 
gènere i diversitat de l’àmbit educatiu. L’índex és un instrument de transformació social per 
avançar de manera constant i progressiva cap a la igualtat de tracte i oportunitats a través 
dels centres educatius.

5.4.2. Tallers de Coeducació: Accions de sensibilització en Igualtat de gènere:

Des de l’Ajuntament de Calaf i concretament des de la regidoria de feminismes i la d’educa-
ció des de fa anys es desenvolupant tallers adreçats a tota la població escolar (Escola i IES).

Aquests tallers es duen a terme també amb col·laboració del Consell Comarcal de l’Anoia 
que ofereix orientació i assessorament tècnic i documental, tant a personal tècnic i polític 
dels municipis i del propi consell, com a entitats, associacions i ciutadania en general per a 
la realització de tallers, xerrades i accions de sensibilització en l’àmbit escolar. 

Els objectius d’aquestes actuacions són: 

- Prevenir les relacions desiguals entre els joves. 

- Trencar amb els rols i estereotips de gènere. 

- Formar i sensibilitzar els professionals de l’educació formal i no formal, en termes de coe-
ducació.
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Per a la seva consecució, des del Consell Comarcal es proposen les següents actuacions:

Tallers sobre feminisme, igualtat i corresponsabilitat.

Xerrades sobre la prevenció de les relacions abusives i de violència masclista en joves. 

Xerrades sobre diversitat sexual. 

Tallers i contes no sexistes a les escoles.

Així mateix, hi ha el CAU que treballa activament per promoure una educació amb perspec-
tiva de gènere i en la prevenció dels miscromasclimes. I també La Polseguera, entitat que 
organitza festes populars, la qual, va participar en la formació per activar el Punt Lila i en la 
realització del Protocol contra les violències masclistes en espais d’oci. 

5.4.3. Aportacions de les persones consultades respecte aquest eix:

De la fase de consulta realitzada, al voltant d’aquest àmbit destaquem:

 Realització de Tallers de sensibilització al voltant de la igualtat de gènere en l’entorn
educatiu.

 A l’INS existeix una comissió de gènere. Recentment a iniciativa d’una professora del
centre s’està impulsant la creació d’una comissió lgbti amb la finalitat de donar espai
per escoltar les necessitats d’aquest col·lectiu.

 Tot i això, en el marc dels espais de consulta es posa de relleu que cal fer molta
pedagogia encara en aquest àmbit, perquè es detecten resistències per part d’al
guns joves.

 També en els espais de consulta s’ha evidenciat que es detecten conductes de con
trol social, via WhatsApp, idees d’amor romàntic...

 Es parla de treballar amb les famílies. La idea del sexe, és la que agafen del visionat
de pornografia, en que es mostren violències envers les dones. S’està creant aquest
imaginari... cal fer molta pedagogia també en les famílies.

 També preocupa el col·lectiu de joves que no participen gaire en les
activitats extraescolars, esplais i d’altres activitats que es programen fora de l’entorn
formal, alguns d’origen estranger. Important trencar amb aquesta segregació.

Propostes:
 Ampliar la coordinació i participació conjunta en activitats de sensibilització entre

l’escola, IES, AFAs.

 Sensibilitzar i formar al professorat i resta de la comunitat educativa en igualtat.

 Promoure la participació en activitats extraescolars i altres actes de les noies i nois
de famílies estrangeres que no hi participen activament en activitats fora del centre.

 Implicar a les famílies, AFAs, mesquita, programa d’acollida de l’ajuntament, escola
de persones adultes...

 Treballar des de l’espai jove o casal d’estiu aspectes d’igualtat de gènere, respecte a
la diversitat sexual i afectiva entre d’altres.
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5.5. TREBALLS I USOS DEL TEMPS
Tot i la presència massiva de les dones al món del treball remunerat, la participació de les 
dones en l’economia i l’ocupació encara està marcada per una major precarietat: salaris més 
baixos, major temporalitat i parcialitat, major presència en l’economia submergida, segrega-
ció horitzontal (ocupacions i professions masculinitzades i feminitzades) i vertical (dificultats 
per accedir i mantenir-se en llocs de responsabilitat o comandament). 
D’altra banda, la configuració dels rols tradicionals i de les tasques assignades no s’ha mo-
dificat en l’àmbit privat, en l’espai domèstic, on les dones assumeixen la major part de les 
responsabilitats familiars i domèstiques, un treball invisible i no remunerat. 
La necessitat vital d’aquests treballs i del treball remunerat que aporti ingressos i indepen-
dència econòmica generen una dinàmica de sobrecàrrega de treball per a les dones, amb 
dobles jornades de treball (remunerat i familiar- domèstic) i la realització simultània d’aquests 
dos treballs (doble presència). Aquesta realitat té conseqüències negatives en la participació 
econòmica de les dones com les entrades i sortides del mercat laboral motivades pel cicle 
vital, els rols de gènere i les discriminacions de les empreses envers les dones embarassa-
des o en edat reproductiva que dificulten la incorporació de les dones al mercat de treball, 
disminueixen les possibilitats de promoció professional, fan que hi hagi una major presència 
de dones en treballs vinculats als treballs de cura i domèstics (menys valorats i pitjor pagats) 
i una manca de dones en professions i càrrecs que requereixen una dedicació molt alta (més 
reconeguts i amb majors salaris), etc.
Totes aquestes problemàtiques posen de manifest la necessitat de conciliar la vida personal, 
familiar i professional, tant per als homes com per a les dones i, sobretot, la necessitat de 
fomentar la corresponsabilitat dels homes en l’àmbit domèstic, a partir d’una concepció de 
responsabilitat compartida dels temps i dels treballs. 
5.5.1. Anàlisis de la realitat municipal: treball productiu

Estructura productiva: agricultura, indústria i construcció 
El municipi de Calaf es caracteritza per tenir un sector industrial lleugerament superior al de 
la comarca, i molt superior al de la mitjana de la demarcació. Això a priori és força positiu, ja 
que el sector industrial es caracteritza per ser un sector que ofereix bones condicions labo-
rals d’estabilitat, remuneració i qualificació del capital humà. L’empresa tipus del municipi de 
Calaf es situa en el sector serveis (80) o, en menor mesura, en el sector de la indústria (27).

 Empreses IIIT 2019 IIIT 2020 

 Empreses Total 126 123 

 Agricultura 1 1 

 Indústria 26 27 

 Construcció 13 15 

 Serveis 86 80 

 De 0 a 10 treballadors 100 97 

 De 11 a 50 treballadors 23 23 

 De 51 a 250 treballadors 3 3 

 Més de 250 treballadors 0 0 

 Grandària mitjana 9 9 

 Variació Interanual -1,56% -2,38%

 Variació Quinquennal ND -4,65%

Font: Base de dades Hermes. Diputació de Barcelona.
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Calaf comptava el 3r trimestre de 2020 amb un total de 123 empreses, la majoria del sector 
serveis i de la indústria. Són principalment micropimes, no superant els 10 treballadors/es 
en plantilla en la majoria d’empreses. Cal destacar que el volum d’empreses ha mostrat un 
comportament negatiu, amb un decreixement del -2,38% respecte al mateix trimestre de 
l’any 2019. 

Població activa

En el 3r trimestre de 2020 hi havia un total de 1660 persones com a població activa, 798 
dones i 872 homes.

Per grups d’edat, el major volum de població activa es concentra en la població major de 44 
anys, amb un total de 755 persones. Aquesta dada no es troba desagregada per sexe en 
períodes temporals tan recents.

Pel que fa a la població ocupada en el tercer trimestre de 2020, hi havia un total de 1.318 
persones, més homes que dones.

En quant la població activa ocupada, com assalariada en el tercer trimestre de 2020 hi havi-
en un total de 1.092 persones, amb més presència en el sector dels serveis, seguides de les 
persones ocupades en la indústria. La població treballadora autònoma sumava un total de 
252 persones en el mateix trimestre de l’any 2020. La majoria (178) desenvolupant la seva 
activitat en el sector dels serveis. 

 Població activa registrada  IIIT 2020 % Variació interanual

 Total 1.660 0,36% 

 Homes 862 -0,46%

 Dones 798 1,27% 

Font: Base de dades Hermes. Diputació de Barcelona.

Edat Homes Dones Total

De 16 a 24 anys 68 48 116

De 25 a 34 anys 146 145 291

De 35 a 44 anys 262 230 492

De 45 a 54 anys 241 223 464

De 55 a 64 anys 149 142 291

TOTAL 866 788 1.654

Font: Base de dades Hermes. Diputació de Barcelona.

homes dones total

Població ocupada 780 538 1.318
Font: Base de dades Hermes. Diputació de Barcelona.
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Atur registrat a Calaf:

A finals de l’any 2021, hi havia un total de 195 persones en situació d’atur en el municipi, 
amb un impacte molt més alt en el cas de les dones, que sumaven un total de 123, 
representant el 63,07% de l’atur en el municipi. L’evolució de l’atur al llarg de l’any 2021 
(mensual) mostra un comportament ascendent en el cas de les dones, mentre que el com-
portament de l’atur masculí és més estable.

Tot i que si es compara amb les dades de l’any anterior, sí que s’observa un comportament 
positiu, atès que hi ha hagut un descens del 22,92% punts percentuals, més acusat entre 
el col·lectiu d’homes (un decrement del -35,71% punts percentuals) que no pas entre el de 
dones, la taxa d’atur de les quals va experimentar un descens del -12,77%.

Pel que fa a les taxes d’atur, a nivell global es situa en el 12,13% i per sexes, la taxa d’atur 
de les dones era significativament més alta que la dels homes. Un 15,79% de taxa d’atur 
femenina enfront una taxa masculina del 8,70%.

 Assalariats IIIT 2020  Nombre 
d'assalariats 

% Variació 
interanual  

 Assalariats Total 1.092 -0,91%

 Agricultura 4 -25,00%

 Indústria 400 -3,00%

 Construcció 284 3,87% 

 Serveis 414 -1,93%

Font: Base de dades Hermes. Diputació de Barcelona. 

 Autònoms IIIT 2020  Nombre 
d'autònoms 

% Variació 
interanual  

 Autònoms Total 252 -6,67%

 Agricultura 12 16,67% 

 Indústria 45 -13,33%

 Construcció 35 -2,86%

 Serveis 178 -7,30%

Font: Base de dades Hermes. Diputació de Barcelona.

 Aturats registrats 
Total

Variació mensual  Variació interanual Taxa
d'atur

Absoluts  % Absoluts  % 

 Homes 72 3 4,35% -40 -35,71% 8,70% 

 Dones 123 5 4,24% -18 -12,77% 15,79%  

 TOTAL 195 8 4,28% -58 -22,92% 12,13%  

Font: Base de dades Hermes. Diputació de Barcelona.

 Taxa d'atur registral 12,13% -3,61pp

 Homes 8,70% -7,05pp

 Dones 15,79% 0,05pp 

Font: Base de dades Hermes. Diputació de Barcelona.

Dades d’atur per sexe i edat 
Any 2021 < 25 25-39 40-54 > 54 Total 
Homes 6 17 31 28 82 
Dones 6 36 49 45 136 

Font: Base de dades Hermes. Diputació de Barcelona.
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Per grups d’edat, l’atur impacta en major mesura a partir de la població de més de 54 anys, 
seguides pel grup de persones amb edats compreses entre els 40 i 54 anys. Cal destacar 
que en tots els grups d’edat, excepte els menors de 25 anys, les dones són més nombroses. 
Sobretot l’atur afecta les dones de més d’entre 40 i 54 anys.

Evolució de l’atur

En quant a l’evolució de l’atur, s’observa un descens de l’atur dels homes entre l’any 2020 i 
2021 mentre que el comportament de l’atur de les dones és negatiu, amb un increment de 
dones en situació d’atur en 2021 respecte l’any anterior.

Dades de contractació:

A finals de l’any 2021 (desembre 2021), s’havien enregistrat un total de 49 contractes de 
treball, el 71,42% dels  mateixos els van signar homes del municipi.

La contractació va ser principalment de caràcter temporal, un total dels 16 contractes. 

Període Homes Dones Total 

2019 74 109 184 
2020 105 125 230 

2021 82 136 219 
Font: Base de dades Hermes. Diputació de Barcelona.

Font: Base de dades Hermes. Diputació de Barcelona.
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Evolució de l'atur per sexe

Homes Dones Total

Nombre Contractes Total Total
Variació mensual  Variació interanual  

Absoluts  % Absoluts  %

 Homes 35 -17 -32,69% -7 -16,67%
 Dones 14 -18 -56,25% 5 55,56%  

Font: Base de dades Hermes. Diputació de Barcelona. 
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Pel que fa a la contractació de població estrangera, s’hi van signar un total de 9 contractes, 
5 contractes signats per dones i 4 per homes.

Pensions contributives

Per últim, amb relació a les prestacions per desocupació, cal destacar que un total de 109 
persones cobraven alguna de les existents. La majoria eren prestacions de caràcter contri-
butiu, tot i que amb un volum molt semblant a les de nivell assistencial. Aquestes dades no 
estan desagregades per sexe.

5.5.2. Necessitats de la població en situació d’atur amb enfocament de gènere

El Centre de Recursos per a l’Ocupació (CRO) és un centre que depèn directament 
de l’Ajuntament de Calaf i té com a objectiu principal l’elaboració de les polítiques locals 
d’ocupació del municipi.

Al CRO hi ha ubicats el Servei Local d’Ocupació i el Centre Local de Serveis a les Empreses. 
D’altra banda el Centre Local de Serveis a les Empreses recull la informació proporcionada 
tant pels empresaris/es com pels emprenedors/es pel que fa a les necessitats formatives 
d’ambdós col·lectius. Donat l’alt nivell d’activitat del Centre es té un grau de coneixement 
important de les necessitats formatives del territori.

Nombre Contractes Total Total
Variació mensual  Variació interanual  

Absoluts  % Absoluts  %

 Homes 28 -13 -31,71% -6 -17,65%
 Dones 9 -14 -60,87% 0 0,00% 
TOTAL 37 -27 -42,19%- 6- 13,95%

Nombre Contractes Total Total
Variació mensual  Variació interanual  

Absoluts  % Absoluts  %

 Homes 4 -7 -63,64% 0 0,00%
 Dones 5 -3 -37,50% 2 66,67% 
TOTAL 9 -10 -52,63%2 28,57%

Font: Base de dades Hermes. Diputació de Barcelona.

Font: Base de dades Hermes. Diputació de Barcelona.

 Beneficiaris prestacions per desocupació 
Total

Variació mensual  
 ( Desembre 2021 ) Absoluts % 

 Nivell contributiu 57 57 0,00% 
 Nivell assistencial (Subsidi) 47 46 2,17% 
 Renda activa 5 5 0,00% 
 Programa d'activació per a l'ocupació 0 5 100,00%  
 Total prestacions 109 108 0,93%  

Font: Programa Hermes (diverses fonts) Diputació de Barcelona
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Serveis que es presten:

• Informació de les Proves ACTIC

• Orientació laboral, destinada a la cerca de feina, itinerari individual formatiu, creació
de currículums, etc.

• Reculls d’Ofertes de feina, sempre actualitzades.

• Accés al Club de Feina on és pot fer ús dels ordenadors amb accés a internet, i de
la premsa escrita, entre altres. També es publiciten totes les ofertes de feina de la zona.

• Atenció a les empreses i als emprenedors/es, assessorant, oferint les ajudes dis-
ponibles per a la contractació i les formacions disponibles el més adaptades possible a les
necessitats empresarials del territori.

De la consulta realitzada a les responsables del CRO, es constata que:

L’atur no és massa preocupant al municipi, ja que la feina es troba més o menys amb certa 
facilitat. Tot i que hi ha un atur estructural, amb col·lectius de persones amb més baixa qua-
lificació i vulnerabilitat social i econòmica. 

Dins dels col·lectius amb més dificultats per a la inserció laboral, ha estat apuntat el de les 
dones estrangeres, ja que la majoria d’aquestes no tenen qualificació així com tampoc com-
petències lingüístiques que els hi facilitin l’accés a la feina. Així mateix, el fet de dedicar-se 
principalment al treball de cures fa que no siguin molt actives en el procés de recerca de fei-
na. Aquesta realitat explica que no hi sigui un col·lectiu amb molta demanda dins del centre 
de recursos per a l’Ocupació.

Respecte als programes de foment de l’ocupació i l’enfocament de gènere, des del progra-
ma de dels plans d’ocupació, en les ofertes les responsables del CRO apunten que sempre 
s’intenta que hagi un equilibri entre les candidatures de dones i d’homes.

Pel que fa a la formació i necessitats de qualificació, algunes actuacions dutes a terme ha 
estat la realització d’un curs de reciclatge tèxtil per tal de visibilitzar les competències de les 
dones, tot i que no hi va haver molta participació.

També ha estat apuntada com a dificultat afegida per a l’accés al mercat laboral la bretxa 
digital existent en general en tota la població en situació d’atur. 

Un col·lectiu que preocupa especialment és el de les Treballadores de la llar, que desen-
volupen la seva activitat en condicions de molta precarietat. 
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En aquest àmbit es detecta un volum significatiu de dones treballadores però amb con-
dicions contractuals precàries. Moltes dones treballant-hi sense contracte, en l’economia 
informal. Per tal de revertir aquesta realitat des de la regidoria es volen impulsar xerrades i 
diversos tallers adreçats a aquest col·lectiu sobre els drets, la contractació etc. 

Fa uns anys es va fer una formació en l’àmbit sòcio-sanitari adreçat a dones, i a demanda 
del SAD, actualment, totes les dones que hi van participar estan treballant.

Com a proposta ha estat apuntada la possibilitat de donar suport al col·lectiu per tal de crear 
una cooperativa per a garantir l’accés a una jubilació digna, accés a les pensions i en gene-
ral vetllar pel seus drets laborals.

Per tant, es valora positiu la implementació d’alguna acció en aquest àmbit, tant des de la 
perspectiva de revaloritzar els treballs de cura i de fomentar la corresponsabilitat com des 
de la promoció i impuls de l’ocupació femenina.

Per part de les entitats i en resposta a les necessitats que es detecten respecte a la cor-
responsabilitat i els usos del temps també s’observa que hi ha 4 respostes que consideren 
no existeixen mesures de conciliació de la vida laboral, personal i familiar així com, amb 4 
respostes també s’ha apuntat i la manca d’implicació masculina en els treballs de cura.

Necessitats detectades i propostes d’actuació
6.- En el vostre municipi, en quin àmbit considera que es manifesten més
desigualtats per raó de gènere? (màxim 5 respostes)

6 respostes

Dificultat d'accés de les don...
Dificultats d'accés al mercat...

Mesures per conciliar la vida...
Baix o nul reconeixement de...
Manca d'implicació deis hom...
Poca visibilitat de les aporta...

Violéncies masclistes. Micro....
Reproducció deis rols i ester... 
Falta de conscienciació i acc....
Manca d'associacionisrne de...
Desconeixement de les entit...
Apoderament per prendre d...
Exclusió social - vulnerabilit...

Problernes de salut ( atenció...
ATllament, dones grans que...
Problemes d'inseguretat en...

Altres problemátiques

— 2 (33,3%)
— 1 (16,7%)

— 4 (66,7%)
— 1 (16,7%)

— 4 (66,7%)
— 1 (16,7%)

— 3 (50%)
— 0 (0%)
— 0 (0%)
— 0 (0%)

— 4 (66,7%)
— 0 (0%)
— 0 (0%)
— 0 (0%)

— 3 (50%)
— 0 (0%)
— 0 (0%)

0           1 2 3 4
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5.5.3. Aportacions de les persones consultades respecte aquest eix:

De la fase de consulta realitzada, al voltant d’aquest àmbit destaquem:

 Més taxes d’atur en les dones en el municipi.

 Menys volum de contractes realitzats a dones.

 Tot i així, l’atur no és un àmbit que preocupa en excés per les possibilitats relativa
ment fàcils de trobar feina.

 Falta de qualificació de les dones estrangeres, tot i que se n’ocupen principalment
del treball de cures i per tant no són usuàries habituals dels serveis d’ocupació
municipals.

 Preocupa el col·lectiu de dones que treballen en l’àmbit del treballs de la llar, gran
part d’aquestes sense contracte o amb contracte amb condicions precàries.

 Interès en proporcionar informació sobre drets laborals i donar suport a la creació
d’una cooperativa per a la millora de les condicions econòmiques del col·lectiu de
dones.

 Dificultats de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, entre la població en
general, però sobretot de dones que són les que principalment assumeixen els
treballs de cura.

 Es reconeix que hi ha una manca generalitzada de competències digitals.

 Existència d’un petit polígon d’empreses en el municipi. No es treballa l’àmbit de la
sensibilització en igualtat d’oportunitats de dones i homes en l’àmbit empresarial.

Propostes

 Valoritzar el treball de cures i fer alguna campanya de foment de la corresponsabilitat
familiar.

 Tallers d’apoderament, drets laborals i emprenedoria (economia social) adreçats a
dones treballadores de la llar.

 Tallers de competències digitals.

 Foment de la contractació femenina en els plans d’ocupació municipals.

 Campanya sensibilització – informació empreses del municipi sobre la normativa de
plans d’igualtat a les empreses i sensibilització per a la contractació de dones.
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5.6. PARTICIPACIÓ I LIDERATGE

La participació en igualtat de condicions en la vida política, social, laboral i econòmica, o en 
llocs de presa de decisions, suposa per al conjunt de les persones, homes i dones, exercir 
el seu dret de ciutadania. Actualment i gràcies a l’acció del moviment feminista i l’acció con-
junta amb els poders públics s’han observat avenços en  l’increment de la participació social 
de les dones. Les estratègies desenvolupades per potenciar la participació sociopolítica de 
les dones s’ha fet a través d’accions positives, de sensibilització, i a través del foment de la 
paritat. 
Malgrat els resultats assolits, encara s’observa que la participació no és equilibrada en tots 
els àmbits i llocs de decisió. Per exemple, si bé és cert que hi ha moltes dones que parti-
cipen en l’àmbit associatiu ( AFAs, entitats culturals, associacions de dones...), no arriben 
en molts casos a tenir una representació equilibrada, és a dir, moltes treballen a la base, 
però no pas als llocs on es prenen les decisions. La manca de corresponsabilitat, en les 
tasques de cura i reproductives, explica en part aquestes diferències, ja que l’assumpció de 
manera unilateral de les tasques de cura, fa que les dones disposin de menys temps lliure i 
més impediments per a la participació formal. L’administració local té un paper fonamental a 
l’hora de promocionar la participació de les dones en les decisions col·lectives, però també 
en la necessitat de redefinir la participació des de la mateixa experiència femenina, donant 
reconeixement als sabers femenins i atenent a la visualització, el just reconeixement i la 
valoració de la participació de les dones dintre de marcs informals.
La finalitat d’aquest eix és la de conèixer el teixit associatiu del municipi, les seves percep-
cions respecte la igualtat, els espais de participació de les dones i valorar les seves apor-
tacions socials per tal de fomentar unes ciutats més equitatives i participatives, afavorint la 
participació de les dones en tots els nivells i àmbits de la vida pública.

5.6.1. Anàlisi de la realitat municipal

Participació política 

Pel que fa a la participació política cal destacar que l’ajuntament de Calaf en la present le-
gislatura és paritari. A l’equip de govern hi trobem un total de 4 dones i 3 homes. L’alcaldia 
recau en un home.

Entitats socials

Respecte a la participació social, el teixit associatiu del municipi és ric. Hi ha un total de 38 
entitats, de diferents àmbits, amb molt més pes de les entitats de caràcter cultural.

Culturals: 23

Esportives: 8

Educatives: 7
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Entitats de dones

Associació Recreativa Cultural de Dones de Calaf i Comarca. ARCA
És una entitat de dones que fa de punt de trobada de totes les dones de Calaf i comarca, 
posar en comú tots els coneixements. Organitzen activitats diverses.

Assemblea oberta feminista Calaf - 24 novembre 2019
A Calaf es va crear una assemblea feminista en 2019. La finalitat d’aquesta va ser la de 
promoure el  debat al voltant dels temes d’interès, impulsar la implementació del segell de 
gènere i la creació de comissions per promoure campanyes de sensibilització.

Per exemple, es va participar en la identificació dels espais poc il·luminats amb l’objectiu de 
millorar la percepció de seguretat a la via pública amb perspectiva de gènere.

Tot i així, aquesta assemblea actualment no està activa. Algunes de les participants s’in-
tegren en altres espais de participació, per ex. Comissió de gènere de l’IES, o també hi 
participen en l’associació Alta Segarra, una entitat que promou l’esport a nivell de comarca. 

5.6.2. Altres espais de participació:

Celebració de les Diades internacionals: 8 de Març i 25 Novembre.
Altres espais de participació els trobem al voltant de la celebració de les diades internacio-
nals, el 8 de Març Dia internacional de les Dones treballadores, el 25N, dia contra les violèn-
cies masclistes i 28 de maig, dia de la salut de les dones.
Durant aquestes dates, s’organitzen xerrades, exposicions, teatre o cinefòrum.

5.6.3. Aportacions de les persones consultades respecte aquest eix:

Aportacions de les entitats:
Del qüestionari adreçat a les entitats del municipi s’han recopilat un total de 6 enquestes 
complimentades.
Activitat de l’entitat:
Hípica
Cor cantaire ( 2 qüestionaris)
Esport
Música i teatre
Cant
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Pel que fa al públic destinatari de les seves activitats, la majoria de les respostes apunten a 
un públic general.

Un 66,7% de les entitats apunten que desenvolupen actuacions de foment de la igualtat. 
Entre les activitats que despleguen amb un component de gènere han estat apuntades la 
participació en l’organització dels actes vinculats a la celebració de les diades internacio-
nals, la participació en el Punt Lila que s’activa en espais d’oci, així com també el foment de 
l’esport de les dones.

Públic destinatari de les activitats

Públic general
Població infantil

Dones
Població jove

Gent gran
Altres

— 6 (100%)
— 2 (33,3%)

— 1 (16,7%)
— 1 (16,7%)

— 2 (33,3%)
— 2 (33,3%)

012345 6

3.- La vostra entitat desenvolupa accions de foment de la igualtat?

6 respostes

66,7%

33,3%
Sí

No
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Amb relació a les necessitats percebudes i que reprodueixen desigualtats de gènere, les 
entitats apunten els següents àmbits de desigualtat:

 Manca d’implicació dels homes en les tasques de cura i de la llar.

 Manca de mesures de conciliació de la vida laboral, personal i familiar.

 Desconeixement de les entitats de com incorporar la perspectiva de gènere en les
seves activitats.

 Aïllament de les dones grans.

 Violències masclistes i micromasclismes.

En quin tipus d'actuacions o projectes relacionats amb la igualtat de genere ha
participat o col·labora la vostra ent itat.

6 respostes

Projectes específics per a done...
Participació en Comissions de t...
Actes relacionats amb les Cele...
Punt Lila - protocol per preveni...
Formació en igualtat de gènere...
Tallers i accions de sensibilitza...

Foment de l’esport femení
Altres accions

— 0 (0%)
— 1 (16,7%)

— 2 (33,3%)
— 2 (33,3%)

— 1 (16,7%)
— 0 (0%)

— 2 (33,3%)
— 2 (33,3%)

01 2

6.- En el vostre municipi, en quin àmbit considera que es manifesten més
desigualtats per raó de gènere? (màxim 5 respostes)

6 respostes

Dificultat d'accés de les don...
Dificultats d'accés al mercat...

Mesures per conciliar la vida...
Baix o nul reconeixement de...
Manca d'implicació deis hom...
Poca visibilitat de les aporta...

Violéncies masclistes. Micro....
Reproducció deis rols i ester... 
Falta de conscienciació i acc....
Manca d'associacionisrne de...
Desconeixement de les entit...
Apoderament per prendre d...
Exclusió social - vulnerabilit...

Problernes de salut ( atenció...
ATllament, dones grans que...
Problemes d'inseguretat en...

Altres problemátiques

— 2 (33,3%)
— 1 (16,7%)

— 4 (66,7%)
— 1 (16,7%)

— 4 (66,7%)
— 1 (16,7%)

— 3 (50%)
— 0 (0%)
— 0 (0%)
— 0 (0%)

— 4 (66,7%)
— 0 (0%)
— 0 (0%)
— 0 (0%)

— 3 (50%)
— 0 (0%)
— 0 (0%)

0           1 2 3 4
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Pel que fa als grups de persones que haurien ser col·lectius prioritaris d’atenció dins del pla 
d’igualtat s’apunten les dones en situació d’exclusió social i la comunitat educativa en major 
mesura. Tot i que han estat assenyalats diversos grups poblacionals: dones grans, joves, 
migrades i població jove.

Per últim, amb relació a les propostes d’actuació a incloure dins del pla d’igualtat, les entitats 
han apuntat com a més rellevants les campanyes i accions de sensibilització, els tallers de 
coeducació a l’àmbit educatiu, fer visibles les aportacions de les dones i accions de preven-
ció i promoció de les violències masclistes.  

Assenyali si us plau quins serien els grups de població prioritaris d'atenció en el
pla local d'igualtat del vostre municipi. (maxim 5 respostes)

6 respostes

Població global - ciutadania en...
Dones grans
Dones joves

Dones en situació d'exclusió so...
Dones migrades

Comunitat educativa
Població jove del municip

Entitats del municip
Empreses del municip

Col·lectiu LGBTI

— 2 (33,3%)
— 3 (50%)
— 3 (50%)

— 4 (66,7%)
— 3 (50%)

— 4 (66,7%)
— 3 (50%)

— 1 (16,7%)
— 0 (0%)
— 0 (0%)

0           1 2 3 4

9.- Quines accions es podrien incloure en el pla local del vostre municipi per al
foment d'una major igualtat entre homes i dones? (màxim 5 respostes)

6 respostes

Creació d'una Taula d Igualt...
Fonmació en igualtat de gèn...
Suport Tècnic - assessoram...

Mès infonmació sobre recurs...
Campanyes i accions sensib...

Fer visibles les aportacions...
Accions de suport per crear...
Suport i informació laboral p...
Foment de Mesures i campa...

lmplicació de les empreses...
Tallers de Coeducació als IE...
Tallers d'alfabetització digital...
Accions de Prevenció i prom...

Altres

— 1 (16,7%)
— 2 (33,3%)
— 2 (33,3%)

— 1 (16,7%)
— 4 (66,7%)

— 3 (50%)
— 0 (0%)

— 1 (16,7%)
— 0 (0%)
— 0 (0%)

— 4 (66,7%)
— 0 (0%)

— 3 (50%)
— 0 (0%)

0           1 2 3 4
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Aportacions de les persones consultades en les entrevistes i grup de discussió:

De la fase de consulta realitzada, al voltant d’aquest eix destaquem:

 Trets del municipi: falta molta pedagogia sobre el feminisme. Es detecta a nivell
social poca consciència, pocs homes treballats – sensibilitzats amb el feminisme.
Falta entendre què vol dir feminisme, es pren com un atac – actituds de defensa.
Inclòs en col·lectius de dones.

 Entitats de dones en el municipi tot i no molt actius actualment.

 Existència d’un teixit associatiu molt dinàmic.

 Algunes de les entitats van participar en la formació del punt lila.

 Espais de participació en formació no formal.

 Celebracions de les diades internacionals amb l’organització d’actes en els quals
participa la ciutadania i de manera específica les dones del municipi.

 Existència d’equipaments i recursos en el municipi per al foment de la participació de
la població (cultura, club de lectura, espai jove, casal de gent gran, entitats...).

Propostes:

 Incorporació de clàusules d’igualtat (incorporar la perspectiva de gènere) en les
subvencions adreçades a les associacions.

 Suport, assessorament i formació en igualtat adreçada a les entitats per la disposició
de coneixements i recursos per incorporar la perspectiva de gènere en les seves
activitats.

 Donar visibilitat a les aportacions de les dones en l’àmbit cultural i social.

 Impuls entitats de dones.
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