REGIDORIA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT
Mònica Miquel i Serdà, Alcaldessa
MEMÒRIA DE LES ACCIONS I EL PROGRAMA DE POLÍTIQUES DE GÈNERE
REALITZAT DURANT L’ANY 2013
Aprovació del Consell Sectorial Municipal de les Dones de Cubelles – Abril 2013

Una de les prioritats recollides al PAM era la creació d’un Consell Municipal de les Dones de
Cubelles per tenir un espai obert a recollir propostes, suggeriments, etc. on es participés per
millorar les polítiques adreçades a la igualtat de dones i homes.
En data 16 d’abril de 2013 en la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament es va aprovar la
Creació del Consell Municipal de les Dones de Cubelles i el Reglament regulador de la seva
organització i funcionament.
El 16 de juliol de 2013 es va aprovar definitivament el Reglament regulador de l’organització i
funcionament del Consell de les Dones de Cubelles.
Mitjançant escrit de l’Alcaldia es va sol·licitar a totes les entitats municipals, centres educatius i
grups polítics municipals la proposta d’una representant per formar el Plenari del Consell.
S’han rebut un total de 32 candidatures que formaran el Plenari que es durà a terme durant la
primera setmana del mes d’abril de 2014.

Inici del Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament – Desembre 2013

Davant la nostra trajectòria en la implementació de les polítiques d’igualtat i per tal donar
compliment a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva e dones i homes
durant l’any 2013 es va sol·licitar suport a la Diputació de Barcelona per elaborar el PLA
D’IGUALTAT INTERN de l’Ajuntament de Cubelles.
Amb la seva col·laboració i l’assistència tècnica de la de la consultoria externa MooN
Consultoria, al mes de desembre es va constituir una Comissió de Seguiment d’aquest Pla i al
mes de gener de 2014 es va iniciar les primeres activitats.
Un pla d’igualtat d’oportunitats és una eina de caràcter executiu, amb activitats
planificades, que té com a finalitat establir les condicions per a que dones i homes exerceixin
amb plena llibertat els seus drets, sense privilegis ni obstacles per a un o altre sexe.
La Consultora elaborarà el diagnòstic i lliurarà l’informe final del Pla d’Igualtat final durant el
segon semestre del 2014, amb les propostes que hagin sorgit dels processos participatius.
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Programa d’activitats de sensibilització adreçat a dones aturades de Cubelles

“PROMOCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ I LA IGUALTAT A CUBELLES” –
Agost/Desembre de 2013.

Des de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat amb el suport i la col·laboració de la
Diputació de Barcelona es va elaborar un programa d’activitats adreçat principalment
a dones aturades de Cubelles per treballar dues línies amb diferents accions durant el
segon semestre del 2013.

Línia 1. COEDUCACIÓ AMB LA CIUTADANIA
Programa elaborat per a sensibilitzar i vetllar per a l’eliminació d’estereotips sexistes i
discriminatoris.
1. L’HORA DEL CONTE: “JO VULL SER...” Octubre/Novembre 2013
Es van realitzar dues sessions de contacontes amb les que es van treballar els valors de la
igualtat, d’una manera lúdica i educativa, per tal de despertar l’interès, la imaginació, la
fantasia i la motivació dels infants d’entre 5 i 10 anys.
En la primera sessió d’octubre es va abordar la igualtat d’oportunitats en el treball entre
homes i dones, donant noves idees per escollir amb llibertat i responsabilitat. Es van
treballar conceptes de rols, estereotipis i la coresponsabilitat a través de contes com van
ser: “D’on surt aquesta nena?”, “El desig de la Ruby” i “Rosa caramel”, entre d’altres.

En la segona sessió es van reforçar conceptes vinculats als estereotips existents i la seva
necessitat d’eradicació i la importància de la coresponsabilitat.
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Alguns dels títols del contes que van explicar-se van ser:
“Tot uns homes", ”La Tanga i el gran Lleopard” i altres.

Aquest és el personatge en “Bocagrossa” una bústia on
els infants introdueixen les enquestes de satisfacció
quan s’acaba l’activitat.

Imatges de la sala durant la sessió de contacontes de novembre.
Les valoracions de les enquestes recollides en ambdues sessions van ser molt positives, és una
activitat que agrada molt. Segueixen demanant més contacontes, puxinel·lis i música. De tota
manera en general l’espai no l’han trobat adient ja que es va realitzar a la sala de la Biblioteca
Mn Joan Avinyó i va quedar petita per l’assistència rebuda.
Suggeriment que tindrem en compte per les properes sessions.
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2. ANÀLISI DEL SOSTRE DE VIDRE: fa referència a la dificultat que troben les dones per a
accedir als càrrecs directius a l’interior de les organitzacions.
S’ha fet un informe sobre l’estat del sostre de vidre tant a la política local, com a les entitats
del municipi, ja que l’anterior legislatura s’havia elaborat un Pla d’Igualtat de Gènere centrat
en les accions a portar a terme des de la corporació, però en aquell document no s’havien
analitzat els aspectes relacionats amb la representativitat de les dones en els llocs de
responsabilitat a la societat civil local.
El document ha permès evidenciar les mancances actual sobre, en primer lloc el tractament i
gestió de les bases de dades de les entitats del municipi i la informació que conté el Registre
Municipal d’Entitats. En segon lloc, s’ha observat també les dificultats existents en el treball
transversal entre regidories, tot i que aquest any 2013 es va fer un pas endavant pel que fa la
normalització de la documentació vers les subvencions adreçades a les entitats, els resultats
han estat limitats, per una banda perquè no totes les entitats del registre s’han presentat a les
diverses convocatòries específiques i perquè les que ho han fet i han comunicat la informació,
aquesta no ha estat actualitzada i ens trobem en un moment d’impàs que cal superar.
Pel que fa a la informació recopilada, hem observat que globalment hi ha més homes que
ocupen la presidència de les entitats, que no pas dones, en una proporció de 66%, 34%. Per
altra banda l’accés de les dones a les presidències de clubs i entitats continua estan totalment
sectoritzada, ja que en entitats esportives i d’associacions de veïns la presència de homes
presidents és gairebé del 90%, respecte al 10% de les dones, mentre que en entitats vinculades
a l’ensenyament la proporció es dona en la direcció totalment contrària.
També constatem que cap entitat especifica en les seves pàgines web, facebook o blog que
facin accions per conciliar la vida familiar i social, amb cap mena de servei de guarderia per la
canalla per tal de facilitar la participació a les activitats de les entitats.
Considerem, que també caldrà treballar aspectes relacionats amb l’ús del llenguatge no
sexista, perquè és una qüestió que les entitats ni s’estan plantejant en aquest moment.
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Línia 2. LIDERATGE DE LES DONES
Aquesta línia s’ha dividit en els següents programes d’accions adreçades a:
2.1
2.2
2.3
2.4

Eradicació de rols professionals sexistes.
Ocupacions socialment responsables amb l’entorn
Recuperació de l’autoestima de les dones en situació d’atur de llarga durada
Abordament integral de la violència masclista

2.1.1 TALLER DE CUINA NADALENCA ANTICRISI – Realitzat al Racó d’en Pinilla
Novembre/Desembre 2013
Taller dissenyat originalment per un màxim de 15 homes. Vistes algunes peticions i
suggeriments de les enquestes d’altres tallers vam observar que hi havia un interès en
aprendre cuina pràctica del dia a dia i amb ingredients a preus raonables en el moment
econòmic actual.
Per aquest motiu vam prendre la decisió d’ampliar el ventall de les inscripcions, tant a homes
com a dones, adaptant el programa a persones en situació d’atur « Taller de cuina anticrisi » i
amb menús pensats per a les festes nadalenques.
Finalment el curs es va reduir a 9 persones per poder adaptar-nos a la capacitat de l’espai i la
cuina de l’establiment on es va impartir. Els participants van intervenir en la preparació de tots
els àpats.
Les jornades es van distribuir en quatre dilluns a la tarda, en horari de
17 a 19 h. de la següent manera:
1ª Jornada 18/11. Primer plat,
recepta: Barca de pinya amb
fruits del mar.
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2ª Jornada 25/11. Segon plat (de carn) i un postres,
recepta: Cuixa de xai farcida i mouse de xocolata.

3ª
Jornada 2/12. Un postre: tiramisú. Introducció al
protocol social, nocions d’un bon anfitrió, un parament de taula correcte amb presentació
de 4 paraments fets amb elements de reciclatge. L’objectiu és donar eines a persones que
estan a l’atur per poder recollir idees a preus reduïts i amb elements DIY (“do it yourself”).

Un dels muntatges de taula fet amb paper d’arròs,
ampolles de tònica reciclades, cartulina lila i platejada.
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4ª Última Jornada 9/12. Recepta de peix: Cues
de rap a la marinera.

Fotografia del grup del taller de cuina
amb l’Antonio el cuiner.

Tot el grup del taller amb el
matrimoni propietari del
restaurant.

Segons les valoracions recollides a les enquestes l’avaluació ha estat totalment positiva, han
avaluat el taller amb un 10 (excel·lent), en 8 dels 9 casos l’han trobat curt, s’ha generat molt
bon ambient al taller i mostren interès en altres tallers de: cuina asiàtica, mexicana, de mercat,
i cuina amb 4 peticions. Informàtica en 3 casos, manualitats 3, fotografia i jardineria (2), i
cosmètica natural, agricultura ecològica, pintura, dietètica i anglès amb 1 petició cadascuna.
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2.1.2 TALLER DE PINTURA DECORATIVA – Annex del cinema – Octubre/2013
Plantejat a dones en situació d’atur. (15 participants com a màxim) perquè tothom segueixi les
activitats alhora. Realitzat el 15, 17, 22 i 24 d’octubre (4 sessions de 3 hores cadascuna, un
total de 12 hores).

Primera sessió preparant les superfícies (aplicant imprimació)

Fent una pàtina d’envelliment d’objectes.
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Aplicant découpage a unes capses de cartró

Es va relacionar aquesta activitat amb les accions adreçades a augmentar l’autoestima,
preparant uns certificats al finalitzar el taller que els hi va lliurar l’Alcaldessa com a
responsables del programa de Polítiques d’Igualtat en un trobada

Moment del lliurament dels diplomes a la sala de juntes de l’Ajuntament
Respecte a la valoració expressada pels propis participants observem que el 100 % considera
que ha après coses noves, que s’ha fet curt (en voldrien més hores), i la valoració global del
curs és d’un Excel·lent (10).
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2.2.1 TALLER D’AROMATERÀPIA – Octubre 2013

L'objectiu d’aquest taller és conèixer les propietats dels olis essencials i els beneficis
terapèutics a nivell de dolències físiques, emocionals i en tractaments de bellesa.
Despertar l'interès i trobar-los atractius per tal d'incorporar-los a la nostra vida quotidiana,
guardir-los, cuidar-nos i estalviar sent creatives per tota la família! Despertar el sentit de
l'olfacte i la memòria olfactiva, recuperant la unió amb la natura i equilibrant el nostre sistema
nerviós....Recuperar el paper de sanadores i cuidadores de la nostra salut física, psíquica i
espiritual i donar eines per ser creatives.

Fotografies de la primera sessió del curs d’Aromateràpia
Respecte a la valoració a través de les 9 enquestes rebudes observem que la valoració de la
Laura Masià la tallerista, els i les participants opinen que ha estat d’un 9,72 i globalment
aquest taller d’aromateràpia el puntuen amb un 9,5.

2.2.2 TALLER DE COSMÈTICA NATURAL – Octubre 2013
Taller que va tenir com a objectiu adquirir uns coneixements bàsics per elaborar preparats per
la salut i la bellesa de manera fàcil, divertida i econòmica. Conèixer els ingredients bàsics
utilitzats en cosmètica natural.
Va ser eminentment pràctic, es van fer mascaretes, cremes facials, barreges personalitzades
amb oli d'ametlles i olis essencials.
Tot i que la valoració de les persones participants va ser molt positiva i van mostrar molt
interès, no es van completar les places que hi havia ofertes, i finalment només van assistir 7
persones de les 15 previstes, amb el que l’índex de participació va ser del 47% aprox.
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2.2.3 TALLER D’HERBES REMEIERES – Octubre/Novembre 2013

L’objectiu d’aquest taller era fomentar el coneixement de les propietats terapèutiques
d'algunes herbes remeieres, aprendre a reconèixer-les visual i olfactivament, tocar-les i tastarles en infusió. Aprendre algunes fórmules concretes, per potenciar les seves propietats
digestives, relaxants, estimulants i en la cura de refredats... Ser conscients de tornar a tenir a
les nostres mans, la possibilitat de fer quelcom per la nostra salut i fer una prevenció correcte
amb els recursos naturals que tenim al nostre abast.
Atès que Cubelles està mirant de potenciar el respecte a l’entorn natural i la cuina de Km.0,
aquesta activitat ha pretès fomentar l’interès per les propietats naturals i curatives de les
herbes i promoure una possible nova ocupació i per al desenvolupament personal i econòmic
local.

Els i les participants llegint les propietats de les herbes per preparar una infusió.

Apunts i paquets d’herboristeria
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Imatges del taller d’herbes remeieres
En total es van matricular 18 persones, tres més de les places inicialment ofertes, però es va
decidir admetre-les perquè l’experiència ens va fer observar que hi havia persones que
s’inscrivien però després no acudien als tallers. L’assistència final fou de 14 persones, perquè
n’hi va haver quatre que mai hi van assistir.
Els percentatges d’assistència van ser d’un 71,43%. Disposem d’11 avaluacions a través de les
enquestes, la tallerista ha estat avaluada amb una nota mitjana de 9,64 (un excel·lent).
Globalment l’activitat l’evaluen amb un 9.

2.3.1 TALLER DE MANDALES – Setembre/Octubre 2013

En principi el taller estava dissenyat per a dones aturades majors de 50 anys, però arran de les
consultes i peticions que feien altres dones menors d’aquesta edat, vam decidir no posar
limitació per qüestió d’edat i acceptar que hi participessin dones de qualsevol edat.
En un primer moment vam programar el taller de mandales pels dies 19,24 i 26 de setembre i
vam treballar de manera coordinada amb el Consell Comarcal del Garraf ja que ells organitzen
anualment la Setmana per la Pau i enguany la dedicaven a l’adhesió a la campanya
internacional “Paraigües per la Pau”.
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Per tant, i amb l’objectiu de sumar-nos a la iniciativa comarcal, vam adaptar el taller dels
mandales, que inicialment s’havia de realitzar sobre paper o cartolines, per un altre tipus de
suport com és un paraigües. I vam decidir dedicar el taller de mandales a TALLER DE
MANDALES PER LA PAU.

1ª sessió del taller de mandales, dissenyant i pintant els esquemes.

Un parell de participants fent els esboços sobre els paraigües
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Evolució dels treballs pintats

Exposició dels paraigües acabats
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Transversalment l’Ajuntament va decidir participar en els actes de la 8ena Setmana per la Pau
impulsat pel Consell Comarcal del Garraf i incloure a la Marxa de Torxes per la Pau del 2
d’octubre, la desfilada de paraigües.

2.3.2. TALLER “CONEIXES EL TEU CURRÍCULUM OCULT?” – Novembre 2013
Van participar 4 persones de les 15 places ofertes, el que suposa un 26,67% de participació.
Amb les dades extretes de l’enquesta de valoració, observem que totes les participants han
estat usuàries d’altres tallers i per tant hem aconseguit una fidelització atesa la qualitat de les
propostes presentades.
En aquest taller no vam lliurar cap dossier perquè el taller ja feia que elaboressin la seva pròpia
documentació. Respecte a la durada, un 25% el van considerar curt i el 75% restant adequat. A
la tallerista Gemma Rodríguez l’avaluen amb una mitjana de 9,8 punts (un excel·lent). Pel que
fa l’espai escollit aquesta ha estat la qüestió a millorar ja que un 25% van dir que no era l’espai
adequat per fer el taller, un 50% força adequat, mentre que en altres tallers sí ho han
considerat còmode i idoni. Si en el futur es decideix fer novament aquest taller caldrà pensar
en un espai alternatiu, que tingui ordinadors que sigui més adequat a l’activitat prevista.
L’activitat globalment ha estat avaluada amb una nota mitjana de 8 (Notable).

Cartell general anunciant les activitats per a dones aturades de Cubelles.
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L’objectiu d’aquest taller ha estat treballar l’autoestima de les dones en situació d’atur i
visibilitzar totes les tasques fetes a la llar i les capacitats que això implica, per tal de donar-los
eines alhora de defensar-se davant una entrevista de treball.
L’activitat es va portar a terme mitjançant un programa informàtic on les dones introdueixen
les tasques realitzades de cura a la seva llar i el resultat final és un currículum que converteix
l’acció en paraules com: coordinació, disciplina, assessorament, etc.

2.3.3. TALLER DE RISOTERÀPIA – Desembre 2013
Activitat lligada a la teràpia del riure, amb la voluntat de produir un canvi en l’estat d’ànim i
l’estat físic de les persones, per millorar-ne el seu benestar general.
Inicialment es van apuntar 13 persones i finalment es va canviar de dos dies a un i
concretament es va fer el divendres 20 de desembre de 2013. En aquesta sessió vam assistir-hi
7 persones, pràcticament el 50%, però analitzant la data tan pròxima al Nadal i havent
finalitzat ja les escoles, creiem que aquesta pot haver estat la causa que finalment no hagin
assistit tantes persones com inicialment havien mostrat l’interès d’aquest taller.

Fent els exercicis de risoteràpia el 20 de desembre de 2013
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2.3.4. TALLER COM PARLAR EN PÚBLIC – Novembre/Desembre 2013
Taller pensat per estimular l’autoestima de les dones en situació d’atur i ajudar-les a superar la
por escènica davant el públic. A través de diversos exercicis i l’execució pràctica de rols playing
i estratègies s’ha treballat per afrontar la por, relaxar-se amb dinàmiques lúdiques i
terapèutiques, amb la finalitat d’augmentar el control, la sensació de por i pànic escènic i
superar els bloquejos.
A través de diversos exercicis s’han treballant les tècniques de veu, presentació, comunicació
verbal i no verbal... S’ha acompanyat d’un dossier on es recullen les principals recomanacions,
tècniques de relaxació i la teoria bàsica que serveixi al treball personal i individual que cada
persona ha de fer per poder parlar en públic amb seguretat.

Anunci de l’activitat al web de l’Ajuntament de Cubelles

Dues alumnes realitzant un exercici de convicció.
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Diverses fotografies del treball en grup, valoració dels esforços i reaccions per part del públic.
Pel que fa les opinions recollides a les enquestes veiem que qui ha 4 persones opinen que s’ha
fet curt i 3 que la llargada ha estat la correcta.

2.4.1. SETMANA CONTRA LA VIOLÈNCIA VER LES DONES – 25 Novembre 2013
Programa al voltant dels actes del 25 de novembre, Dia Internacional per l’eradicació de la
violència vers les dones enguany es vam celebrar una sèrie d’activitats, en concret tres
activitats pròpies liderades des de l’Ajuntament de Cubelles i una activitat comuna amb el
Consell Comarcal del Garraf. Aquesta pluralitat d’activitats es va dissenyar amb l’objectiu de
donar una major rellevància i ressò a aquesta temàtica, tot elaborant un programa ampli i
pluridisciplinari lligat a la violència contra les dones, tal com es pot observar en el cartell que
tot seguit annexem.
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La primera activitat va ser la presentació del Protocol d’atenció a dones víctimes de violència
masclista a càrrec dels responsablesdel Consell Comarcal del Garraf juntament amb els
municipis de la comarca Canyelles, Olivella i Cubelles, que va tenir lloc el 14 de novembre a la
seu del CCG.

A continuació el dijous 21 de novembre va tenir lloc la Conferència “El paper de les dones a la
primavera àrab” a càrrec de la Dra. Nazanín Armanian, experta en geopolítica que va fer un
recorregut sobre les diferències entre les dones al món àrab i la pèrdua de drets democràtics
que s’està produint de manera silenciada.
Va fer una comparativa entre Síria, Líbia, Iran, Irak, Egipte i altres països i com, en nom de
l’Islam, han passat a un complet estat privatiu de la llibertat personal.

Actes Setmana
Contra la violència de gènere
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Nazanín Armanian
• Politòloga iraní.
• Professora de Ciències
Polítiques de la UNED
a la Universitat de
Barcelona.
• Conferenciant sobre la
situació de la dona en
el món musulmà.

Imatges de la conferència de la Sra. Armanian amb l’alcaldessa.

El divendres dia 22 de novembre es va realitzar un Taula rodona: “Les dificultats en l’aplicació
de la llei contra la violència de gènere”: detecció i protecció- aspectes legals, policials, socials
i cívics a càrrec un advocat de família, una psicòloga infantil i la caporal del Mossos d’Esquadra
especialitzada del Grup d’Atenció a la Víctima de Vilanova i la Geltrú. Tots tres van fer un repàs
de com des de les seves àrees ofereixen assessorament, protecció i tractament per tal de
donar empara i tutela a les víctimes dels maltractaments físics i psicològics i les dificultats que
comporta el demostrar una violència sovint silenciada.

Fotografia de la taula rodona
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Com a cloenda del programa es va dur a terme la lectura institucional del Manifest per
l’eradicació de la violència vers les dones, el dia 25 de novembre a les 12 de migdia a la Plaça
de la Vila, llegit per tres regidores del consistori.
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