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1. Introducció 
 

El II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró, 2013-2016, 
esdevé el marc de referència bàsic de les polítiques d’igualtat efectiva entre dones i 
homes a la ciutat durant aquest període. Es tracta d’un instrument de planificació i 
priorització de les actuacions en matèria d’igualtat de gènere a Mataró, és a dir, 
una eina de treball transversal que incorpora diverses àrees i competències 
municipals i, com a tal, requereix l’adquisició de compromisos polítics per part del 
consistori. 

 

Amb aquest II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró, l’Ajuntament 
mostra la voluntat política de continuar treballant a favor de les polítiques de 
gènere i així afavorir la transformació cap a una societat igualitària. Aquest 
compromís també es veu reflectit dins el document estratègic del Pla de Mandat 
(2011-2015) donat que l’eix estratègic 8, anomenat “Mataró social i integradora”, 
inclou com a objectiu de ciutat promoure mesures per a la igualtat de gènere que 
evitin la discriminació de la dona. 

 

Posar de relleu el compromís amb la igualtat entre dones i homes de l’Ajuntament 
de Mataró implica, de manera molt important, fer referència al Centre 
d’Informació i Recursos de les Dones (CIRD). Es tracta d’un espai adreçat a 
totes les dones de la ciutat, que té com a finalitat donar resposta a les diferents 
demandes d’informació i atenció, així com potenciar els processos d’autonomia 
femenina i contribuir a la superació de totes les situacions de desigualtat de gènere 
que encara perduren. És al CIRD, doncs, on s’impulsen les polítiques d’igualtat per 
incorporar la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la ciutat.  

 

Cal fer esment també al Consell Municipal per a la Igualtat dona-home. 
Aquest òrgan de participació local és un espai de debat i seguiment de les diferents 
iniciatives i accions envers la igualtat efectiva entre les dones i els homes, alhora 
que canalitza la participació ciutadana. És precís assenyalar la diversitat d’entitats 
que treballen per a la igualtat de gènere a Mataró, les quals, representades al 
Consell, han participat activament en l’elaboració del present II Pla d’Igualtat de 
gènere per a la ciutadania de Mataró. 

 

L’equip de treball de la Consultoria MiT vol expressar el seu agraïment a tot el 
personal de l’Ajuntament de Mataró que s’ha implicat en l’elaboració d’aquest II Pla, 
molt especialment el personal tècnic del CIRD i a l’Oficina de Polítiques d’Igualtat i 
Drets Civils de la Diputació de Barcelona. 
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1.1 Punt de partida del II Pla d’Igualtat de gènere per a la 
ciutadania de Mataró 
 

L’avaluació ha estat el punt a partir del qual s’ha iniciat el procés d’elaboració del II 
Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró. El compromís de 
l’Ajuntament de Mataró amb les polítiques d’igualtat d’oportunitats dona-home 
compta amb una dilatada trajectòria, la qual ha quedat recollida en el document 
d’avaluació del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats de la Dona. És aquesta 
avaluació la que ha possibilitat fer balanç del camí recorregut per les polítiques 
d’igualtat i analitzar quins han estat els principals punts forts i punts febles i, per 
tant, ha permès assentar les bases sobre quines han de ser les futures mesures a 
emprendre.  

 

Avaluar la trajectòria de les polítiques d’igualtat de Mataró ha fet possible generar 
coneixement  aplicat per il·lustrar quin paper ha tingut la perspectiva de gènere a 
l’Ajuntament i encaminar el disseny de futures accions. Per tal de generar aquest 
coneixement, l’avaluació ha plantejat un seguit de preguntes entorn les mesures a 
favor de la igualtat de gènere: s’han acomplert els objectius marcats?, s’han 
desenvolupat les accions planificades?, s’han obtingut els resultats esperats?, quin 
impacte s’ha produït sobre realitat de la ciutat?, què podem fer per millorar 
l’experiència obtinguda? 

 

L’avaluació des de la perspectiva de gènere subratlla que els efectes de tota acció 
pública no són neutres i que, per tant, les diferències entre les dones i els homes 
han de ser considerades des de la planificació de les polítiques públiques fins la 
seva avaluació. En aquest sentit, avaluar des de la perspectiva de gènere 
aporta un coneixement essencial per a la presa de decisions i esdevé una 
oportunitat per les polítiques d’igualtat de gènere per situar-se com a 
referents en l’àmbit de l’avaluació de polítiques públiques i el rendiment de 
comptes a la ciutadania. 

 

En un context de restriccions pressupostàries, a més, aquesta possibilitat de situar 
les polítiques d’igualtat de gènere com a referent esdevé, també, una oportunitat 
per continuar mantenint la igualtat efectiva entre dones i homes a l’agenda política 
de les administracions de tots els nivells, especialment el local. I és que, en aquest 
tipus de context, les polítiques de gènere tenen el perill de no ser considerades 
prioritàries i patir un fre en el seu desenvolupament. Tenint en compte el llarg camí 
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recorregut, posar fre a les polítiques d’igualtat pot suposar,a hores d’ara, un 
retrocés en les fites assolides. Incorporar a l’agenda política l’avaluació i 
l’elaboració de nous plans d’igualtat és, doncs, important per reafirmar el 
compromís polític amb les polítiques d’igualtat efectiva entre dones i 
homes. 

 

Així mateix, l’àmbit local ha de continuar sent un pilar fonamental en l’aplicació de 
les polítiques d’igualtat de gènere. Des de les primeres polítiques destinades a la 
igualtat d’oportunitats de les dones fins l’actual etapa d’avaluació passant per 
l’elaboració de plans d’igualtat i la creació d’espais específics per a les polítiques 
d’igualtat de gènere, els governs locals han anat definint un marc propi de 
desenvolupament. El treball per a la igualtat de gènere en l’àmbit local ha tingut un 
paper clau i ha creat el seu propi espai amb una nova lògica de govern, des de la 
governança, que ha inclòs de manera decidida el paper clau de les dones en la 
configuració d’una societat més igualitària. 

 

Malgrat definir el seu propi marc de treball, les polítiques d’igualtat de gènere en 
l’àmbit local sempre han pres els marcs jurídics de nivells superiors com a 
referència. En aquest sentit, les institucions europees i el marc jurídic internacional 
han tingut un paper molt important a l’hora de marcar l’agenda de les polítiques 
d’igualtat de gènere a diversos àmbits. 

 

Un clar exemple d’aquesta influència és l’estratègia de la transversalitat de 
gènere o gender mainstreaming que, assumida en la IV Conferència Mundial de 
les Dones a Beijing (1995), ha tingut una forta influència en les polítiques d’igualtat 
de gènere indagades en tots els nivells.  

 

La transversalitat de gènere no és una finalitat en sí mateixa, sinó que es planteja 
com una estratègia que permet assolir una igualtat efectiva entre dones i homes 
mitjançant la inclusió de la perspectiva de gènere a totes les actuacions i vetllant 
per l’assoliment de la igualtat de gènere en cadascuna d’elles. 

 

L’estratègia de la transversalitat ha estat revisada posteriorment i se n’han 
analitzat els límits. Amb l’objectiu de no deixar de banda el desenvolupament 
d’accions positives a favor de les dones, les quals proporcionen resultats efectius a 
curt i mitjà termini, la transversalitat de gènere es va integrar en l’anomenada 
estratègia dual.  A través de l’Estratègia Marc Comunitària sobre la igualtat entre 
homes i dones (2001-2005) es va adoptar aquest concepte que no deixa de ser la 
integració de dues estratègies ja existents en les polítiques d’igualtat efectiva entre 
dones i homes: el mainstreaming de gènere i les accions específiques a favor de les 
dones.  
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L’estratègia dual ha tingut la seva traducció a les polítiques locals a través dels 
Plans d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania, els quals, a través d’una visió 
integral de la igualtat efectiva entre dones i homes, han estat els marcs de 
referència principals de les polítiques de gènere en el món local. Els Plans, en 
definitiva, marquen el full de ruta a seguir per a la implementació tant d’accions 
positives a favor de les dones com de mecanismes de transversalitat de gènere. 

 

Tal i com es considera en el Pla Estratègic de Polítiques de Dones de la Generalitat 

de Catalunya (2012-2015), són diversos els estudis i les dades que constaten que 

les societats desiguals i la pèrdua de talent femení tenen costos econòmics que no 

s’han de menystenir. Segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona1, els 

costos econòmics de la pèrdua de talent femení es quantifiquen al voltant dels 

1.000 milions d’euros l’any, el que correspon a l’1% del PIB català. 

L’abandonament de la professió per part de les dones, a més, també té un cost del 

0,5% de pèrdua del PIB. El darrer Informe anual de la Comissió Europea sobre 

igualtat de sexes (2011), al seu torn, afirma que una major igualtat entre dones i 

homes és i serà una font de creixement econòmic. Potenciar el talent femení passa 

per apostar per l’apoderament de les dones i fer que el seus coneixements i la seva 

capacitació s’aprofitin i s’incorporin al bagatge social i econòmic de la nostra 

societat. És per això que el II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 

posa l’accent, entre d’altres aspectes, en el foment i la visibilització del talent i el 

lideratge de les dones de la ciutat. 

 

En resum, el punt de partida d’aquest II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania 

de Mataró és l’avaluació de l’anterior Pla, els seus principals resultats han quedat 

recollits en el present document que també s’acompanya de la diagnosi de gènere 

de la ciutat de Mataró. 

 

Per últim, s’inclou el pla d’accions, on es descriu quines mesures es planifiquen 
durant el període 2013-2016 en relació a la igualtat de gènere i en 7 línies 
estratègiques. En cadascuna de les accions plantejades, s’especifiquen quins són els 
resultats esperats, els indicadors d’avaluació i els departaments responsables. La 
calendarització i el pressupost s’aniran planificant d’acord amb la priorització i les 
necessitats que la Comissió d’Igualtat i la Regidoria de Família estipulin en base als 
pressupostos anuals i altres variables contextuals.  
 

                                           
1 Caprile, M.; Potrony, J.; Vallès, N. (2012) La pèrdua de talent femení al sector privat de Catalunya. 
Barcelona: Cambra de Comerç de Barcelona. 
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La vigència del II Pla per a la Igualtat de Gènere  per a la Ciutadania de Mataró 
s’estén des de la seva aprovació fins del 31 de desembre 2016. 

 

Les 7 línies que estructuren II Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutadania de 

Mataró són: 

� Línia I. Impuls de les polítiques d’igualtat efectiva de dones i 
homes 

� Línia II. Violència masclista i familiar 

� Línia III. Participació sociopolítica de les dones 

� Línia IV. Promoure canvis en el repartiment del treball i usos 
del temps 

� Línia V. Coeducació, formació i producció cultural de les dones 

� Línia VI. Perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat i el 
territori  

� Línia VII. Promoció de la salut de les dones 
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2.  Metodologia  
 

La metodologia del II Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutadania de Mataró 2013-
2016 s’ha estructurat en 3 fases de treball coordinades: 

1. L’avaluació del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats de la Dona (2001) i la 
trajectòria de les polítiques d’igualtat de gènere de Mataró 

 

2. La diagnosi de la realitat des de la perspectiva de gènere de la ciutat 
de Mataró  

 

3. L’elaboració del Pla d’accions, és a dir, el disseny de les mesures i 
actuacions en relació a la igualtat home-dona durant el període 2013-2016 

 

Figura 1. Metodologia d’elaboració del II Pla d’Igualtat de gènere per a la 

ciutadania de Mataró 2013-2016 

 

Font: elaboració pròpia 

Per dur a terme les 3 fases de treball del II Pla d’Igualtat de gènere per a la 
ciutadania de Mataró s’ha emprat un disseny d’anàlisi tant a nivell quantitatiu com 
qualitatiu. Així, en la primera fase d’avaluació, l’anàlisi qualitativa s’ha basat en: 
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a. Entrevistes en profunditat a personal tècnic i polític 

b. Reunions amb el personal tècnic del CIRD 

c. Recopilació de fonts documentals secundàries: anàlisi de documentació 
proporcionada pel personal del CIRD i d’informació disponible al portal web 
institucional de l’Ajuntament de Mataró2 

 

Pel que fa a la metodologia quantitativa, s’ha dut a terme: 

a. Una anàlisi de les bases de dades proporcionades pel personal del CIRD; 

b. Un qüestionari específic elaborat ad hoc per a la plantilla de l’Ajuntament 
de Mataró. El qüestionari, complimentat on-line a través d’una plataforma 
virtual, ha permès recollir 96 respostes (el que equival a un 9,7% de la 
plantilla) durant el període concret de l’avaluació, l’abril de 2013. 

 
 
La fase de diagnosi, al seu torn, ha permès analitzar la realitat de Mataró des de la 
perspectiva de gènere a través de 3 fases metodològiques complementàries: 
 
 

� Recollida i anàlisi documental de fonts de l’Ajuntament de Mataró 
(memòries de diversos serveis, plans estratègics, etc.) i d’altres fonts 
estadístiques, com ara IDESCAT, Hermes (Diputació de Barcelona), o 
l’Observatori d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.2 

 
� Fase d’entrevistes en profunditat a diferents agents claus de la ciutat 

així com a personal de l’Ajuntament de Mataró. 
 

� Sessions participatives amb diferents perfils de dones de Mataró. 
Concretament, s’han realitzat 3 sessions: 
 

- Sessió participativa amb dones associades 
- Sessió participativa amb dones estrangeres 
- Sessió participativa amb dones professionals 

 
 

En total, s’ha entrevistat una desena d’agents clau de l’Ajuntament i han participat 
25 dones en les sessions de treball. A l’annex es facilita la relació de persones 
entrevistades i participants en les sessions. 

La tercera fase ha estat l’elaboració del Pla d’accions. Tant les entrevistes en 
profunditat com les sessions participatives amb dones de Mataró han permès 
                                           
2 A l’annex es facilita la relació de documentació analitzada 
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recollir diferents propostes en relació a les actuacions a desenvolupar en aquest II 
Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró. A través de les entrevistes, 
les sessions participatives així com mitjançant reunions de treball amb el personal 
tècnic del CIRD, s’ha treballat el pla d’actuacions conjuntament amb aquells agents 
implicats en l’aplicació del Pla. 

Concretament, la participació dels agents implicats ha constat de: 

• 2 sessions participatives amb el Consell Municipal d’Igualtat dona-
home: una a l’inici del procés per tal d’informar de l’elaboració del II Pla 
d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró i un altra per presentar 
els principals resultats de la diagnosi i recopilar propostes de cara al pla 
d’actuacions 

• Reunió de treball amb la Comissió d’Igualtat3 per tal de dissenyar el pla 
d’actuacions i posar-lo en marxa 

 

 

                                           
3 La composició de la Comissió d’Igualtat s’especifica a l’Annex 
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3.  Marc legal 
 

D’acord amb la Dra. Judith Astelarra (2005) 4 , el gènere s’expressa en quatre 
nivells:  

• El primer, en les característiques biològiques secundàries,  

• El segon, en la identitat formal, 

• El tercer, en el desenvolupament dels rols socials, 

• El quart, en els àmbits socials.  

La societat ha creat institucions i mecanismes que, en el seu conjunt, formen el 
sistema social de gènere. Mitjançant la formació d’aquest sistema social de gènere 
n’obtenim la primera explicació sobre la dualitat social en femení i en masculí. 

No obstant, l’existència del mateix, no implica necessàriament que les diferències 
entre els homes i les dones es converteixin en desigualtats sexistes. Però, el cert, 
és que ha existit i existeix desigualtat i discriminació en la situació social de gènere. 
Aquesta situació derivada del sistema patriarcal ha variat històricament i la 
discriminació actual s’ha d’emmarcar en els orígens de la societat moderna, de la 
qual encara en som hereus i hereves.   

Les polítiques públiques d’igualtat d’oportunitats han tingut com a objectiu central 
l’accés de les dones a l’espai públic. Amb la seva aplicació la desigualtat per raó de 
gènere no ha desaparegut. Les dones catalanes s’han incorporat tardanament al 
treball, en comparació a les seves homòlogues europees, ho han fet en determinats 
espais productius i encara, a l’actualitat, hi ha absències en algunes categories 
professionals i en determinats càrrecs de comandament i de prestigi social. La 
principal raó explicativa recau en què l’accés al món del treball no ha modificat la 
càrrega de responsabilitats a l’esfera domèstic reproductiva.   

Les polítiques de gènere dutes a terme al nostre país els darrers quasi 40 anys, han 
tingut, com a eix fonamental, la supressió de la discriminació de la qual han estat 
objecte les dones. Per l’evolució històrica de la transició democràtica a l’estat 
espanyol, la incorporació a l’agenda política de la no discriminació arribà quan molts 
altres països europeus ja havien desenvolupat polítiques d’acció positiva. 

Seguidament es fa un sintètic repàs al marc legal de referència de les polítiques 
d’igualtat de gènere, començant el recorregut des de l’àmbit internacional i la Unió 
Europea i seguidament per Espanya, Catalunya i els Governs locals. 

                                           
4 Astelarra, Judith. Veinte años de políticas de igualdad. Ediciones Cátedra, Madrid, 
2005  
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a) Àmbit internacional i Unió Europea 

 

Situar les polítiques de gènere a l’actualitat requereix una menció d’honor al 
moviment feminista, sobretot de les dècades d’entre els anys 60 i 70, que sent 
pioner en la defensa dels drets de les dones, va visibilitzar les discriminacions 
existents i va aconseguir fixar dins de l’agenda política la igualtat per raó de 
gènere. 

 El paper de les Nacions Unides 

També es fa precís assenyalar el rol que ha tingut, des del seu naixement, les 
Nacions Unides en posar el principi d’igualtat entre dones i homes en el marc jurídic 
internacional. Ja a la Carta de les Nacions Unides del 1945 es prohibeix la 
discriminació per raó de sexe i s’eleva el principi d’igualtat de gènere a la lluita pels 
drets humans. 

Així mateix, l’any 1967, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la 
Declaració sobre l’eliminació de la discriminació contra la dona on queda 
establert, en l’article 1, que la discriminació contra les dones  constitueix una 
ofensa a la dignitat humana. 

Posteriorment, l’any 1979, es va organitzar la Convenció sobre l’Eliminació de 
totes les Formes de Discriminació contra la Dona que va entrar en vigor com a 
tractat internacional el 3 de setembre de 1981 després de la seva ratificació per 20 
països. Aquesta convenció és d’especial rellevància en la mesura que suposa la 
incorporació de la idea que els estats han de garantir els drets de les dones i 
implantar mesures per eradicar les discriminacions per raó de gènere. 

L’adopció de l’estratègia de la transversalitat de gènere va suposar un punt 
d’inflexió per a les polítiques d’igualtat de gènere a diferents nivells. Aquesta 
estratègia va ser assumida explícitament per la Plataforma d’Acció, aprovada a la 
IV Conferència Mundial sobre la Dona que tenir lloc a Beijing l’any 1995. Així, 
es va convidar els governs i la resta d’agents a integrar la perspectiva de gènere a 
totes les polítiques i els programes per analitzar-ne les conseqüències per a les 
dones i els homes, respectivament, abans de prendre decisions. mitjançant la 
integració de la perspectiva de gènere com a mesura estratègica que permet la 
promoció de la igualtat de gènere a través de la combinació de mesures i 
instruments legislatius i accions concretes que es reforcin mútuament. 
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 La legislació europea 

Ja a nivell europeu, les primeres directrius i disposicions jurídiques a favor de la 
igualtat de tracte entre les dones i els homes a la Comunitat Europea queden 
recollides a l’article 114 (antic article 119) del Tractat de Roma (1975) que va 
anunciar el principi d’igualtat de tracte entre dones i homes com el dret a la igualtat 
de retribució per un mateix treball o un treball d’igual valor.  

Amb l’entrada en vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, es va 
avançar en relació amb la igualtat de gènere d’aplicabilitat a tota la UE, en matèria 
de la igualtat de tracte entre els treballadors i les treballadores.  

El Tractat pel qual s’institueix una Constitució per a Europa, acordat pel 
Consell Europeu de Brussel·les de 18 de juny de 2004, fa referència a la igualtat de 
gènere amb  la inserció de la prohibició de les discriminacions per raó de sexe i la 
igualtat d’oportunitats entre dones i homes als articles 21 i 23 de la Carta dels 
Drets Fonamentals de la Unió Europea, reforcen la posició de la igualtat i no 
discriminació com a dret fonamental,  el reconeixement, a l’article 3 de la part I, del 
foment de la igualtat entre dones i homes, entre els objectius de la Unió. Amb 
l’aplicació del principi d’integració de la perspectiva de gènere en el conjunt de les 
polítiques en la part III (articles III–2 i III–3), la qual cosa significa que els principis 
d’eliminació de les desigualtats i de foment de la igualtat entre dones i homes cal 
aplicar-los a totes les polítiques de la UE. 

Des del dret comunitari, l’Estratègia marc comunitària sobre la igualtat entre 
homes i dones, 2001-2005, va marcar un marc d’actuació, unes directrius, que 
tenen per objectiu contribuir a combatre les desigualtats entre els sexes en la vida 
econòmica, política, civil i social. Amb un doble plantejament, d’una banda, integrar 
la perspectiva de gènere en totes les polítiques comunitàries, això és, una 
intervenció proactiva; i,  d’una altra banda, la posada en marxa d’accions 
específiques a favor de les dones, que continuen essent necessàries per a eliminar 
les desigualtats persistents. Aquest plantejament integrat suposa un important 
canvi respecte les anteriors actuacions comunitàries, que es basava en activitats i 
programes compartimentats. La importància d’aquesta Estratègia marc 
comunitària, radica en què recull com a objectiu fonamental introduir la dimensió 
de la igualtat d’oportunitats en totes les polítiques i accions realitzades en l’àmbit 
comunitari i en els Estats membres, és a dir, incorpora la perspectiva del 
"mainstreaming".  

En la decisió 2001/51/CE del Consell europeu, del 20 de desembre de 2000, 
s’emmarcà el V Programa d’acció comunitària per a la Igualtat 
d’Oportunitats, 2001-2005, el qual recolza l’Estratègia marc comunitària. Per 
aquest motiu, dóna suport i finança l’aplicació de projectes transnacionals, amb 
accions específiques en favor de la igualtat en el tracte entre els sexes en matèria 
d’ocupació i de treball a desenvolupar a la Comunitat en el marc dels Fons 
Estructurals, entre els quals es troben EQUAL, INTERREG, URBAN i LEADER.  
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L’any 2006 la Comissió Europea va crear l’Institut Europeu de la Igualtat de 
Gènere, destinat a convertir-se en una important eina de difusió d'informació 
intercanvi de bones pràctiques i desenvolupament d'instruments metodològics per a 
promoure la integració de la igualtat entre les institucions europees i els Estats 
membres.  

Les directrius marcades en l’Estratègia marc comunitària (2001-2005) van trobar 
continuïtat en Pla de treball per a la igualtat entre les dones i els homes 
(2006-2010), primer, i en l’Estratègia de la Comissió Europea per a la 
igualtat entre dones i homes (2010-2015). Aquesta estratègia, la vigent a 
l’actualitat, se centra especialment en com millorar la situació de les dones en el 
mercat laboral i en els llocs de presa de decisions. Concretament, fa esment de la 
independència econòmica de les dones, la igualtat en el salari, la representació de 
les dones en la presa de decisions, l’eradicació de la violència sexista i 
l’apoderament de les dones en l’acció exterior. 

b) Espanya, Catalunya i els Governs locals 

A l’estat espanyol, les polítiques d’igualtat han viscut un procés d’implementació a 
tots els nivells de l’Administració. Així, s’han introduït mitjançant diferents models 
de planificació a l’agenda política per a desplegar-se en totes les administracions 
públiques, tan central, com autonòmica o local. 

 Marc normatiu d’Espanya 

La voluntat és fer un breu recorregut normatiu a l’estat espanyol començant per la 
Constitució de 1978 i finalitzant amb l’aprovació de la primera Llei Orgànica, 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

� Constitució Espanyola 1978 

Recull com a drets i llibertats fonamentals vinculats al desenvolupament de la 
igualtat de gènere els següents: 

• En el títol I, capítol II, l’article 14: 
Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap 
discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra 
condició o circumstància personal o social 

• En el títol preliminar, l’article 9.2: 
Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la 
llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin 
reals i efectives... 

� Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre de protecció de les 
víctimes de la violència domèstica 
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Regula mesures de protecció per a les dones que pateixen agressions per part de la 
seva parella, i en general, per a les víctimes de violència en l’àmbit familiar. 

� Llei Orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la 
violència de gènere 

L’àmbit de la Llei inclou tant els aspectes preventius, educatius, socials, 
assistencials i d’atenció posterior a les víctimes, com la normativa civil que incideix 
en l’àmbit familiar o de convivència (on principalment es produeixen les agressions) 
i la resposta penal davant d’aquests delictes. Per tant, és la primera Llei Orgànica 
de violència de gènere amb un enfocament integral i multidisciplinar. 

� Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones 
i homes 

Sorgeix de la necessitat d’establir accions normatives dirigides a combatre totes les 
formes de discriminació, directa i indirecta, per raó de sexe i a potenciar la igualtat 
real entre dones i homes. Com a novetat destacar que aquesta llei reconeix que la 
igualtat formal no és suficient, l’accent en la prevenció de conductes 
discriminatòries i en fer polítiques actives per garantir el principi d’igualtat. 

 Marc normatiu de Catalunya 

 

Catalunya ha estat pionera en aplicar el principi de mainstreaming a l’Estat 
espanyol, quan va aprovar la Llei 4/2001, de 9 d’abril, i va adoptar una llei de 
transversalització. 

Així, en sintonia amb la Conferència de Beijing, el Parlament de Catalunya va 
aprovar, com a instrument d’aplicació de la integració de la dimensió de gènere, la 
Llei 4/2001, de 9 d’abril, de modificació de l’apartat 2 de l’article 63 de la Llei 
13/1989, del 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la qual va ser aprovada amb el vot 
favorable de tots els grups parlamentaris i publicada al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya el 19 d’abril de 2001. 

� 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. 
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• Article 19. 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. 

L’Estatut també incorpora la paritat en la composició i règim electoral del 
Parlament (article 56) 

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

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 de 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 eradicació. 

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. 

 Marc normatiu en l’àmbit local 

Les polítiques de gènere a nivell local o municipal han tingut i tenen un pes 
fonamental en el desplegament d’instruments i d’estratègiques polítiques amb 
impacte real cap a la ciutadania, especialment, cap a la vida i quotidianitat de les 
dones. Així, els ajuntaments han actuat com a agents de canvis estructurals del 
sistema social de gènere. Aquest protagonisme rau en la seva proximitat amb la 
realitat social que li permet conèixer millor que d’altres administracions les 
necessitats específiques de la població. 

Tot i que a la Constitució espanyola de 1978 marca el marc normatiu de 
desplegament, les competències de les administracions públiques locals 
s’estableixen en la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local en els articles bàsics 
que delimiten la capacitat d’actuació dels ajuntaments: 
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• Article 25: El municipi, per a gestió dels seus interessos en l’àmbit de les 
seves competències, pot promoure tota classe d’activitats i prestar tots els 
serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la 
comunitat veïnal. 

• Article 28: Els municipis poden realitzar activitats complementàries de les 
pròpies o altres administracions públiques i, en particular, les relatives a 
l’educació, la cultura, la promoció de la dona, l’habitatge, la sanitat i la 
protecció del medi ambient. 

La Carta Europea d’Autonomia Local reconeix aquesta posició dels governs 
locals (article 4.3) a través del principi de subsidiarietat: “l’exercici de les 
responsabilitats públiques, de manera general, ha d’incumbir preferentment a les 
autoritats més properes a la ciutadania” Així, estableix que els governs locals tenen 
el dret i la capacitat efectiva per ordenar i gestionar tots aquells assumptes públics 
que incumbeixen directament a la seva comunitat, amb l’objectiu de dispensar uns 
serveis de qualitat i beneficiar la ciutadania. 

L’impuls que en els darrers anys s’ha dut a terme des de l’Administració Local de 
les polítiques d’igualtat d’oportunitats ha estat clau per generar una opinió pública 
favorable i crear polítiques innovadores que donin resposta a les demandes socials 
cada vegada més diversificades. 
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4.  Objectius  

El II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró, 2013-2016 es regeix 
pel següent objectiu general: 

L’Ajuntament de Mataró adopta el compromís polític per promoure la 
igualtat efectiva entre les dones i els homes i afavorir la transformació cap 
a una societat més igualitària. 

4.1 Objectius específics 

Aquest objectiu general es concreta a través de les 7 línies estratègiques en els 
objectius específics recollits seguidament: 

LÍNIA ESTRATÈGICA OBJECTIUS ESPECÍFICS 

1: Impulsar les 
polítiques d’igualtat 
efectiva de dones i 
homes a Mataró 

• OBJECTIU 1.1. Impulsar la incorporació de la 
perspectiva de gènere en la gestió transversal i 
integral de les polítiques de l’Ajuntament de Mataró 

• OBJECTIU 1.2. Potenciar el CIRD com a centre de 
referència de les dones i de les polítiques d’igualtat 
de gènere a Mataró 

• OBJECTIU 1.3 Oferir serveis d’informació i 
orientació, d’atenció psicològica, assessorament 
jurídic i laboral a les dones de Mataró 

• OBJECTIU 1.4  Fomentar la igualtat entre la 
ciutadania 

2: Lluitar contra la 
violència masclista 

• OBJECTIU 2.1. Incorporar el compromís social i la 
responsabilitat dels diferents àmbits d'actuació 
municipal a la prevenció i la lluita contra la violència 
masclista 

• OBJECTIU 2.2. Promoure eines i formació 
específica en violència masclista per a totes les 
persones implicades en la prevenció, atenció i 
recuperació de les dones que han patit o pateixen 
violència masclista 

• OBJECTIU 2.3. Promoure accions de sensibilització 
a tota la ciutadania per a la prevenció de la 
violència masclista  



  
 
 

24 
 

3. Fomentar la 
participació 
sociopolítica de les 
dones 

• OBJECTIU 3.1 Impulsar la presència de les dones 
en tots els espais de responsabilitat i presa de 
decisions 

• OBJECTIU 3.2 Promoure l’associacionisme de les 
dones en tots els àmbits (cultural, social, polític...) 

• OBJECTIU 3.3 Fomentar la promoció i integració 
de les dones nouvingudes 

4. Promoure canvis en 
el repartiment de 
treball i usos del 
temps 

• OBJECTIU 4.1. Promoure accions efectives per 
afavorir l'accés i permanència de les dones en el 
mercat de treball en condicions d'igualtat 

• OBJECTIU 4.2. Potenciar el talent, les capacitats i 
el lideratge femení 

• OBJECTIU 4.3. Impulsar mesures que afavoreixin 
la conciliació de la vida personal, laboral i familiar i 
la coresponsabilitat entre dones i homes 

 

5. Fomentar la 
coeducació, la 
formació i la producció 
cultural de les dones 

• OBJECTIU 5.1. Promoure una educació en valors 
d’igualtat als i les joves de Mataró així com a la 
infància 

• OBJECTIU 5.2. Incorporar la perspectiva de 
gènere en la programació municipal de totes les 
activitats educatives, culturals, esportives i de 
lleure 

• OBJECTIU 5.3. Visibilitzar les aportacions a la 
producció, creació i transmissió de cultura per part 
de les dones 

 

6. Incloure la 
perspectiva de gènere 
en el disseny de 
ciutats i territoris 

• OBJECTIU 6.1. Definir un model de ciutat des de la 
perspectiva de gènere i promoure que la ciutat de 
Mataró sigui un espai de convivència per a tothom 
(dones, homes, infants, gent gran...) 

• OBJECTIU 6.2. Aportar la visió de les dones en el 
disseny de la ciutat 

 

7. Promoure la salut 
de les dones 

• OBJECTIU 7.1. Promoure la recerca, la reflexió i la 
formació sobre la salut de les dones 

• OBJECTIU 7.2. Impulsar la promoció, la prevenció i 
l’educació per a la salut en el cicle vital de les dones 
i prevenir conductes de risc. 

• OBJECTIU 7.3 Fomentar l’esport com a element de 
promoció de la salut. 
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5.  Resultats de l’avaluació   

5.1 Evolució de les polítiques d’igualtat de gènere a Mataró 
 

El I Pla per a la igualtat d’oportunitats de Mataró va iniciar el seu impuls 
l’any 1999, amb l’inici del mandat polític 1999-2003. El Pla va ser aprovat 
l’any 2001 el que significa que l’Ajuntament de Mataró compta amb un marc 
de referència sobre polítiques d’igualtat des de fa més de 12 anys. En el 
transcurs d’aquests anys, tant la ciutat com la concepció de les polítiques d’igualtat 
de gènere han evolucionat i han donat lloc a diferents estratègies i maneres 
d’impulsar la igualtat efectiva entre les dones i els homes a Mataró.  

Per situar aquesta més d’una dècada d’experiència política envers la igualtat de 
gènere, s’ha elaborat una cronologia que il·lustra les principals actuacions en 
aquesta matèria desenvolupades per l’Ajuntament de Mataró: 

 

Taula 1. Cronograma de les principals actuacions polítiques de gènere 
impulsades per l'Ajuntament de Mataró 
 

1999 Aposta del govern municipal per la transversalitat 

1999 Creació de la Regidoria d’Igualtat i Solidaritat 

2000 Realització de l’estudi sobre la situació de les dones a Mataró 

2000 Inici de l’Assessoria Jurídica per a la Dona 

2000 
Posada en marxa del Punt d’Assessorament per a Dones sobre Igualtat 
d'Oportunitats 

2001 Aprovació del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats de la Dona 

2002 
Modificació del cartipàs municipal: el Pla d’Igualtat d’Oportunitats de la 
Dona passa a dependre de la Regidoria de Joventut i Dona 

2002 Primer Document Operatiu per a la implementació del Pla d’Igualtat 

2002 Constitució del Consell per a la igualtat d’oportunitats 

2003 Creació del Protocol d’atenció i derivació de la dona víctima de violència 

2003 
Modificació del cartipàs municipal: el I Pla d’Igualtat d’Oportunitats de la 
Dona passa a dependre de la Regidoria de Benestar Social, a la secció de 
Desenvolupament Comunitari i Participació 

2004 
Modificació del cartipàs municipal: el I Pla d’Igualtat torna a dependre de 
la Regidoria de Joventut i Dona 

2005 
Modificació del cartipàs municipal: el I Pla depèn de la Regidoria de 
Participació, Cooperació i Dona 

2007 Obertura del CIRD de Mataró 

2007 Modificació del cartipàs municipal: es crea la Regidoria de Joventut i Dona 

2011 
Modificació del cartipàs municipal: les polítiques d’igualtat passen a 
formar part de la Regidoria de Família 

Font: elaboració pròpia 
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En relació al Pla d’Igualtat d’Oportunitats de la Dona, el primer pas per a la seva 
elaboració va ser l’encàrrec de l’estudi “Les dades i les paraules”, una anàlisi 
quantitativa i qualitativa sobre la realitat de les dones a Mataró. El treball es va 
iniciar l’any 2000 i es va presentar a finals de març de l’any 2001. En base a les 
recomanacions i les conclusions plantejades a l’estudi i al treball realitzat amb els 
diferents departaments i serveis de l’Ajuntament, s’inicia la redacció del document 
de treball del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats de la Dona. 

 

El juny de 2001 es presenta el primer esborrany de document a la Comissió 
Municipal Informativa per tal d’aprovar les línies d’actuació proposades. Finalment, i 
després de les diferents aportacions de grups polítics, entitats i serveis tècnics, el 
desembre de 2001 el Pla d’Igualtat d’Oportunitats de la Dona és aprovat 
pel Ple municipal i per la Comissió de govern.  

 

El I Pla d’Igualtat d’Oportunitats de la Dona es presenta com un document on es 
recullen les línies estratègiques, els objectius plantejats en l’àmbit de les polítiques 
de gènere així com els programes concrets a implementar. El document contempla 
3 línies estratègiques que s’estableixen com a marc de referència i del qual se’n 
desprenen 7 objectius generals. 

 
Figura 1. Línies estratègiques i objectius generals del I Pla d’Igualtat 
d’Oportunitats de la Dona (2001). 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats de Mataró (2001) 
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El I Pla d’Igualtat d’Oportunitats de la Dona (2001) va suposar una aposta de 
l’Ajuntament de Mataró per l’adopció de mecanismes de transversalitat. El Pla 
d’Igualtat d’Oportunitats de Mataró de l’any 2001 va ser una de les primeres 
mesures per a la incorporació de la transversalitat a l’ens municipal. Amb la 
voluntat d’implicar la resta de l’Ajuntament, dins del Pla s’hi van incloure accions i 
activitats que no pertanyien només a la Regidoria de Joventut i Dona sinó que 
implicaven de manera transversal a altres departaments i serveis. 

 

Gairebé una dècada després, el 2010, l’Ajuntament de Mataró va fer un pas més 
per l’aplicació de la transversalitat de gènere i va realitzar el Pla d’Igualtat 
d’Oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Mataró i 
Organismes Autònoms. Concebut com una eina de treball, aquest Pla d’Igualtat 
intern de l’Ajuntament té l’objectiu de posar en marxa mecanismes per garantir una 
gestió sense discriminacions vers les dones i millorar les estructures de 
l’Ajuntament Així, el Pla d’Igualtat Intern esdevé una forma d’incloure la 
perspectiva de gènere de manera transversal a tota l’organització. De tota manera, 
és precís observar que, a data actual, aquest Pla encara no s’ha posat en marxa. 

 

També l’any 2010 l’Ajuntament de Mataró duu a terme l’actualització general del 
procediment d’actuació davant de casos de risc psicosocial. En aquesta 
darrera actualització s’inclou per primera vegada la prevenció i actuació davant 
possibles situacions d’assetjament moral, sexual o per raó de sexe, el que suposa 
tenir en compte que els riscos psicosocials a l’àmbit laboral no són iguals per als 
homes que per a les dones i que, per tant, cal posar mesures per evitar situacions 
discriminatòries. 

 

En aquest mateix sentit en el Procediment d'Actuació davant Casos de Risc 
Psicosocial del Comitè de Seguretat i Salut també es recull que en 
les sol·licituds d'intervenció per motiu d'assetjament sexual o per raó de sexe, 
formarà part de la Comissió d'Investigació Interna de l'ens local una persona 
especialitzada de la Secció de Dona, que actuarà com a assessor/a en aquests 
temes. D’aquesta manera, les mesures per fer front a les desigualtats de gènere 
s’inclouen, també, en àmbits com el de seguretat i salut laboral. 

 

Des d’una altra vessant, cal fer esment del Protocol d’atenció i derivació de la 
dona víctima de violència del que disposa l’Ajuntament de Mataró des de l’any 
2003. L’objectiu general del Protocol, revisat durant el mandat 2007-2011, és 
garantir l’atenció coordinada dels serveis sanitaris, socials i altres específics de 
l’administració, dels serveis jurídics i de protecció, i dels moviments associatius per 
tal de donar resposta a les necessitats específiques de les dones que pateixen 
violència masclista. La prevenció i atenció de la violència masclista, doncs, és 
abordada implicant diferents agents de la ciutat. 
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Figura 2. Serveis implicats en el Protocol per a l’abordatge integral de la 
violència masclista 

 
 

Font: elaboració pròpia a partir del Protocol per a l’abordatge integral de la violència masclista, 2011 
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5.2 Principals conclusions de l’avaluació 
A partir del recorregut per les polítiques de gènere a l’Ajuntament de Mataró, així 
com de l’anàlisi de les entrevistes realitzades, el qüestionari i els indicadors, s’ha 
elaborat un resum dels principals punts forts i punts de millora de les polítiques 
d’igualtat de gènere a la ciutat: 

Punts forts 

• La llarga trajectòria de l’Ajuntament de Mataró pel que fa a les polítiques 
d’igualtat de gènere proporciona un bagatge i una experiència que cal 
posar en valor i aprofitar de cara al II Pla d’Igualtat de gènere per a la 
ciutadania de Mataró. 

• Les eines de seguiment plantejades en el I Pla d’Igualtat de Gènere, 
especialment l’elaboració dels Documents Operatius anuals i la Comissió 
d’Igualtat.  

• L’elaboració de diversos documents d’anàlisi de les polítiques 
d’igualtat de gènere a l’Ajuntament de Mataró com ara el Quadre del 
contingut de gènere de les polítiques del mandat 2003-2007 o l’anàlisi de la 
utilització de la terminologia sensible al gènere en la pròpia política. 

• El fet d’iniciar un procés d’avaluació i d’elaboració d’un II Pla d’Igualtat de 
gènere per a la ciutadania de Mataró mostra el compromís polític de 
l’Ajuntament amb les polítiques d’igualtat de gènere. 

• El CIRD, com a centre de referència de les polítiques d’igualtat de gènere a 
la ciutat, presenta un nivell força alt de coneixement entre la plantilla 
(66,7%). 

• A nivell genèric, l’opinió que la plantilla té sobre la contribució del I Pla 
d’Igualtat d’Oportunitats de la Dona a la consecució de la igualtat 
és positiva: gairebé un 70% considera que ha contribuït  positivament. 

• Les activitats que fan referència a les commemoracions de dates 
assenyalades (8 de març i 25 de novembre), els serveis que es presten 
de manera permanent al centre (Informació, orientació i atenció 
personalitzada i Orientació Jurídica) i els relacionats amb la violència 
masclista (Tallers de prevenció de la violència de gènere als instituts), són 
clarament identificats amb la tasca del CIRD i són coneguts per la plantilla. 

• El teixit associatiu de la ciutat és dens i participatiu: es tracta d’un 
element a potenciar i a tenir en compte per tal de fer arribar a la ciutadania 
les polítiques de gènere. 

• L’existència d’un òrgan de participació específic per a les polítiques 
d’igualtat de gènere, el Consell Municipal per a la igualtat 
d’oportunitats, es valora molt positivament de cara a la implicació 
d’entitats i ciutadania. 
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Punts de millora 

• La manca d’una avaluació sistematitzada del I Pla d’Igualtat ha dificultat 
l’actualització de les polítiques d’igualtat de gènere en un nou Pla 

• El fet que, des del 2007, no es disposi d’un document operatiu vinculat al 
I Pla d’Igualtat dificulta l’avaluació dels resultats i l’impacte de les 
polítiques de gènere a la ciutat. 

• Una Comissió d’Igualtat que no estigui operativa des del 2007 suposa un 
fre a l’impuls i el seguiment de les polítiques d’igualtat de gènere i la 
transversalitat. 

• La dificultat per incorporar, de manera efectiva, la transversalitat de 
gènere al conjunt de l’Ajuntament. 

• La desagregació per sexe de les dades no es té en compte a tots els 
departaments i àrees. En l’enquesta passada a la plantilla, són un 43% els 
que afirmen desagregar les dades per sexe a l’hora d’avaluar un programa, 
elaborar un registre o diagnosticar una problemàtica. 

• Cal millorar la comunicació de determinades activitats dutes a terme 
pel CIRD, que no són identificades per la plantilla. Cal insistir 
especialment en: el Servei d’Acollida i el Fons Documental. Tampoc es 
coneix l’activitat de Dones Reporteres ni els tallers als instituts. 

• Seria necessària una major sistematització de les polítiques d’igualtat de 
gènere desenvolupades a Mataró: cal marcar uns objectius clars i definir 
una estratègia per assolir-los. 

• El fet de no existir una Regidoria de Dona o d’Igualtat diferenciada pot 
dificultar la visibilització de les polítiques d’igualtat de gènere. 

• La ubicació del CIRD hauria de ser més cèntrica per tal de fomentar que 
les dones l’identifiquessin com un centre de referència on s’hi desenvolupen 
tot tipus d’activitats. 

• Arribar al col·lectiu de dones grans ha de ser un dels elements a tenir en 
compte de cara al II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró. 
Cal considerar les dones grans que viuen soles, el maltractament a la gent 
gran així com valorar la tasca de les àvies en la cura d’infants i familiars. 

• Les noies joves són un altre col·lectiu amb dificultats per fer-los arribar les 
polítiques d’igualtat de gènere. La preocupació per la violència de gènere 
en edats joves així com la salut sexual són aspectes que les persones 
entrevistades han manifestat. 
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6.  Diagnosi de gènere de Mataró 
 

6.1 Contextualització de Mataró 
 

Mataró és una ciutat de més de 120.000 habitants, la 8a més poblada de 
Catalunya, i ostenta la capitalitat de la comarca del Maresme. Situada a 30km de 
Barcelona, limita amb les poblacions d’Argentona, Cabrera de Mar, Dosrius, Sant 
Andreu de Llavaneres i el mar Mediterrani. 
 

6.1.1 Composició i dinàmica de la població de Mataró 
 

Mataró és una ciutat que, a 1 de gener de 2013 i segons el padró continu, compta 
amb una població de 124.144 habitants, un 50,1% són dones i un 49,9% homes. 
Respecte l’1 de gener de l’any anterior, s’observa una variació relativa del -0,01%, 
una tendència a la baixa que confirma l’estancament de població de la ciutat, que, 
des de l’any 2010, ha tingut increments de població cada vegada menors fins a 
arribar a la lleugera disminució d’habitants actual. 

No obstant això, el gràfic 1 mostra que l’evolució, en els darrers 10 anys ha estat 
positiva, passant de 109.298 habitants el 2002 als 124.144 actuals, el que equival 
a un creixement d’un 14%. Aquest augment de població es dóna, principalment, 
entre el 2002 i el 2006 quan moltes persones de nacionalitat estrangera es van 
establir a Mataró i el ritme de creixement era superior a les 2.000 persones per 
any.  

Gràfic 1. Evolució de la població de Mataró 2002-2013, per sexes 

 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Estudi de la població de Mataró, gener de 2013 
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El creixement d’homes i dones no ha anat en paral·lel durant aquests 10 anys. Si 
bé al 2002 la població femenina superava la masculina (un 50,4% en front un 
49,6%), amb l’increment de població produït, principalment, per la immigració 
estrangera, la tendència s’inverteix el 2005, quan el nombre d’homes passa a 
superar en nombre de dones. La diferència màxima es produeix el 2006, quan els 
homes representen el 50,3% del total de població  les dones el 49,7%. A partir del 
2011, amb la situació d’estancament de la població, la proporció de dones es torna 
a situar per sobre dels homes. 
 

La població de Mataró es distribueix en 11 barris de grandària molt 
diferent. El barri més poblat és el de Cerdanyola, amb un total de 30.514 
habitants, seguit de l’Eixample amb 30.353. La Llàntia, per contra, és el barri més 
petit, tant en km2 com en nombre d’habitants (3.937). 

Taula 2. Distribució de la població per barris i sexe (2013) 

 % homes % dones Total 

Cerdanyola 51,5% 48,5% 30.514 

Eixample 47,7% 52,3% 30.353 

Rocafonda 52,3% 47,7% 11.022 

Cirera 50,2% 49,8% 10.606 

Peramàs 47,9% 52,1% 7.920 

Vista Alegre 49,7% 50,3% 7.280 

Palau-Escorxador 52,1% 47,9% 6.909 

Molins-Torner 48,8% 51,2% 5.850 

Pla d'en Boet 49,8% 50,2% 5.497 

Centre 49,0% 51,0% 4.256 

La Llàntia 50,1% 49,9% 3.937 
 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Estudi de la població de Mataró, 
gener de 2013 

Respecte la distribució per sexes de la població, s’identifiquen diferències en funció 
dels barris: Rocafonda, Palau-Escorxador i Cerdanyola són els barris amb més 
proporció d’homes respecte el total, i Eixample, Peramàs i Molins-Torner, els que 
tenen més percentatge de dones. Les diferències es poden explicar, principalment, 
per la presència més nombrosa de persones de nacionalitat estrangera en els barris 
amb més presència masculina i pel major envelliment de la població, en el cas dels 
barris més feminitzats. 

Pel que fa a la distribució per edats, a Mataró hi ha un 16,6% de població menor de 
15 anys i un 15,8% de majors de 64 anys; la resta, el 67,6% són persones d’entre 
15 a 64 anys. En comparació amb el conjunt de Catalunya, Mataró presenta 
una població lleugerament més jove: amb una proporció de persones grans 
inferior a la de Catalunya i un percentatge d’infants lleugerament superior. 
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Gràfic 2. Població per grups d'edat, comparativa territorial (2013) 

 

Base: 124.144 (Mataró), 7.546.522 (Catalunya) 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Estudi de la població de Mataró, gener de 2013 i IDESCAT 

 
Tal com s’observa al gràfic 3, la majoria de població mataronina es concentra a la 
franja d’entre els 30 i 45 anys. La piràmide es fa més estreta dels 15 als 25 anys i 
torna a eixamplar-se lleugerament en la població infantil (menor de 15 anys). 
Alhora, també es va reduint a partir dels 45 anys, mostrant una població 
relativament poc envellida. 

Gràfic 3. Piràmide de població de Mataró, 2013 

 

Base: 61.963 (homes), 62.181 (dones) 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Estudi de la població de Mataró, gener de 2013 
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En consonància amb aquestes dades, l’índex d’envelliment de la ciutat de 
Mataró no és elevat: se situa en un 0,95, el que significa que la població menor 
de 15 anys té un pes més elevat que la població major de 64 anys. No obstant 
això, val a dir que aquest índex ha anat augmentant en els darrers anys, la qual 
cosa indica una certa acceleració del procés d’envelliment que havia patit un 
alentiment gràcies a l’arribada de la població immigrada més jove. 

 

Ni l’índex d’envelliment ni el de sobreenvelliment, que indica el pes de la població 
major de 84 anys sobre el total de població major de 64 anys, són iguals entre 
homes i dones. De tota manera, tal com succeeix en la majoria de territoris, les 
dones, amb una major esperança de vida, presenten uns índex 
d’envelliment i sobreenvelliment majors als dels homes: un 1,15 front a un 
0,77 en el cas de l’índex d’envelliment i un 0,17 front un 0,11 en el cas de l’índex 
de sobreenvelliment. 

 

L’índex de dependència global, que es calcula a partir del pes de la població 
potencialment activa (de 16 a 64 anys) sobre la població inactiva (menor de 16 
anys i major de 64), corrobora la tendència. La població potencialment activa 
representa aproximadament el doble que la inactiva (0,47) en termes generals i 
s’observen diferències entre dones i homes, essent les primeres les que tenen un 
índex de dependència global superior (un 0,51 front un 0,41). 

 

Taula 3. Índex relatius a l'edat, 2013 

 
Índex 
d’envelliment 
(2013) 1 

Índex de 
sobreenvelliment 
(2013) 2 

Índex de 
dependència global 
(2012) 3 

Homes 0,77 0,11 0,41 
Dones 1,15 0,17 0,51 

Total 0,95 0,15 0,47 
1 (Població de 65 i més anys/Població menor de 15 anys) 

2 (Població de 85 i més anys/Població de 65 i més anys) 
3 (Població de 15 anys i menys + Població de 65 anys i més) /Població entre 16 i 64 

Font: elaboració pròpia a partir de l’estudi de la població de Mataró, 2013 i IDESCAT 

 
En relació al lloc de naixement de la població, la major part de les persones 
empadronades a Mataró han nascut a Catalunya (un 61,6%). Les persones 
nascudes a la resta de l’Estat també tenen un pes important, un 22% del total. 
Entre les persones nascudes a la resta d’Espanya, destaquen les d’Andalusia 
(10,4%) i Extremadura (4,3%) que majoritàriament, i com ocorre a moltes altres 
ciutats industrials catalanes, van arribar a la ciutat en el context de les onades 
migratòries de la segona meitat del segle XX.  
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Entre les dones, s’observa una menor proporció de dones nascudes a Catalunya (un 
60,6% enfront un 61,2% en el cas dels homes) així com un menor percentatge de 
dones nascudes a l’estranger (14,8% en front a 18,6%). L’elevat pes de la 
immigració provinent del Marroc (6,88%), majoritàriament masculina, és 
probablement un fet explicatiu d’aquesta diferència. 

 

Pel contrari, el pes de les dones nascudes a la resta de l’Estat (24,5%) és més 
elevat que en el cas dels homes (20,1%). En aquest cas, seria l’envelliment 
d’aquesta població, provinent de les onades migratòries de la segona meitat del 
segle passat, el que explicaria la major proporció de dones que, tal com s’ha 
especificat, presenten un índex d’envelliment major. 

 

Gràfic 4. Distribució de la població 
per lloc de naixement, 2013 

Gràfic 5. Distribució de la població 
per lloc de naixement i sexe, 2013 

  
Base: 124.144 
Font: elaboració pròpia a partir de l’estudi de la 
població de Mataró 

Base: 124.084 
Font: elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT 

 

La població estrangera a Mataró representa un 16,5% del total, el que significa que 
hi ha 20.473 persones residents a la ciutat que han nascut fora d’Espanya. La 
distribució de la població estrangera pels diferents barris és heterogènia i la 
proporció de persones estrangeres varia molt en funció de la zona. En els dos 
extrems se situen el barri de Rocafonda, amb un 32,5% de població nascuda fora 
d’Espanya, i Vista Alegre que només en registra un 5%. A banda de Rocafonda, 
Palau-Escorxador (31%)  i Cerdanyola (21,7%) concentren un percentatge elevat 
de persones nascudes fora d’Espanya. 
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Gràfic 6. Població segons lloc de naixement, per barris (2013) 

 

Font: elaboració pròpia a partir de l’estudi de la població de Mataró 

 

6.1.2 Estructura de les llars de Mataró 
 

A Mataró es comptabilitzen, a 1 de gener de 2013, un total de 46.746 llars. 
Respecte a l’evolució de les llars, destaca que, si bé el nombre d’habitants ha patit 
una lleugera disminució de -0,01% respecte l’any anterior, el nombre de llars ha 
registrat un augment d’un 0,11%. Així, mentre el nombre d’habitants ha disminuït, 
el 2013 es comptabilitzen 51 llars mes. De tota manera, es tracta d’un creixement 
molt moderat en relació al registrat en anys anteriors: 727 l’any 2010 i 132 el 
2011. 

Gràfic 7. Composició de les llars, 2013 

 
Base: 46.746 llars 

Font: elaboració pròpia a partir de l’estudi de la població de Mataró 
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Pel que fa a la composició, les llars més habituals són les de dos membres (un 28% 
del total, que equival a 13.106 llars), seguides per les unipersonals (24,5%) i per 
les de tres membres (21,4%). La dimensió mitjana de les llars és de 2,66 membres 
i és el barri de Rocafonda el que té la mitjana més alta (2,94 membres), seguit de 
Vista Alegre (2,92). Per contra, el Centre és el que presenta la mitjana més baixa 
(2,26). 

 

6.1.3 Benestar i qualitat de vida de la població  
 

Per la seva proximitat amb la ciutadania i les seves problemàtiques esdevé molt 
important el treball desenvolupat pels Serveis Socials Bàsics en aquesta diagnosi. 
Com a punt d’accés immediat al sistema de serveis socials, tenen com a objectiu 
garantir les necessitats bàsiques de la ciutadania a través del manteniment de 
l’autonomia personal i el desenvolupament de les capacitats personals.  

En el cas de Mataró, els Serveis Socials Bàsics estan composats per: 

• Serveis d'atenció domiciliaria i teleassitència 

• Serveis residencials d'estada limitada 

• Serveis de menjadors 

• Serveis d'assessorament tècnic d'atenció social primària 

• Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i 
adolescents  

Aquests serveis es presten mitjançant els Equips Bàsics d’Atenció Social i 
Primària, equips interdisciplinaris de professionals de l’educació i el treball social, 
els quals ofereixen informació sobre els drets i recursos existents i adients per a 
cada persona usuària. 

En relació al perfil de persones usuàries dels Serveis Socials de Mataró, 
destaca la major presència de dones (57%) que d’homes (43%). No obstant 
això, val a dir que no tots els sectors d’intervenció presenten la mateixa distribució 
per sexe: 

• en alguns sectors com el de gent gran, persones amb discapacitat i família hi 
predominen les dones ateses (62%, 63% i 61% respectivament);  

 

• en d’altres hi ha un clar predomini d’usuaris homes: sense llar (75%), 
toxicomanies (74%), i immigració (58%).  
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• Es tracta de diferències que són rellevants en la diagnosi de les condicions 
de vida d’homes i dones en la mesura que mostren que hi ha 
problemàtiques amb una major afectació.  

Fent referència als sectors d’intervenció amb major presència de dones destaca, en 
primer lloc, que són els sectors que més volum d’intervencions generen: 5.317 pel 
que fa a gent gran i 3.452 en relació a l’atenció de persones amb discapacitat. En 
segon lloc destaca que, tant l’una com l’altra, estan vinculades amb un major 
envelliment de la població femenina. 

 

Cal puntualitzar, però, que es tracta de problemàtiques que tenen una clara relació 
amb les tasques de cura. Així, l’elevat pes de dones ateses no significa 
necessàriament aquestes problemàtiques les afectin de manera directa i exclusiva, 
sinó que són majoritàriament són les dones les que acudeixen a aquest serveis en 
representació de la seva unitat familiar, ja sigui per motiu de fills/es i/o marit, 
pares i mares o altres familiars directes. 

 

Gràfic 8. Persones ateses 
pels EBAS, per sexe, 2012 

 

Taula 4. Nombre de persones usuàries 
ateses pels EBAS desglossats per sectors 
d'intervenció i sexe, 2012 

  Total Homes Dones 

Gent Gran 5317 38% 62% 

Persones amb 
discapacitat 

3452 37% 63% 

Immigració 2586 58% 42% 

Família 1937 39% 61% 

Altres grups 1276 53% 47% 

Malalties terminals 923 45% 55% 

Malaltia psiquiàtrica no 
institucionalitzada 

845 43% 57% 

Joventut 751 52% 48% 

 Infància 740 55% 45% 

 Dona 717 0% 100% 

 Minories ètniques 337 48% 52% 

 Sense llar 310 75% 25% 

 Reclusos /Ex reclusos 306 59% 41% 

 Toxicomania 263 74% 26% 

 Total 19760 43% 57% 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Serveis Socials, 2012 
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En relació la tipologia de problemàtiques ateses destaca que, del total de 
21.996 problemàtiques diagnosticades, són les econòmiques les que més 
pes tenen (7.750, que equival al 35%) seguides de les de salut i 
drogodependències (4.504, que és un 20%). 

Pel que fa a la sospita de maltractaments, val a dir que inclou sospites de 
maltractaments psíquics, físics, sexuals i econòmics a la dona així també abusos a 
fills i filles, gent gran i a homes. En aquest sentit, seria d’interès recopilar les dades 
per separat i desagregades per sexe per tal de tenir un major coneixement sobre la 
incidència de la violència masclista i familiar entre les persones que acudeixen a 
serveis socials, un dels serveis més propers a la ciutadania i amb un elevat nombre 
de dones usuàries. 

Taula 5. Problemàtiques ateses als EBAS 

Problemàtiques Núm. 
Econòmiques 7.750 
Actuacions derivades de problemàtiques 
de salut i drogodependències 

4.504 

Laborals 2.212 
Habitatge 2.181 
Mancances socials 1.432 
Discapacitats (manca d’autonomia) 1.206 
Aprenentatge 956 
Sospita de maltractament (protecció 
jurídica)5 

552 

Total 21.996 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Serveis Socials, 2012 

Segons les dades facilitades pels Serveis Socials, el 2012, els EBAS de Mataró han 
realitzat 54.276 intervencions que inclouen informacions, valoracions, orientació i 
assessorament, tramitacions i, finalment, derivacions. Així mateix, s’han donat 
21.438 actuacions en matèria de prevenció, ja siguin de prevenció general com de 
prevenció i intervenció en marginació social. 

Pel que fa a l’ajut a domicili, és el tipus de prestació que acumula més actuacions 
per part dels EBAS, amb un total de 123.597 que es reparteixen de la següent 
manera:  

• 120.284 ajuts a domicili 

• 1.938 de suport a la unitat convivencial 

• 1.375 serveis de telealarma 

Finalment, els serveis d’allotjament alternatiu han generat 9.933 actuacions durant 
el 2012: 

• La majoria d’aquestes, 7.372 en total, fan referència a estades d’emergència 

                                           
5 La terminologia “sospita de maltractament” és de caràcter tècnic i s’empra per designar quan les 
persones professionals consideren que poden existir indicis de maltractament. 
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• 2.561 són d’estades en serveis específics de la xarxa pública 

6.2 Diagnosi de Mataró des de la perspectiva de gènere  

Línia I. Impuls de les polítiques d’igualtat efectiva de dones i 
homes 
 

La línia I de la diagnosi del II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 
té per objectiu recollir i analitzar les polítiques d’igualtat de gènere que s’apliquen a 
l’Ajuntament de Mataró. D’aquesta manera, pretén conèixer tant l’estructura de les 
polítiques d’igualtat efectiva entre dones i homes al consistori, com la cultura de 
treball transversal de gènere existent. 

 
a) La secció de Dona 

Les polítiques d’igualtat de gènere a Mataró s’emmarquen en la secció de 
Dona, la qual, conjuntament amb Joventut i Gent Gran, forma part del Servei de 
Família. A nivell polític, les polítiques d’igualtat depenen de la Regidoria delegada 
de Família, Benestar Social, Salut i Consum.   

En relació als recursos humans, la Secció de Dona compta, a nivell polític, amb la 
Regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut i Consum, a nivell directiu 
amb una Coordinadora d’Àrea i un Cap de Servei de Família, i a nivell tècnic amb 2 
tècniques de polítiques d’igualtat, 1 tècnica de programes, 1 treballadora social, 1 
administrativa i recepcionista i 2 persones externes: 1 psicòloga i 1 jurista. Tant el 
nivell polític com el directiu no formen part exclusivament de la Secció de Dona, i 
per tant no se’ls pot imputar una dedicació a temps complert en aquesta secció. En 
relació al personal tècnic, cal destacar que la recepcionista desenvolupa tasques de 
recepció i administració al CIRD exclusivament als matins. Finalment, i pel que fa al 
personal extern, la psicòloga està contractada per 30 hores a la setmana mentre 
que la jurista ve una tarda i un matí a la setmana, un total de 8 hores.  
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Figura 3. Organigrama de la Secció de Dona, 2012 

 

A nivell pressupostari, les polítiques d’igualtat de gènere a l’ajuntament de 
Mataró han seguit la següent evolució: 

Gràfic 9. Evolució pressupost total de les polítiques d'igualtat de gènere a 
Mataró, 2007-2012 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del CIRD, 2013 

 

Com es pot observar, des del 2007 i fins el 2012 el pressupost global ha augmentat 
significativament, de 210.280€ fins a 315.443€ del darrer any, és a dir, un 67%. 

Les 3 partides que composen el pressupost, són, el Capítol I, relatiu al personal, 
el Capítol II, de serveis i activitats i el Capítol IV, que inclou subvencions i 
convenis. Tot i que han tingut oscil·lacions al llarg d’aquests anys, la tendència 
global ha estat el manteniment i l’augment pressupostària.  

*la psicòloga i la jurista són personal extern subcontractat 
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L’any 2012, representa el major pressupost del CIRD fins el moment, amb 
315.443€, i les partides van quedar distribuïdes de la següent manera: 

• El 75% van estar destinats al capítol I, és a dir, al personal; 

• El 16% al capítol II, de serveis i activitats;  

• El 9% al capítol IV de subvencions.  

 

En resum, en l’àmbit pressupostari val la pena destacar que, malgrat la dificultat 
de l’actual context econòmic, l’ajuntament de Mataró han mantingut els 
esforços per sostenir els serveis oferts pel CIRD incrementant la partida 
econòmica del darrer exercici analitzat.  

 

b) El Centre d’Informació i Recursos per a les Dones de Mataró, 
CIRD 

 
El centre de referència de les polítiques de gènere a Mataró és el CIRD, el 
Centre d’Informació i Recursos per a les Dones. Com a centre de les polítiques 
d’igualtat entre dones i homes, ofereix informació, assessorament i atenció 
especialitzada a les dones de la ciutat, promou la igualtat de gènere entre la 
ciutadania i potencia els processos d’autonomia de les dones. 

Aquest centre va obrir les seves portes el març de 2007 i després de diverses 
reubicacions, actualment se situa al carrer de les Tres Roques, al barri de 
Cerdanyola, un emplaçament de difícil accés i comunicació.  

El CIRD de Mataró es projecta com el referent en temes d’igualtat de gènere a la 
ciutat i a la comarca. Així, ofereix un servei integral que inclou totes les accions 
relacionades amb les dones i amb les seves entitats. Els objectius del CIRD són: 

• Donar resposta a les demandes detectades en el marc dels Plans 
integrals i el Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home. 

• Dotar a la ciutat d’un espai de promoció, informació i recursos que sigui 
a la vegada un referent de les polítiques de dones. 

• Promoure la igualtat d’oportunitats i afavorir l’associacionisme de les dones. 

• Promoure la defensa dels drets de ciutadania, la justícia social i els drets 
humans de les dones. 

• Oferir assessorament, serveis i recursos específics. 

• Fer el seguiment del Protocol de violència masclista. 

• Impulsar i coordinar la transversalitat de gènere en l’organització. 
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Esdevé clau dins del CIRD de Mataró el Servei d’Informació i 
Assessorament a les Dones, que inclou diversos serveis i programes amb la 
finalitat d’oferir una atenció personalitzada a les dones tenint en compte les seves 
necessitats i fent especial èmfasi en les situacions de dificultat que aquestes puguin 
viure. Els serveis d’atenció personalitzada del SIAD són: 

Taula 6. Serveis del SIAD 

SERVEIS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA DEL SIAD 

 Descripció Dades 2012 
Servei d’acollida 
i 
acompanyament 

Ofereix orientació, assessorament i 
suport emocional alhora que 
estimula la presa de decisions per 
part de les dones. 
L’acompanyament parteix d’una 
escolta activa, i pretén donar 
suport i respostes d’una forma àgil. 
Així, es garanteix una atenció 
integral i en perspectiva de gènere. 
No només s’atenen a dones 
víctimes de violència masclista sinó 
que també es dóna servei a dones 
amb diferents problemàtiques com 
problemes amb fills/es, problemes 
laborals, dificultats en la relació de 
parella, separacions i divorcis… 

• Total de visites realitzades: 
703 

• Tràmit de la renda mínima 
d’inserció per violència 
masclista: 38 

• Tràmit del Telèfon d’atenció 
i protecció per a víctimes de 
violència (TAMVG): 18 altes, 
3 baixes i 12 altres tràmits  

• Tràmit de centres d’acollida: 
2 d’urgència, 1 trasllat a 
casa definitiva fora de 
Catalunya i 1 trasllat a casa 
definitiva a Tarragona 

• Número de dones derivades 
del SIAD del Consell 
Comarcal: 15 

Servei 
d’assessorament 
jurídic 

És un espai de consulta per a 
qualsevol tipus de dubte o 
problema legal adreçat a les dones 
de Mataró ja siguin separacions, 
divorcis, maltractaments, relacions 
laborals, etc. S’ofereix durant un 
matí i una tarda a la setmana, un 
total de 8 hores, per part d’una 
jurista externa. 

S’han atès 167 dones que han 
efectuat un total de 195 visites 
en relació a les temàtiques 
següents: 

• Separacions o divorcis: 57 
• Separacions parelles de 

fet: 17  
• Execucions de sentencies: 

19  
• Modificació de mesures de 

sentències:12  
• Guarda i custodia: 7  
• Maltractaments: 7  
• Pensions i prestacions: 6  
• Motius econòmics: 5. 
• Arrendaments: 1  
• Laboral: 5  
• Herències:1  
• Estrangeria: 1  
• Relacions mares fills:  1  
• Propietat: 2  

Servei 
d’assessorament 
psicològic 

Dóna cobertura  a totes aquelles 
dones que pateixen violència 
masclista, estigui aquesta 
emmarcada en l’àmbit de 
maltractament en la parella o no. 
Es treballa tant en la prevenció 
com en les estratègies 
d’afrontament de les usuàries. Es 
procura afavorir, a més, 

Núm. dones ateses: 73 
Núm. dones ateses en grup: 14 
Nombre d’atencions realitzades: 
240: 

• Problemes familiars (25%)  
• Separacions o divorcis 

(17’5%) 
• Trastorn estat d’ànim 

(13%) 
• Problemes parella (10’4%) 
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l’associacionisme entre les dones 
oferint espais de treball grupal. 

• Abusos dels fills (6’25%) 
• Problemes de relació 

(4’5%) 
• Maltractament psicològic 

(4’5%) 
• Agressió sexual (2%) 
• Assetjament lloc de treball 

(1’25%) 
• Maltractament físic (0’4%) 
• Maltractament físic i sexual 

(0’4%) 
• Altres (12’5%) 

Font: elaboració pròpia a partir de la Memòria del CIRD 2012 

En total, el 2012 el SIAD ha atès a 409 dones, que corresponen a 1.466 
atencions (un 48% del Servei d’acollida i acompanyament, un 13% del Servei 
d’assessorament jurídic i un 39% del psicològic). 

En relació al perfil de les dones, destaca que més del 50% d’aquestes que s’adrecen 
al SIAD tenen entre 30 i 45 anys, dada que no és d’estranyar tenint en compte que, 
majoritàriament, és una etapa que coincideix amb la convivència en parella i la 
criança dels infants. Pel que fa al país d’origen de les dones, un 80% de les dones 
ateses són nascudes a Espanya, un 18% són de països extracomunitaris i un 
residual 0,6% de països comunitaris. Val a dir que les dones d’origen estranger a 
Mataró suposen 15% de la població femenina.  

 

Figura 4. Perfil de les dones ateses al SIAD 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la Memòria del CIRD 2012 

 
Un 89% de les dones ateses, a més, viuen a Mataró, mentre que un 11% 
són de la resta de la comarca del Maresme. De les dones residents a Mataró, 
destaquen les dones de l’Eixample, amb un 22%, seguides de Cerdanyola Nord, 
Cerdanyola Sud i Rocafonda (10%). L’Eixample, Cerdanyola i Rocafonda són, 
alhora, els barris més poblats de la ciutat.  

Taula 7. Distribució per barris de les dones ateses al SIAD 

Distribució per barris % Núm. 

Eixample 21,80% 89 

Cerdanyola Nord 15,70% 64 

Cerdanyola Sud 12,30% 50 
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Rocafonda 10,00% 41 

Peramas 4,90% 20 

Cirera 4,40% 18 

Pla d'en Boet 4,20% 17 

Centre 4,00% 18 

Palau Escorxador 3,70% 15 

Vista Alegre 3,70% 15 

Molins Torner 2,70% 11 

La Llàntia 1,30% 5 
Resta Comarca 11,30% 46 

Font: elaboració pròpia a partir de la Memòria del CIRD 2012 

 

S’hi sumen a l’atenció i assessorament a les dones que duu a terme el CIRD de 
Mataró, la tasca d’informació i sensibilització a la ciutadania que es desenvolupa a 
través de les activitats de commemoració del 8 de març, el Dia Internacional de les 
Dones, i el 25 de novembre, el Dia Internacional contra la Violència Masclista. 

 

De manera detallada:  

 
o La commemoració del 8 de març és una actuació que el CIRD implementa 

des de la seva obertura i és una de les activitats que reporta més 
visibilització de les polítiques d’igualtat de gènere a la ciutat. Les activitats, 
des dels darrers anys, van més enllà del propi 8 de març i engloben 
actuacions durant tota la setmana. A banda de la lectura institucional del 
manifest, es realitzen exposicions, concursos literaris, hores del conte amb 
perspectiva de gènere, programes de ràdio, cinefòrums i xerrades.  

 

El 2013 es van realitzar 21 activitat: 2 exposicions, 1 concurs literari, 1 
presentació d’un llibre, 4 hores del conte, 2 programes de ràdio específics, 5 
xerrades/taules rodones, 4 cinefòrums (3 dels quals específics per a joves) i 
una gravació d’un videoclip, presentació dels Cercles de Mentoria “Dona’t un 
impuls!”. Hi van participar un total d’11 entitats i 435 persones.  

 

 
o El 25 de novembre, al seu torn, aglutina un conjunt d’activitats 

organitzades pel CIRD conjuntament amb les entitats de dones a través del 
Consell d’Igualtat d’Oportunitats de la Dona amb l’objectiu de fer visibilitzar 
la problemàtica de la violència masclista i sensibilitzar la ciutadania. Es 
realitzen programes de ràdio específics, tallers, teatre, taules rodones, 
cinefòrums i la lectura del manifest institucional.  
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El novembre de 2012 es van realitzar 14 activitats:3 programes de radio, 2 
tallers, 2 taules rodones, 2 accions al carrer, 1 documental, 1 xerrada, 1 
teatre, 1 lectura manifest, 1 cinema-fòrum. Hi van participar un total de 8 
entitats i 703 persones. 

 
Tant la commemoració del 8 de març com la del 25 de novembre són jornades que 
contribueixen a la visibilització de les polítiques de gènere entre el conjunt de la 
ciutadania i apleguen un nombre considerable de persones participants. 
Especialment rellevants, per la seva dilatada trajectòria, són les activitats 
organitzades en el marc del 25 de novembre que, des de fa anys, compten amb 
una elevada participació de la ciutadania i les entitats i generen una àmplia 
repercussió social.  

 

Dins l’objectiu del CIRD d’oferir informació i formació i sensibilitzar la ciutadania 
sobre igualtat i prevenció de la violència masclista, el Centre ofereix sessions i 
activitats que van més enllà de la commemoració del 8 de març i el 25 de 
novembre i es duen a terme al llarg de tot l’any. 

 

 

 
Taula 8. Programes i activitats d'informació i sensibilització del CIRD 

INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

 Descripció Dades 2012 
 

Sessions 
formatives:  
igualtat i 
estereotips de 
gènere  

Les sessions formatives sobre 
igualtat i estereotips de gènere 
estan destinades a les entitats i 
organitzacions de Mataró que 
vulguin treballar les percepcions 
dels rols masculins i femenins i 
els estereotips de gènere a través 
de la utilització de diversos 
materials i audiovisuals.  

S’han realitzat 3 sessions: 
• Casal de Cerdanyola dins 

el programa formatiu per a 
la gent gran (participació de 
10 dones  i 2 homes) 

• Vocalia dones Rocafonda: 
Cinefòrum, amb la pel·lícula 
Germanes (participació de35 
dones) 

• CRAE Pere IV amb nenes i 
nens de 10 a 14 
anys(participació de 5 nenes 
i 4 nens) 

Programa 
d’activitats 
trimestrals del 
CIRD 
 

El programa d’activitats del CIRD 
es realitza trimestralment i 
contempla diferents accions en 
torn les temàtiques que envolten 
la igualtat de gènere, incloent, 
també, aquelles que les entitats 
organitzen en els seus àmbits 
d’actuació. En funció de l’objectiu 
de cada activitat, s’empren 

• En el trimestre d’abril a 
juny es van realitzar 19 
activitats: 3 exposicions, 5 
tallers, 1 teatre, 2 sessions 
informatives, 5 xerrades, 3 
cursos.   

• Nombre de persones 
participants: 824 persones 
participants 
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formats diferents (exposicions, 
tallers, cinefòrums…). 
 

• Nombre de departaments 
implicats: 4 

• Entitats implicades: 10 
Sessions sobre 
igualtat i el CIRD 
al Circuit 
Municipal 
d’Acollida 

En el marc del Circuit Municipal 
d’Acollida del Servei de 
Participació i Ciutadania, el CIRD 
ofereix una sessió d’1h per tal de 
reflexionar sobre la igualtat entre 
dones i homes, sobre la violència 
masclista i els recursos de la 
ciutat per a dones i teixit 
associatiu.  
 

• Nombre de sessions: 7 
• Nombre de col·lectius: 3 

(magrebins/es, 
subsaharians/es, 
llatinoamericans/es) 

• Nombre de persones 
participants: 135 (19,3% 
dones i 80,7% homes) 

 
Font: elaboració pròpia a partir de la Memòria del CIRD 2012 

 

Per últim, el CIRD de Mataró desenvolupa altres programes i actuacions que 
s’especifiquen en la diagnosi de la resta de línies estratègiques, en funció del seu 
contingut. 

 

 

 

c) Transversalitat de gènere a l’Ajuntament de Mataró 

 
L’Ajuntament de Mataró compta amb mecanismes de transversalitat des de l’any 
2000 quan la corporació va apostar per aquesta cultura de treball en diversos 
àmbits de gestió. Des d’aleshores ençà, s’han implementat diversos mecanismes, 
els quals són explicitats amb més detall a l’Informe d’Avaluació I Pla d’Igualtat 
d’Oportunitats de la Dona. 

 
Actualment, esdevé important destacar la incorporació de la igualtat entre 
dones i homes dins del document estratègic del Pla de Mandat (2011-
2015). Així, dins de l’eix estratègic 8 “Mataró social i integradora”, s’hi 
inclou, com a objectiu de ciutat, promoure mesures per a la igualtat de gènere que 
evitin la discriminació de la dona. El fet d’incorporar la igualtat de gènere en el 
document estratègic de la legislatura mostra un compromís polític explícit per part 
del govern de la ciutat.  

 
Concretament, l’àmbit de la Dona està representat en el PAM 2012 amb l’objectiu 
de promoure mesures per a la igualtat de gènere que evitin la discriminació de la 
dona. Aquest objectiu es desglossa en 4 objectius específics i 17 accions que 
queden recollides en la següent taula:  
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Taula 9. Accions de l'Àmbit de Dona del PAM 2012 

8.4.1.1. Millorar els recursos d'atenció a les dones 
víctimes de violència. *  

8.4.1.2. Ampliar els tallers de prevenció de violència als 
centres educatius de secundària. *  

8.4.1.3. Fer seguiment de la resolució sobre la instal·lació 
del CIE a Mataró. *  

8.4.1.4. Desenvolupar accions de sensibilització i 
prevenció de la violència masclista a la població en 
general. *  

8.4.1. Combatre la 
violència de gènere, 
promoure la igualtat en 
l'àmbit laboral i conciliar 
la vida laboral i familiar 
amb protocols per a una 
intervenció coordinada. 
 

8.4.1.5. Implementar i fer seguiment del Protocol per a 
l'abordatge integral de la violència masclista. *  

8.4.2.1. Introduir la coeducació als centres educatius 
(escoles, instituts i escoles d'adults) com a eina per 
promoure la igualtat. *  
8.4.2.2. Desenvolupar accions de conscienciació i 
sensibilització vers la igualtat a les entitats de dones i 
entitats de la ciutat, a través de campanyes, adreçades a 
tota la població, i especialment als homes.  
8.4.2.3. Endegar un conjunt d'actuacions amb la resta de 
serveis municipals per promoure el treball transversal 
introduint la perspectiva de gènere , fent especial atenció 
en l'àmbit laboral per conciliar la vida personal, familiar i 
laboral.*  
8.4.2.4. Desenvolupar i implementar el Pla d'igualtat 
intern de l'Ajuntament. *  
8.4.2.5. Avaluar i redactar el nou Pla d'Igualtat extern. *  
8.4.2.6. Donar suport a les actuacions que facilitin la 
inserció i integració de les dones nouvingudes de la 
ciutat.*  
8.4.2.7. Potenciar la incorporació de les dones a les TIC. *  

8.4.2. Sensibilitzar per la 
igualtat de gènere des de 
la infantesa, promovent 
actituds igualitàries en 
tots els àmbits de la vida 
quotidiana i divulgant el 
concepte de centralitat 
de les dones que recull el 
protocol de violència de 
gènere.  

8.4.2.8. Reformular el model del CIRD d'acord amb els 
recursos actuals i les necessitats d'atenció de les dones. *  

8.4.3.1. Suport a les polítiques de participació de les 
entitats, especialment aquelles que impliquin a les 
dones.*  

8.4.3.2. Reforçar el Consell d'Igualtat com a òrgan de 
participació de les entitats de dones de la ciutat. *  

8.4.3. Reconèixer i 
potenciar la tasca que 
realitzen les vocalies i les 
associacions de dones i 
promoure'n la 
participació en les 
politiques municipals. 

8.4.3.3. Incrementar i posar a l'abast de les entitats de 
dones de la ciutat els recursos necessaris per 
desenvolupar les activitats. *  

8.4.4. Vetllar per la 
promoció social de la 
dona i facilitar-ne la 
participació en el teixit 
associatiu. 

8.4.4.1. Desenvolupar accions de formació que apoderin 
les dones i les promoguin socialment. *  

Les accions marcades amb un asterisc (*) són propostes del Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home 

Font: elaboració pròpia a partir del Programa d’Actuació Municipal 2012 
 

En relació a la formació en mecanismes de transversalitat i igualtat de gènere, si bé 
en la darrera programació formativa (2013-2014) no està previst cap curs en 
l’àmbit de les polítiques de gènere, anteriorment sí que s’havia incorporat formació 
sobre llenguatge no sexista per al personal de l’Ajuntament de Mataró. La darrera 
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edició es va dur a terme l’any 2010 amb l’objectiu de conèixer les principals eines i 
recurs per a l’ús d’un llenguatge igualitari i l’anàlisi de la documentació amb 
perspectiva de gènere.6 

 

El 2012, a més, s’ha presentat la Guia d’usos no sexistes en el llenguatge del 
Consorci de Normalització Lingüística. A través de dues presentacions, una 
oberta i l’altra per al personal municipal, s’ha fet difusió de la Guia i s’han donat 
pautes per tal de fer un ús no sexista de la llengua. 

 

Pel que fa al treball transversal en general, cal destacar que en la programació 
formativa hi ha una línia específica sobre gestió transversal en la que s’hi inclou un 
curs titulat “Qui fa què?: l’Organigrama de l’Ajuntament” per fomentar el 
coneixement entre les diferents àrees de l’Ajuntament. Es tracta d’una activitat a 
considerar per tal de donar a conèixer les polítiques de gènere i l’activitat del CIRD 
en general. Tant l’avaluació com les entrevistes realitzades entre el personal de 
l’Ajuntament han posat de manifest que el coneixement i la difusió de les 
polítiques d’igualtat de gènere són un dels punts a millorar de cara al 
proper II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró. 

 

L’Ajuntament de Mataró també compta, des del 2010, amb un procediment 
d’actuació actualitzat davant casos de risc psicosocial on s’hi inclou la prevenció i 
actuació davant possible situacions d’assetjament moral, sexual o per raó de 
sexe. El document va ser elaborat per part del Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals de l’Ajuntament de Mataró i va comptar amb la participació de l’Agent 
Local d’Igualtat per a la inclusió d'un apartat específic a la discriminació per 
assetjament sexual o per raó de sexe. Actualment, l’Ajuntament disposa d’un grup 
de treball reduït i confidencial sobre la vessant psicosocial de la prevenció de riscos. 
Val a dir, però, que, de moment, no s’ha obert cap protocol d’actuació per casos 
d’assetjament sexual ni per discriminació per raó de gènere. 

 

Finalment, cal fer referència als Plans d’Igualtat interns de l’Ajuntament de 
Mataró. En aquest sentit, l’actual Direcció de Promoció Econòmica, anteriorment 
organisme autònom IMPEM (Institut Municipal de Promoció Econòmica), compta 
amb el seu propi Pla d’Igualtat. A més, el Consistori disposa, des del 2010, d’un Pla 
d’Igualtat Intern amb la diagnosi i resta a l’espera d’aprovar-se el pla d’accions. 

 

                                           
6 La informació sobre formació en llenguatge igualitari duta a terme en anys anteriors pot ampliar-se a 
l’Informe d’Avaluació del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats de la Dona 
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Línia II. Violència masclista i familiar  
 

Des de la IV Conferència Mundial de les Dones a Beijing l’any 1995, la lluita 
institucional i social per eradicar la violència de gènere s’ha anat estenent 
progressivament.  

Al nostre país, l’aprovació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, aprovada pel Parlament de Catalunya el 24 d'abril del 2008, 
incorpora la següent definició jurídica de la violència masclista:  

 

“La violència que s’exerceix contra 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, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o 
psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat”.  

 

Com recull la Llei, la violència masclista sobre la dona pot ser exercida, de manera 
puntual o reiterada, d’alguna de les formes següents: violència física, violència 
psicològica, violència sexual i abusos sexuals i violència econòmica. 

 

Des d’aquesta perspectiva, aquesta línia estratègica té la voluntat d’analitzar a 
través dels diferents indicadors disponibles, el tractament i el treball que, des de 
Mataró, s’està fent front a la violència masclista. 

 

a) Serveis i recursos d’atenció a la violència de gènere 

 

Des de l’any 2003, Mataró compta amb un Protocol d’atenció i derivació de la 
dona víctima de violència que dóna una resposta coordinada als casos de 
violència masclista que es detecten a la ciutat. Arrel de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, es planteja la necessitat de 
revisar i actualitzar el protocol per tal d’incorporar tots els serveis, ja siguin 
sanitaris, socials, jurídics o policials, implicats en la prevenció, detecció, atenció i 
recuperació de les dones en situació de violència masclista. Els serveis implicats en 
el Protocol s’especifiquen en la figura següent: 
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Figura 5. Serveis implicats en el Protocol per a l’abordatge integral de la 
violència masclista 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir del Protocol per a l’abordatge integral de la violència masclista, 2011 

El desembre de 2011 es va aprovar i presentar el nou Protocol modificat que 
substitueix el del 2003. D’aquesta modificació en sorgeix una proposta de 
seguiment del Protocol d’atenció i derivació de la dona víctima de violència 
que consisteix en la creació d’una Comissió Tècnica de seguiment i de 3 Grups de 
Treball.  
 

• La Comissió Tècnica de seguiment és una estructura estable de 
coordinació formada per professionals de tots els àmbits que intervenen en 
el circuit d’atenció a la violència masclista. La Comissió ha d’esdevenir el 
nucli impulsor del circuit i dinamitzar-ne la coordinació. 

 

• Els 3 Grups de Treball són: el Grup de Treball d’Elaboració de productes i 
Accions formatives, el Grup de Treball de Programes de Sensibilització i el 
Grup de Treball d’Anàlisi de Casos 

La Comissió Tècnica es reuneix, de forma plenària, dos cops l’any. Paral·lelament, 
els Grups de Treball d’Elaboració de productes i Accions formatives i el de 
Programes de Sensibilització es reuneixen semestralment per tal d’avaluar i fer 
seguiment de les accions desenvolupades. Finalment, el Grup de Treball d’Anàlisi de 
Casos es reuneix bimensualment per tal de realitzar un seguiment dels casos 
tractats i marcar o re definir els criteris d’actuació. 
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Taula 10. Serveis d'atenció a la violència masclista 

SERVEIS D’ATENCIÓ A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

 Descripció Dades 2012 
 

Servei 
d’assessorament i 
tractament 
psicològic de 
maltractaments 

Aquest servei té per objectiu cobrir 
les necessitats emocionals i donar 
suport psicològic a les dones que 
estan patint o han patit violència 
masclista. A través del suport 
emocional individual i/o els Grups 
d’Ajuda Mútua, es proporcionen 
recursos personals i socials que 
ajudin a les dones a afrontar 
l’experiència viscuda i possibilitin 
una plena recuperació emocional. 
A diferència del Servei 
d’Assessorament Psicològic, aquest 
servei fa referència, 
específicament, a la violència 
contra les dones en l’àmbit de la 
parella.  

� Nombre de dones 
ateses a nivell 
individual: 141 

� Visites individuals 
realitzades: 328 

� Dones ateses a 
nivell de grup: 54 

� Nombre de 
sessions: 140 

 

Tallers sobre drets 
de les dones i 
violència de gènere 

Es tracta de tallers de 
sensibilització de 2h de durada 
sobre els drets de les dones, la 
violència masclista i els recursos 
de la ciutat per a les dones (del 
CIRD i de les entitats) 
 

� Nombre de tallers: 
6 

� Nombre d’entitats 
implicades: 6 

� Nombre de dones 
participants: 129 

 

 

 

  

 

Curs d’atenció 
integral a dones 
víctimes de 
violència, amb 
Àmbit Prevenció 

És un taller de 30 hores de durada 
per a dones en situació d’alta 
vulnerabilitat,  amb l’objectiu de 
donar eines i habilitats a través de 
continguts d’apoderament i 
gènere, salut i sexualitat, 
comunicació, drets de les dones, 
coneixement de recursos 
sociosanitaris, concepte de 
violència i eines i habilitats per fer-
hi front.  
Després de la formació, les dones 
participants fan intervencions a 
altres grups de dones. 

Nombre de dones: 13 
dones 
Nombre d’alumnes: 13 
dones 
Nombre de persones 
participants a les 
intervencions comunitàries: 
92 persones (76 dones) 
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Tallers de prevenció 
de la violència en  la 
població jove “Bon 
rotllo” i 
“Estereotips” 

És un taller- xerrada a  disposició 
de tots els centres d’ensenyament 
del municipi on es forma a 
l’alumnat i al professorat sobre 
violència de gènere. Es reflexiona 
sobre les relacions entre els i les 
joves i la identificació i prevenció 
de les formes d’abús que es poden 
donar en la parella jove. 

� Nombre de tallers 
realitzats: 44 

� Nombre de centres 
participants: 10 

� Nombre de participants a 
les accions formatives: 
1.100  

 

Taller “Tirar 
endavant”: 
Prevenció i 
sensibilització per a 
l’enfortiment de 
relacions lliures de 
violència 

El Taller “Tirar endavant” és una 
acció formativa de 36 hores de 
durada organitzada per la 
Fundació CEPAIM, amb 
finançament del Fons Europeu per 
a la Integració i el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social i el 
suport del CIRD.  
A través de la metodologia 
vivencial, el taller tracta sobre 
sensibilització i conscienciació vers 
la violència, l’apoderament de les 
dones, els drets humans i les 
famílies lliures de violència. 
Les dones participants eren 
derivades del CIRD, d’altres 
serveis municipals, d’entitats, de 
la xarxa informal o d’altres 
municipis de la comarca.  

� Nombre de dones 
participants: 11  

� Nombre de serveis i 
entitats que deriven: 7 
(OSAI, CIRD, Acollida, 
Ajt. de Masnou, SIAD 
Maresme, Xarxa 
informal, PASSIR) 

� Nombre de dones que 
participen a altres 
recursos: 4 (Creu Roja, 
Òmnium, CIRD, Vocalia 
Rocafonda) 

Sensibilització per a 
la prevenció de les 
Mutilacions Genitals 
Femenines 

A través de la Comissió territorial 
de Mutilació Genital Femenina 
(MGF), sorgida del Protocol per a 
l’eradicació de la violència 
masclista, s’organitzen accions de 
formació i sensibilització vers la 
MGF. 
En aquest sentit, destaquen dues 
accions: 

• Accions de formació amb 
persones de la comunitat 
subsahariana 

• Accions de sensibilització i 
formació per a professionals de 
la ciutat. (l’àmbit sanitari, 
serveis socials, cossos de 
seguretat, immigració, entitats, 
etc)  

� Nombre de professionals 
assistents a la Comissió 
territorial: 18 

� Nombre de persones 
participants a la formació 
a la comunitat: 40 

� Nombre de dones 
participants a la formació 
a la comunitat: 25 

� Nombre de professionals 
participants a la 
formació: 30 

� Nombre de dones 
professionals participants 
a la formació: 28 

 

*A banda d’aquests serveis, el Servei d’acollida i acompanyament, el Servei d’assessorament psicològic i 
el Servei d’assessorament jurídic, descrits en la Taula 5 del present document, també atenen casos de 
violència de gènere. 

Font: elaboració pròpia a partir de la Memòria del CIRD 2012 

En relació a la darrera acció de sensibilització per a la prevenció de les Mutilacions 
Genitals Femenines, l’Ajuntament Mataró ho treballa des de fa alguns anys ja que 
es tracta d’una problemàtica existent a l’actualitat i que també perceben les 
associacions i les dones d’origen estranger. Elles, no obstant això, manifesten la 
dificultat d’informar i sensibilitzar les pròpies famílies, que en definitiva són les qui 
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prenen la decisió de dur a les noies als països d’origen de les famílies per practicar 
la MGF. Tal com elles mateixes van manifestar a la sessió participativa: 

 

“La información es lo más importante. Por ejemplo, cuando sale la ley de 
extranjería se preocupan de informar a todos los inmigrantes. Pero cuando 
con la mutilación, no. Por qué no hacen lo mismo? La gente lo único que 
sabe es que va a la cárcel, pero no es la mejor manera.” 
 

“Tenemos niñas que han ido a África y no han vuelto porque si vienen sus 
padres van a la cárcel. Esta niña allí la miran como una inmigrante.”  

“La mayoría de la gente tiene miedo a la ley, no a las consecuencias de la 
mutilación” 

 
Així, es percep que la informació que tenen les famílies és limitada i se centra en 
les conseqüències penals de la pràctica de la Mutilació Genital Femenina, fet que 
provoca casos de noies que viatgen a països subsaharians i no poden tornar per la 
por que les seves famílies vagin a la presó. En aquest sentit, proposen 
campanyes informatives intensives i directes amb les famílies: “lo mejor 
sería puerta-puerta”. 
 

b) Impacte de la violència masclista a Mataró 

 

Per conèixer l’impacte global de la violència masclista a la ciutat de Mataró, és 
precís assenyalar que no es disposen de dades agrupades que incloguin el conjunt 
de serveis implicats en la lluita contra la violència masclista; és a dir, a totes les 
institucions i agents que participen en el Protocol d’atenció i derivació de la dona 
víctima de violència a Mataró. Per la qual cosa es proposa l’elaboració, semestral o 
anual, d’un Informe exhaustiu que reculli la incidència global de la violència 
masclista a Mataró.  

 

No obstant això, el Servei d’assessorament i tractament psicològic de 
maltractaments del CIRD atén a dones que pateixen situacions de violència de 
gènere i en recull les dades. Si es considera aquest servei com a referència, s’han 
atès, a nivell individual, un total de 141 dones que han rebut suport psicològic per 
violència tant psicològica com física. A nivell de grup, s’han atès 54 dones que han 
participat en els Grups d’Ajuda Mútua que s’ofereixen des del CIRD. 
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Figura 6. Nombre de dones ateses en el servei d’assessorament i 
tractament psicològic de maltractaments, 2012 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la Memòria del CIRD 2012 

 
En relació als motius d’intervenció en el servei, destaca la violència psicològica que 
s’ha donat en un 50% dels casos atesos. En segon lloc, els problemes familiars, 
separacions i divorcis i trastorns de l’estat d’ànim representen un 30% de les 
atencions, i els casos de violència física contra les dones un 18%. Finalment, un 2% 
de les intervencions han estat motivades per abusos per part dels fills. 

 

 

Gràfic 10. Motiu d’intervenció en el Servei d'assessorament i tractament 
psicològic de maltractaments, 2012 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la Memòria del CIRD 2012 
 
 

Una altra dada d’interès en relació a la violència masclista és la que proporciona la 
Policia Local de Mataró. Segons dades d’aquest cos de seguretat, l’any 2012 es van 
atendre 155 de maltractaments i violència en l’àmbit familiar per part de la Policia 
Local. Aquestes intervencions representen aproximadament un 3% dels delictes 
atesos per la Policia Local de Mataró. El problema d’interpretació d’aquesta dada 
rau, però, en el fet que no distingeix entre violència masclista perpetrada en l’àmbit 
de la parella i altres tipus de violència produïdes en l’àmbit familiar.  
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Pel que fa a l’evolució dels darrers anys, la tendència s’ha mantingut entre els 150 i 
els 180 casos anuals. La dada més elevada es va registrar el 2011 amb un total de 
178 intervencions per maltractaments i violència en l’àmbit familiar. El 2012, 
doncs, ha suposat una disminució de 23 casos (13%) respecte l’any anterior. 

Gràfic 11. Casos de maltractament i violència en l'àmbit familiar atesos per 
la Policia Local de Mataró 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Policia Local de Mataró 
 

En aquest sentit, es fa esment de manera positiva que dins la Policia Local de 
Mataró hi ha una agent de policia que es dedica a l’àmbit de la violència masclista i 
en l’àmbit familiar, amb formació especialitzada. A través d’aquesta agent, 
s’estableix contacte amb el grup dedicat a la violència masclista dels Mossos 
d’Esquadra així com amb els àmbits de Salut i Família. 

 

Per últim, a nivell de seguretat cal destacar, a més a més, que el nou Pla de 
Seguretat Local 2013-2015 de la ciutat inclou en l’àmbit de Seguretat Ciutadana 
l’objectiu de “Millorar la protecció de les víctimes de violència de gènere". Es 
tracta d’un fet significatiu ja que mostra que la violència masclista és un element 
dins l’agenda política en l’àmbit de la seguretat. 

 

Tot i que no és de competència municipal, tal com es recull a la figura 3, un dels 
serveis implicats en el Protocol d’atenció i derivació de la dona víctima de violència 
de Mataró són els Mossos d’Esquadra, els quals treballen de manera coordinada 
amb la resta de serveis. 
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Línia III. Participació sociopolítica de les dones 
 

La participació sociopolítica de les dones constitueix un element essencial en 
l’assoliment d’una igualtat efectiva entre dones i homes. La presència pública 
reduïda de les dones, que en definitiva són més de la meitat de la població, 
representa una pèrdua no només en el ple assoliment dels drets de les dones sinó 
també per al conjunt de la societat.  

 
Per tal de conèixer com és la participació sociopolítica de les dones de Mataró, cal 
considerar la participació en les seves diverses formes, és a dir, tenint en compte la 
participació en els òrgans de decisió, en les entitats i associacions i en el conjunt de 
la ciutat en general. 

 
Així doncs, la intenció d’aquesta línia estratègica és mostrar i reflexionar sobre el 
paper que les dones tenen en les diferents esferes de participació sociopolítica a 
Mataró. D’aquesta manera, és important conèixer la participació en els òrgans i 
llocs de pressa de decisions clau ja que la participació de les dones en la política i 
en càrrecs de comandament ha de ser considerat com un exercici propi i equilibrat 
d’una societat avançada democràticament.  

 
També esdevé molt significativa la presència de les dones en el món associatiu, la 
seva capacitat de creació de xarxes col·laboratives, de suport, tant des de la 
vessant més lúdica com a la vessant més solidària. Les aportacions de les 
associacions i grups de dones són decisives a la cohesió social i municipal. 

 

a) Participació sociopolítica de les dones 

 

L’Ajuntament de Mataró compta, actualment, amb 27 regidors i regidores en el 
conjunt del Ple Municipal. D’aquests, un 33% (9) són dones i un 66% (18), homes. 
No es pot considerar, per tant, que la composició del Consistori Municipal 
sigui paritària. No obstant això, val a dir que des del 2003 a l’actualitat la 
presència de dones en el si del Ple Municipal ha anat en augment: si bé en el 
mandat 2003-2007 hi havia 6 dones, a l’inici del mandat actual se n’hi 
comptabilitzen 9. 

 

Pel que fa a la composició diferenciada entre l’equip de govern i l’oposició, les 
dades presenten resultats similars. La presència de dones a l’equip de govern és 
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d’un 38% (que equival a 3 Regidores), lleugerament per sobre de l’oposició, que 
compta amb un 32% de presència femenina. 

 

En aquest cas, la Junta de Govern Local, el principal òrgan decisor de l’Ajuntament, 
està conformada pel conjunt de Regidors i Regidores del govern i, per tant, la seva 
composició és exactament igual a la de la totalitat del govern (3 dones i 5 homes). 

 

Gràfic 12. Composició dels Consistoris Municipals per sexe 

 

  
Font: elaboració pròpia a partir del web www.mataro.cat 
*Les dades fan referència a la composició dels Consistoris Municipals el dia de la seva constitució. 
 
 

A banda de la composició numèrica de l’equip de govern és important tenir en 
compte quina tipologia de regidories ostenten els homes i les dones que ocupen 
càrrecs de responsabilitat política a l’Ajuntament. En aquest sentit, cal esmentar, 
en primer lloc, que l’Alcaldia de Mataró ha estat ocupada en tots els seus mandats 
des de la instauració de la democràcia per un home. Actualment, l’Alcaldia de 
Mataró està en mans de l’Il·lm. Sr. Joan Mora i Bosch. 

 

Pel que fa a les regidories liderades per dones, destaquen de manera molt 
positiva les referents als àmbits territorials (Regidoria delegada de Via Pública 
i Obres, Serveis i Manteniment, Regidoria delegada d’Urbanisme, Habitatge, Medi 
Ambient i Sostenibilitat), tradicionalment reservats als homes. Cal posar de relleu, 
doncs, que siguin dones les que actualment liderin àmbits com el de Via Pública 
(que inclou el lideratge de la Policia Local) o el d’Urbanisme (que per primera 
vegada a la ciutat és ostentat per una dona). 
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Figura 7. Composició de les Regidories per sexe 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir del web www.mataro.cat 

 
A banda dels càrrecs de responsabilitat política, és important tenir en compte els 
càrrecs de responsabilitat tècnica de l’Ajuntament. En aquest sentit, destaca 
que tant el Coordinador General, el Secretari, l’Interventor i el Defensor de la 
ciutadania són homes; la tresoreria, en canvi, està ocupada actualment per una 
dona. A nivell de coordinació d’àrees, només trobem una dona: en aquest cas la 
de l’Àrea de Participació i Serveis a les Persones. Contràriament, en el nivell de 
direccions hi predominen les dones: un 64% front un 36%; així com també entre 
els caps de servei: un 58% front un 45%. En el nivell dels i les caps de secció, 
existeix una composició plenament paritària: la meitat són homes i l’altra meitat 
,dones. 

Taula 11. Càrrecs de responsabilitat a l'Ajuntament de Mataró, per sexe 

 Homes Dones 

Coordinació general 1 (100%) - 

Defensor ciutadania 1 (100%) - 

Tresorera accidental - 1 (100%) 

Secretari 1 (100%) - 

Interventor 1 (100%) - 

Coordinació 4 (80%) 1 (20%) 

Direcció 4 (36%) 7 (64%) 

Cap servei 10 (42%) 14 (58%) 

Cap secció 17 (50%) 17 (50%) 

Font: elaboració pròpia a partir del Directori de càrrecs responsables 

 

Alcaldia: home 
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b) Participació social i associacionisme 

 
Mataró és una ciutat participativa i així ho mostra la xarxa d’entitats i 
associacions registrades. A l’actualitat es comptabilitzen unes 700 entitats, 500 
de les quals es consideren actives. Entre aquestes entitats tenen especial 
rellevància, pel nombre d’associacions que apleguen, les relacionades amb l’àmbit 
cultural i esportiu, ambdós molt presents a la ciutat. 

 
El moviment veïnal també té una forta presència a Mataró: actualment 
existeixen una quinzena d’Associacions de Veïns a la ciutat. En l’àmbit d’aquestes 
associacions, s’hi emmarquen les Vocalies de Dones, que constitueixen el focus 
principal de l’associacionisme femení de Mataró. 

 

La primera associació de veïns en crear un espai específic per a dones va ser la de 
Rocafonda. Posteriorment s’han anat afegint a aquest model altres associacions i 
actualment Mataró compta amb les següents vocalies: 

 

• Vocalia de Dones de l’Associació de Veïns de Rocafonda 

• Vocalia de Dones Laia l’Arquera (Associació de Veïns Pla d’en 
Boet) 

• Vocalia de Dones de l’Associació de Veïns de Cerdanyola 

• Vocalia de Dones de l’Associació de Veïns de Vista Alegre 

• Vocalia de Dones de l’Associació de Veïns i Veïnes del Pati de 
Can Marchal 

 

A banda de les vocalies de dones, hi ha altres associacions que s’han anat creant 
per tal de donar resposta a necessitats específiques de les dones de Mataró: 
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Figura 8. Associacions de dones de Mataró 

 

Font: elaboració pròpia 

Com a ciutat dinàmica i participativa, Mataró va creant i fent créixer la participació 
de les dones, sigui o no institucional. Així, hi ha a la ciutat altres grups de dones 
que no necessàriament funcionen pròpiament com una associació però sí que cal 
tenir-los en compte en la seva tasca de dinamització de la participació femenina.  
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Exemples d’aquest fet podrien ser les dones que formen part del projecte Dóna’t 
un impuls, un programa de suport a les dones emprenedores i empresàries de la 
Direcció de Promoció Econòmica, que, finalitzat el projecte, continuen treballant 
conjuntament. En aquest sentit, també cal considerar el grup de Dones teixint 
idees, que es reuneixen per tractar temàtiques d’interès per les dones empresàries 
i professionals de la ciutat, les mares de l’Escola GEM, orientades a l’àmbit 
educatiu,  les dones de Mama Quilla, del camp cultural i literari i els grups de 
trobada de mares de les 8 escoles que han participat en el projecte Fem un cafè 
de ciutat. Es tracta de grups de dones que treballen, des de diferents perspectives, 
la participació de les dones en els diversos àmbits de la ciutat. Es detecta, no 
obstant això, una manca coneixement i coordinació pel que fa als serveis i suport 
que els pot oferir el CIRD. Seria d’interès, per tant, que la política comunicativa del 
CIRD arribés també a aquests perfils de dones associades o no però amb alt perfil 
participatiu, i es poguessin generar sinèrgies entre les entitats, associacions, 
Vocalies de dones i grups informals i amb el propi CIRD.7 

 

c) Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home 

 

Mataró compta amb diversos espais de participació on la ciutadania, representada 
per diversos agents socials, pot debatre i fer seguiment de diverses temàtiques que 
afecten la ciutat. Actualment hi ha 5 consells territorials i una vintena de sectorials. 

En l’àmbit de la participació de les dones existeix el Consell Municipal d’Igualtat 
Dona-Home, que es presenta com un organisme de consulta i participació 
ciutadana en totes aquelles temàtiques que afectin la igualtat entre dones i homes. 
Al Consell hi estan implicades 19 entitats i 3 serveis municipals que, el 2012, es 
van reunir en 4 ocasions amb una mitjana d’assistència de 15 persones.  

El darrer Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home, constituït el març de 2013, està 
format per: 

 

• Vocalia de dones de l’Associació de Veïns i veïnes del Pati de Can Marchal  

• Vocalia de dones de l’Associació de Veïns de Pla d’en Boet   

• Vocalia de dones de l’Associació de Veïns de Rocafonda  

• Associació de Veïns de Torre Llauder  

• Grup de suport al Colectivo de mujeres de Matagalpa   

• Dones Reporteres  

• Muso Kafo 

• Moviment Educatiu del Maresme 

• Associació Baobab 
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• Associació Dona Resposta       

• Creu Roja 

• Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró 

• Fundació Tecnocampus 

• Federació d’Associacions i Gremis empresarials    

• UGT          

• Grup municipal CIU        

• Grup municipal PSC        

• Grup municipal PPC        

• Grup municipal ICV 

• Servei de Família-Ajuntament 

 

El Consell, a més, té una comissió de treball que es reuneix mensualment per 
tractar aspectes sobre l’organització de les campanyes del 8 de març (Dia 
Internacional de les Dones) i del 25 de novembre (Dia Internacional contra la 
Violència Masclista) així com altres temes del seu interès. 

 

d) Programes de foment de la participació de les dones 

El CIRD, a banda de dinamitzar l’activitat del Consell Municipal d’Igualtat Dona-
Home té una línia específica destinada a fomentar la participació de les dones a la 
ciutat. Aquesta línia aplega accions tant de suport a les entitats com de foment a la 
producció cultural de les dones de Mataró: 

Taula 12. Programes de foment de la participació de les dones 

ACCIONS DE FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ DE LES DONES 

 Descripció Dades 2012 
 

Suport  tècnic i 
econòmic a les 
entitats de dones de 
la ciutat 

El CIRD proporciona a les entitats 
de dones de Mataró suport tècnic 
així com una línia de subvencions i 
convenis a programes i projectes 
que promoguin la igualtat 
d’oportunitats de les dones. 
 

• Nombre de convenis: 1 
• Nombre de subvencions 

atorgades: 5 
• Import convenis: 17.500 € 
• Import subvencions: 

10.000 € 
 

Dones reporteres- 
Programa de radio 
“Amb veu de dona” 
 

L’associació Dones Reporteres 
desenvolupa un programa de ràdio 
quinzenal d’una hora de durada  a 
Mataró ràdio anomenat “Amb veu 
de dona” on es tracta de diversos 
temes amb contingut i perspectiva 
de gènere.  

• Nombre de dones 
participants: 15 

• Nombre de programes de 
radio realitzats: 20 

 

Font: elaboració pròpia a partir de la Memòria del CIRD, 2012 
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De la línia específica de suport tècnic i econòmic a les entitats de dones de la ciutat, 
és precís assenyalar, segons la darrera memòria del CIRD 2012, el conveni signat 
amb la Vocalia de dones de l’Associació de Veïns de Rocafonda el qual ha permès 
dur a terme els següents projectes: 

• Totes Plegades: espai d’acollida a dones nouvingudes, que va rebre el 
premi Francesc Candel de bones practiques en l’àmbit de la integració el 
2011 

• Dones compartint: xarxa d’intercanvi de coneixements 

• Som Amigues: parelles lingüístiques i d’amistat interculturals 

• Actes del Dia Internacional de les Dones (8 de març) i del Dia Internacional 
Contra la Violència Masclista (25 de novembre) 

 

Destaca que bona part de les activitats plantejades per part de la Vocalia de Dones 
de Rocafonda es destinen a la integració de les dones nouvingudes a la ciutat. 
Tenint en compte l’elevada proporció de dones estrangeres al barri, cal valorar 
aquest tipus d’activitats que, a més, es plantegen no només com a accions 
específiques per a dones nouvingudes, sinó com a iniciatives que impliquen dones 
de diferents orígens, tan autòctones com estrangeres. 

 
La subvenció de l’Associació Dona Resposta, al seu torn, ha permès desenvolupar 
les activitats: 

• Canvi de plans  

• Prevenció de les relacions de parella abusives. Taller d’afectivitats per a 
dones joves  

• Què va fer la meva mare? 

La resta de subvencions han anat destinades a la Vocalia de Dones Laia l’Arquera, 
Muso Kafo, Càritas interparroquial de Mataró i la Vocalia de Dones de l’Associació 
de Veïns de Cerdanyola. 

 
Un altre pilar de les polítiques de promoció de la participació de les dones de 
Mataró són els programes de promoció i integració de les dones nouvingudes que 
fomenten la participació de les dones immigrades d’altres països en la vida de la 
ciutat: 
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Taula 13. Programes d'integració de dones nouvingudes 

PROGRAMES DE PROMOCIÓ I INTEGRACIÓ DE LES DONES NOUVINGUDES 

 Descripció Dades 2012 
 

Tallers de situació 
documental i llei 
d’estrangeria 

S’ofereixen xerrades, destinades 
tant a dones estrangeres com a 
professionals que hi treballen, 
sobre el marc legal d’estrangeria i 
com aquest afecta especialment 
les dones. Cada any s’adapten els 
continguts en funció de les 
novetats de la Llei d’Estrangeria. 
El 2012 s’han ofert els tallers: 
- Marc legal (estat, autonomia, llei 
d’estrangeria, competències, etc.) 
- Permisos 
- Renovacions 
- Autoritzacions de treball 
- Reagrupament familiar 
- Arrelament social 
 

• Nombre de tallers: 13. 
• Nombre de dones 

participants: 137 
 

Cursos 
d’alfabetització i 
llengua oral per a 
dones nouvingudes 

Es tracta de cursos d’alfabetització 
i llengua oral, a càrrec de 
voluntariat de les entitats 
d’acollida a dones nouvingudes, o 
professionals d’Òmnium Cultural i 
Consorci per a la Normalització 
Lingüística.  

• Nombre de grups de 
llengua: 21 

• Nombre de cursos del CNL: 
3 

• Nombre d’alumnes 
assistents totals: 256 

• Nombre d’alumnes 
assistents als cursos del 
CNL: 40 

Grup d’entitats 
d’acollida a dones 
nouvingudes 

És un grup de les entitats 
d’acollida a dones nouvingudes 
que es troben mensualment per 
consensuar criteris, planificar 
recursos i avaluar accions.  
Durant el 2012 s’han planificat els 
següents recursos:  
• Tallers de situació documental i 

llei d’estrangeria 
• Visites a la Biblioteca Pompeu 

Fabra 
• Cursos de llengua oral i 

alfabetització 
• Visites a les escoles d’adults 
• Escoltem música, parlem-ne 
• Xerrades i tallers de salut 
• Tallers de salut sexual i 

reproductiva 
• Tallers de sensibilització per a la 

prevenció de les MTS (VIH-SIDA) 
• Xerrades de sensibilització per a 

la prevenció de les MGF 
• Sessions sobre drets de les dones 

i recursos violència de gènere 
• Tallers de coeducació 
• Xerrades de resolució de 

conflictes dins la família 
• Visita al Museu Tèxtil, Clot 

• Nombre de reunions: 9 
• Nombre d’entitats 

participants: 10 
• Nombre de professionals 

participants: 9 
• Nombre de recursos oferts: 

16 
• Nombre d’accions 

executades: 43 
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Arqueològic  
 

Sessions de 
resolució de 
conflictes dins la 
família 

L’equip de mediació ciutadana de 
l’Ajuntament ofereix sessions de 
2h sobre resolució de conflictes 
dins la família on es promou el 
debat i la reflexió entre les 
persones participants.  
 

• Nombre de sessions: 2 
• Nombre d’entitats 

implicades: 2 
• Nombre de dones 

participants: 35 dones 

Formació en 
interculturalitat i 
gènere: eines i 
estratègies per a la 
gestió de la 
diversitat 

Formació dirigida a professionals 
de l’àmbit socioeducatiu, 
especialment que treballaven amb 
joves, sobre eines i estratègies per 
a la gestió de la diversitat des de 
la perspectiva de gènere i la 
interculturalitat. 
  

• Nombre de persones 
participants: 19 

• Nombre d’entitats 
implicades: 7 

• Valoració general (enquesta 
final): 4,56 sobre 5 
 

Font: elaboració pròpia a partir de la Memòria del CIRD, 2012 
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Línia IV. Promoure canvis en el repartiment del treball i usos 
del temps 
La igualtat d’oportunitats entre dones i homes a l’àmbit laboral és encara una fita 
que no ha estat assolida en l’actual mercat de treball: la bretxa salarial, una menor 
estabilitat en els contractes o una major presència en l’economia submergida són 
alguns indicadors de la desigualtat encara existents entre dones i homes. 

D’altra banda, aquestes desigualtats no es poden desvincular de la configuració dels 
rols diferenciats entre dones i homes i el repartiment desigual de les tasques en 
l’àmbit domèstic i reproductiu. És d’interès, per tant, analitzar no només la situació 
de les dones de Mataró en el mercat de treball, sinó també quines mesures està 
duent a terme l’Ajuntament per afavorir la conciliació laboral, personal i familiar. 

a) Situació de les dones en el mercat de treball 

Mataró té actualment (en referència al II trimestre de 2013) un 22,1% d’atur 
registrat, és a dir, es troba per sobre de la província de Barcelona (16,5%) i 
lleugerament per sota del conjunt de Catalunya (23,9%). L’atur és, doncs, un 
dels problemes destacats de la ciutat, tant pel que fa als homes com a les 
dones.  

Val a dir, però, que la incidència de l’atur és major entre aquestes últimes: un 
23,5% de les dones actives estan a l’atur, enfront el 20,1% en el cas dels 
homes. Així, si bé els homes de Mataró presenten una taxa d’atur gairebé 4 punts 
per sota la catalana, les dones mataronines tenen exactament la mateixa taxa 
d’atur que la resta de dones de Catalunya (23,5%). 

Gràfic 13. Taxa d'atur registrat (II trimestre 2013). Comparativa territorial 

 

Font dades Mataró i Província de Barcelona: DIBA HERMES. Taxa d'atur calculada en base a la població 
activa local estimada. 
Font dades Catalunya: IDESCAT  
Taxa d’atur = (atur registrat/Població activa)*100 
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Des de l’inici de la crisi, l’atur ha anat augmentant i ha passat del 9% (el II 
trimestre de 2007) a més del 20%. Val a dir que l’evolució, tot i anar sempre a 
l’alça, ha estat molt diferent per a homes que per a dones. El punt de partida de la 
població masculina de la ciutat era, doncs, el 2007, molt més favorable que el de la 
població femenina: els homes presentaven una taxa d’atur del 5,7%, mentre que 
entre les dones era del 13,4%. En aquest sentit, la taxa d’atur masculina s’ha 
pràcticament multiplicat per 4 mentre que la femenina no ha arribat a doblar-se. 
Aquest fet no significa que l’atur no hagi tingut una forta incidència entre les dones 
sinó que, la seva situació de partida ja era desfavorable abans de la incidència de la 
crisi econòmica, probablement per la situació inestable de la indústria tèxtil 
mataronina ja a principis del segle XXI.  

 

És, doncs, inevitable fer referència a la tradició tèxtil de Mataró quan s’analitza el 
mercat laboral de la ciutat. Aquest sector va ocupar a una gran quantitat de 
població mataronina al segle passat però va ser també un dels primers sectors en 
entrar en una situació de crisi. Així, actualment moltes persones que durant la seva 
joventut havien treballat en la indústria tèxtil estan a l’atur. Amb un nivell de 
qualificació baix, algunes dones es van reciclar sobretot al comerç i alguns homes a 
l’hostaleria i la construcció. No obstant això, els processos de reconversió han estat 
difícils i moltes persones procedents del tèxtil es troben en situació de desocupació. 

 

Val a dir que, actualment, el sector que més pes té a l’economia de Mataró són els 
serveis. Tal com s’indica a l’Informe del Perfil de Ciutat de Mataró del 2012, la 
distribució de l’economia mataronina en funció de la facturació es distribueix de la 
següent manera: 

• 62% (1.571.798 milers d’€) en el sector serveis; 

• 23% (564.635 milers d’€) en el sector secundari; 

• 15% (379.111 milers d’€) en el sector de la construcció; i 

• 0,15% (3.966 milers d’€) en el sector primari. 

 

Dins el sector secundari, el tèxtil continua sent el que major pes té i representa un 
12,8% del total de l’economia de la ciutat. 

 

Pel que fa a la contractació de persones per part de les empreses de Mataró, la 
darrera dada disponible fa referència  a l’abril de 2013. En total, el mes d’abril 
s’han realitzat 2.072 contractes, el nombre més alt de contractes de tots 
els mesos d’abril dels darrers 4 anys. Respecte el març, la contractació ha 
augmentat en 83 unitats (4,3%), i en relació al mes d’abril del 2012, l’augment és 
del 21,4% (el que equival a 365 contractes). 
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Gràfic 14. Evolució interanual dels contractes (abril) 

 

Font: elaboració pròpia a partir de Mercat de Treball de Mataró (Observatori del Mercat de Treball), abril 
2013 

 
En relació al sexe, la contractació masculina ha estat superior a la 
femenina el mes d’abril de 2013: s’han contractat 1.093 homes (53%) 
enfront 979 dones (47%). Desagregant aquestes dades en funció de la 
temporalitat, val a dir que durant els 4 primers mesos de 2013, el 17,6% dels 
contractes signats per dones han estat indefinits, una proporció superior que en el 
cas dels homes, els quals han signat contractes indefinits en un 13,3% dels casos. 
La temporalitat, en aquest cas, ha estat superior en el cas dels homes que en el de 
les dones. Pel que fa la resta d’ítems, destaquen els contractes per a persones 
d’entre 25 i 44 anys, els realitzats en empreses del sector serveis (83%) i els d’una 
durada de 6 mesos o menys (5%). 

Gràfic 15. Perfil de les persones contractades, abril 2013 
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Font: elaboració pròpia a partir de Mercat de Treball de Mataró (Observatori del Mercat de Treball), abril 
2013 

Una altra dada d’interès per analitzar la situació del mercat laboral de Mataró són 
les persones que es troben afectades per Expedients de Regulació d’Ocupació 
(ERO). En aquest cas, a la ciutat hi ha en relació al total de persones assalariades 
un 0,1% d’afectades per ERO amb resolució de rescissió de contracte.8 

 

b) Recursos i serveis de foment de l’ocupació 

 
Els recursos i serveis de foment de l’ocupació a Mataró es lideren i coordinen a 
través de la Direcció de Promoció Econòmica, que no només inclou programes per a 
millorar l’ocupació sinó també serveis destinats al teixit empresarial de la ciutat. 

Els programes d’ocupació es canalitzen a través del Servei d’Ocupació de Mataró i 
inclouen: 

Figura 9.Programes de foment de l'ocupació del SOM 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les fitxes de serveis del SOM 

La darrera línia de Responsabilitat Social ajuda a les empreses a diagnosticar la 
seva situació en relació a diversos àmbits com la transparència i projecció exterior, 
el medi ambient, la salut i la seguretat, les condicions de treball i també la igualtat 
dona-home, la conciliació i el tractament de la diversitat. A partir d’aquesta 
diagnosi, es realitza un acompanyament i proposa accions en diversos àmbits. El 
passat 2012 es van acompanyar un total de 87 empreses; d’entre 

                                           
8 Dada referent al 2012 segons l’informe del Perfil de Ciutat de Mataró 
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aquestes, 36 van implementar accions d’igualtat entre dones i homes. Cal 
valorar, així, el paper que s’atorga a la igualtat de gènere dins la RS, ja que un 
41% de les accions fan referència a aquest aspecte. 

En relació la inclusió de la perspectiva de gènere dins la Direcció de Promoció 
Econòmica, cal esmentar la figura de l’Agent d’Igualtat amb la que compta la 
Direcció. L’Agent d’Igualtat vetlla per la inclusió de la perspectiva de gènere en les 
actuacions de l’organització i és, a més, la cap de la Secció d’Intermediació. 

Així mateix, la Direcció de Promoció Econòmica compta amb una Guia 
específica per a la comunicació igualitària en la què es proporcionen eines i 
recursos per evitar l’ús del llenguatge sexista i la utilització d’imatges 
estereotipades en les comunicacions de la Direcció. 

 

c) Mesures específiques per a dones de foment de l’ocupació 

Les mesures específiques que fomenten l’ocupació de les dones de Mataró vénen, 
en bona part, determinades per les subvencions i convenis establerts amb ens 
supralocals com la Diputació de Barcelona o la Generalitat de Catalunya. A través 
d’aquestes institucions s’havien desenvolupat anteriorment projectes com l’Atenea 
per a universitàries que no havien assolit un nivell d’ocupació equivalent a la seva 
formació. També s’havia implantat el programa Tecnodona, que pretenia afavorir 
el coneixement de la tecnologia entre les dones i afavorir-ne l’ocupació. 

 

Actualment, es vetlla per incloure la perspectiva de gènere en els diferents 
programes. Per exemple, en el cas dels Plans d’Ocupació es procura oferir cursos 
que no només vagin destinats a ocupacions tradicionalment masculines o bé en el 
projecte “Joves per la ocupació” s’escullen les accions formatives de manera que 
s’equilibri la presència de dones i homes. 

A nivell concret, però, cal destacar les següents iniciatives:  

Taula 14. Programes de promoció de les dones al mercat laboral 

PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE LES DONES AL MERCAT LABORAL 

 Descripció Dades 2012 
 

Programa Dóna’t un 
impuls 

Es tracta d’un programa de suport 
per enfortir i impulsar negocis 
liderats per dones que ofereix 
sessions sobre l’aplicació de les 
noves eines de vendes per 
Internet, trobades amb altres 
dones empresàries, orientació 
personalitzada i sessions per 
innovar el negoci.  

• Nombre de sessions 
organitzades amb el CIRD: 
2  

• Nombre de dones 
participants: 16 (1ª sessió) 
i 11 (2ª sessió) 

• Nombre de dones de 
nacionalitat estrangera: 13 
(1ª sessió) i 7 (2ª sessió) 

Jornada sobre 
dones i 

És una jornada inclosa en la 
Setmana Cooperativa sobre dones 

• Nombre de dones 
participants: 40 dones 
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cooperativisme, 
lideratge en femení 

i cooperativisme sota el títol “Ets 
dona i tens un projecte col·lectiu? 
Crea la teva pròpia cooperativa” 
que va incloure una xerrada sobre 
cooperativisme i l’exposició de tres 
dones al capdavant de 
cooperatives.  

• Nombre de cooperatives 
que presenten 
l’experiència: 3 
 

Font: elaboració pròpia a partir de la Memòria del CIRD, 2012 

 

En relació al foment de l’ocupació entre les dones de la ciutat, les sessions 
participatives han donat a conèixer algunes necessitats per part de les dones. En 
aquest sentit, destaquen: 

• Necessitats formatives en idiomes, oficis, formació de formadores, 
especialment entre les dones d’origen estranger 

• Major visibilització de les dones empresàries de la ciutat 

• Voluntat de treballar amb referents femenins empresarials específics 
(mentoria específica en diferents sectors) 

• Importància de donar valor a les tasques de cura 

• Interès en treballar habilitats comunicatives i en aspectes com la seguretat i 
l’autoconfiança de les dones 

 

Per finalitzar, la conciliació entre la vida personal, laboral i familiar tant entre les 
dones com entre els homes té una forta incidència en el mercat laboral. En aquest 
sentit, Mataró disposa d’un Banc del Temps gestionat des de la Fundació 
Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena. 

 

Es tracta d’un espai d’intercanvi de tasques i activitats entre persones i entitats 
sense que s’hi esdevingui cap transacció econòmica. La unitat d’intercanvi és l’hora; 
i a través d’aquesta les persones ofereixen i reben diversos serveis que van des de 
l’atenció a les persones a l’assessorament en noves tecnologies o les tasques 
domèstiques. 
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Línia V. Coeducació, formació i producció cultural de les dones 
 
L’educació formal i la formació són un dels eixos fonamentals del desenvolupament 
de les societats, esdevenint un vehicle indispensable en la transmissió de valors. 
Que les dones i els homes participin per igual a l’accés de l’educació és una fita 
essencial que tota societat desenvolupada es marca com a objectiu a assolir. 
Tanmateix, aquesta participació ha d’anar acompanyada dels mecanismes que 
facilitin a les dones l’accés al disseny i a la direcció de les polítiques educatives. 

 
Des d’aquesta perspectiva, la coeducació té per objectiu primordial promoure una 
educació que potenciï la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de 
discriminació per raó de sexe, així com integrar de forma explícita i amb continguts 
d’aprenentatge la perspectiva de gènere. En altres paraules, la coeducació és un 
eix que hauria de ser transversal en tot programa educatiu: assegurar la 
participació de totes les persones en el sistema educatiu és quelcom essencial per 
garantir el desenvolupament d’una societat igualitària. És, per tant, indispensable 
fer referència a l’educació i la cultura en l’elaboració del II Pla d’Igualtat de gènere 
per a la ciutadania de Mataró: és a través d’aquests elements que la transmissió de 
valors igualitaris pot esdevenir efectiva. 

a) L’oferta educativa de Mataró  

 
Mataró compta amb una àmplia oferta educativa que abasta tots els nivells 
educatius, des de l’escola bressol fins a l’àmbit universitari, i de titularitats 
públiques, concertades i privades: 

Figura 10. Oferta educativa de Mataró  

 

Font: elaboració pròpia a partir de la Guia de l’ensenyament de Mataró, 2013 
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A banda d’aquesta oferta educativa, és destacable el fet que Mataró compta també 
amb un Pla Educatiu d’Entorn (PEE). Els Plans Educatius d’Entorn són un projecte 
de la Generalitat de Catalunya que, juntament amb els ajuntaments, pretenen 
impulsar projectes que donin una resposta integrada i comunitària a les necessitats 
educatives de la ciutadania. 

 

A Mataró, el PEE es va iniciar el curs 2005/2006 als barris de la zona nord-est de la 
ciutat i va incorporar diferents centres d’educació infantil i primària: Germanes 
Bertomeu, Rocafonda, Vista Alegre, Àngela Bransuela, Menéndez i Pelayo, Cirera i 
Antonio Machado; els instituts d'educació secundària Thos i Codina i Alexandre 
Satorras; les escoles concertades Freta i GEM; l'Escola d'Adults de Can Noè i les 
escoles bressol municipals Rocafonda i La Riereta. 

Els objectius que emmarquen el PEE de Mataró són: 

1. Incrementar l'èxit escolar 

2. Contribuir a millorar les condicions d'escolarització 

3. Potenciar l'equitat i la participació en el marc d'una educació inclusiva per 
reduir les desigualtats 

4. Millorar la presència i l'ús social de la llengua catalana com a llengua 
comuna i valoració de la diversitat lingüística 

5. Potenciar els espais de convivència i el compromís cívic 

6. Enfortir els vincles entre famílies i el centre educatiu 

Dins d’aquests objectius s’hi emmarquen diversos tipus d’activitats: reforç escolar, 
formació per a pares i mares, tallers de llengua, cursos d’acolliment, xerrades, etc. 
Bona part d’aquestes activitats estan destinades a potenciar l’equitat i 
reduir les desigualtats que es produeixen entre els infants i joves autòctons i els 
d’origen estranger. Seria igualment important aprofitar l’estructura que proporciona 
el PEE per introduir activitats de foment de la coeducació i els valors igualitaris 
entre la infància, la joventut i les mares i pares. 

 

En aquest sentit, el CIRD té una línia específica de foment de la coeducació que té 
per objectiu trencar els estereotips de gènere que marquen l’educació i buscar 
alternatives educatives de promoció de la igualtat. L’any 2012, aquesta línia ha 
comptat amb l’acció següent: 
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Taula 15. Projectes de foment de la coeducació 

PROJECTES DE FOMENT DE LA COEDUCACIÓ 

 Descripció Dades 2012 
 

Tallers de 
coeducació 

Es tracta de tallers de 2h per a 
mares i pares on es reflexiona 
sobre l’educació dels fills i filles vers 
els estereotips i prejudicis de 
gènere. Les reflexions es fan de 
manera directa i indirecta a través 
d’aspectes com la roba, les 
joguines, les activitats extraescolars 
i els adjectius qualificatius. El 2012 
s’ha ofert a les AMPA d’escoles i a 
les entitats d’acollida a dones 
nouvingudes 

• Nombre de sessions: 10 
• Nombre d’escoles 

participants: 3 
• Nombre d’entitats 

participants: 4 
• Nombre de dones 

participants: 150 

Font: elaboració pròpia a partir de la Memòria del CIRD, 2012 

  

Cal destacar que el 2013 l’Ajuntament de Mataró, a través del CIRD i la 
Direcció d’Ensenyament, conjuntament amb els Mossos d’Esquadra han 
ofert sessions informatives i de formació adreçades al professorat de 8 
escoles i instituts mataronins per tal de millorar la detecció i prevenció de la 
mutilació genital femenina. 

 

En aquestes sessions s’ha informat un 156 docents sobre les causes i 
conseqüències de la mutilació genital femenina, el marc legal i especialment el 
paper de l’escola en la detecció i prevenció de possibles casos de risc. 

 

b) Joventut i igualtat de gènere 

 

A través de les polítiques de joventut, l’Ajuntament de Mataró també té iniciatives i 
programes que vetllen per la transmissió de valors igualitaris al jovent i per la 
prevenció de la violència masclista.  

 

Dins el Pla Jove x Mataró 2009-2012 s’especifica, entre els seus principis 
rectors, que les polítiques de joventut han de considerar la perspectiva de gènere i 
tenir en compte la mirada femenina i masculina de la realitat juvenil. A nivell 
concret, el Pla presenta diverses accions implementades des del CIRD i que són 
específiques per prevenir la violència masclista: 

• Programa d’igualtat i de prevenció de la violència de gènere: accions 
de sensibilització als IES sobre relacions igualitàries entre nois i noies i de 
prevenció de la violència de gènere. 
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• Tallers Bon Rotllo: sobre prevenció de la violència de gènere entre 
l’alumnat de 2on cicle d’ESO, batxillerat i cicles formatius. Les sessions van 
a càrrec de professionals d’infermeria, utilitzant dinàmiques participatives: 
jocs de rol, preguntes dirigides, treball en grup… 

 

També s’han planificat accions relacionades amb la salut reproductiva i sexual dels i 
les joves: 

• Programa CONEIX, RESPECTA, ESTIMA: té com a objectiu millorar els 
coneixements sobre salut sexual i reproductiva de l’alumnat d’ESO de 
Mataró, fomentar actituds positives vers la sexualitat, reduir els riscos 
associats a una manca de informació o a una informació incorrecta 

• Programa No et quedis amb cap dubte: programa que consisteix en 
coordinar i millorar els circuits sanitaris que s’ofereixen als i les  joves de 
Mataró pel que fa a la demanda de contracepció d’emergència. Consta d’un 
targeter amb dues targetes: 

• Targeta verda: amb el número de telèfon i l’adreça de la Consulta Jove del 
Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva   

• Targeta vermella: dóna informació dels serveis sanitaris als quals es pot 
acudir per a l’atenció i per al tractament, si s’escau, d’una possible situació 
d’emergència. 

• Programa Parlem clar: per tal de prevenir les conductes de risc sexual 
dels i les joves a partir del treball amb iguals 

• Consulta Jove: espai exclusiu per als joves, confidencial i gratuït, on es 
dóna tot tipus d’informació i orientació sexual i reproductiva 

Per cloure, es vol remarcar que tant els diferents col·lectius de dones amb els quals 
s’ha treballat com a agents clau entrevistats coincideixen a senyalar la importància 
d’incloure el jovent en les polítiques d’igualtat efectiva entre les dones i els homes  
per una preocupació generalitzada d’una possible involució en alguns patrons 
de relacions entre adolescents i joves de micro-masclismes observats.     

 

 

c) L’oferta cultural de la ciutat 

Mataró es caracteritza per una elevada activitat cultural i reflex d’això són els 
equipaments culturals dels quals disposa la ciutat. Concretament, a Mataró hi ha 9 
museus i sales d’exposicions, tant de titularitat municipal com privada, 4 teatres i 
sales de concert, 3 biblioteques i un centre de documentació. 
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En relació al perfil de les persones usuàries d’aquests equipaments, no es recullen 
les dades desagregades per sexe, fet que no permet especificar quin ús en fan les 
dones de la ciutat. Seria d’especial interès, doncs, que s’iniciés una recopilació de 
dades desagregades per aquesta variable que permetessin veure quins perfils fan 
ús dels equipaments i de quina manera ho fan. 

 

 

Figura 11. Equipaments culturals de Mataró 

 
Font: elaboració pròpia a partir del web de l’Ajuntament de Mataró www.mataro.cat 
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Amb la voluntat de fomentar la formació i la producció cultural de les dones, el 
CIRD té una línia específica a través de la qual s’implementen diverses accions en 
aquest sentit: 

Taula 16. Projectes de foment de la cultura per a les dones 

PROJECTES DE FOMENT DE LA CULTURA 

 Descripció Dades 2012 
 

Visites a la 
Biblioteca Pompeu 
Fabra 

S’organitzen visites guiades a la 
Biblioteca Pompeu Fabra per tal de 
conèixer els espais i recursos que 
ofereix i promoure així la 
integració de les dones 
estrangeres. 

• Nombre de visites a la 
Biblioteca: 4 

• Nombre d’entitats 
participants: 3 

• Nombre de dones 
participants: 30 

Escoltem música, 
parlem-ne 

Es tracta d’un projecte per 
promoure l’ús de la llengua 
catalana entre les alumnes de 
cursos de català per a dones 
nouvingudes de Rocafonda. 
Consisteix en una xerrada tertúlia 
amb un/a músic, que explica en 
català la seva carrera professional 
i el tipus de música que toca, a 
més de fer una petita demostració.  
 

• Nombre de sessions: 4 
• Nombre de músics: 4 
• Nombre de persones 

assistents: 104 
 

Font: elaboració pròpia a partir de la Memòria del CIRD, 2012 

 

La producció cultural de les dones i la creació artística femenina és una línia poc 
treballada a la ciutat.  La iniciativa del programa de ràdio “Amb veu de Dona” de 
Dones Reporteres podria ser un exemple a seguir i a exportar a l’àmbit de la 
producció artística. 
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Línia VI. Perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat i el 
territori 
 

La inclusió de la perspectiva de gènere en el disseny de les ciutats ha estat un dels 
aspectes menys treballats en les polítiques d’igualtat de gènere als municipis. No 
obstant això, cal recordar que és a les ciutats on les persones desenvolupen la seva 
vida: són espais de convivència i d’ús quotidià.  

La planificació urbana i el disseny del territori, per tant, ha de tenir en compte quin 
ús fan homes i dones dels espais urbans i dels equipaments per tal de dissenyar 
una ciutat prenent en consideració totes les persones. 

 

a) Estructura urbana Mataró 

L’estructura urbana de Mataró ve caracteritzada tant pel límit del mar Mediterrani 
com per la serralada litoral. Aquests dos elements geogràfics, juntament amb la 
carretera C-32 que travessa la ciutat pel nord, condicionen la distribució urbana de 
Mataró. 

Mataró té 11 barris d’idiosincràsia variada: de grandàries diferents i amb 
composicions d’edat, de sexe i d’orígens diversos, cadascun dels barris de la ciutat 
presenta característiques pròpies.  El sentiment de pertinença al barri és fort en 
molts barris: cal recordar que Cerdanyola, per exemple, compta amb més de 
30.000 habitants, força més que la majoria de poblacions del Maresme. 

Mapa 1. Mitjana d'edat per barris 
 

 

Font: Estudi de la població de Mataró, gener de 2013 
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Pel que fa la mitjana d’edat dels diferents barris, les més altes les trobem a 
Peramàs (44,76 anys), Molins-Torner (42,11), Pla d’en Boet (42,05) i l’Eixample 
(42,03). Val a dir que es tracta també dels barris amb major proporció de dones 
respecte al total: un 52,3% a l’Eixample, un 52,1% a Peramàs, un 51,2% a Molins-
Torner i un 50,2% a Pla d’En Boet. Aquestes dades il·lustren que l’envelliment de 
les dones en aquests barris és un element a tenir en compte a l’hora de dissenyar 
polítiques específiques per a dones i especialment per a dones grans. 

Un altre element distintiu dels barris mataronins és el percentatge de persones 
estrangeres que hi viuen. Tal com s’ha esmentat en la contextualització de la 
diagnosi, les diferències entre barris són rellevants: mentre n’hi ha que presenten 
una proporció de més del 30% (Rocafonda, Palau-Escorxador), n’hi ha que no 
arriben al 10% (Vista Alegre, Molins-Torner, la Llàntia, Cirera). Es tracta d’una 
distribució que ha marcat no només les polítiques municipals sinó també les 
actuacions i la composició de les associacions que actuen a cada territori.  

Figura 12. Mataró per barris: 

 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Estudi de la població de Mataró, gener de 2013 
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Un altre element a considerar és el preu de l’habitatge a Mataró. Des dels darrers 
anys, la tendència és clarament a la baixa: s’efectuen menys transaccions de 
compravenda d’habitatges i els preus que es paguen han disminuït. Respecte el 
2011, els preus s’han reduït un 13% i un 12% pel que fa a l’habitatge de compra 
(nou i de lloguer, respectivament). 

Figura 13. Preu de l'habitatge a Mataró, 2011 

 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Informe de conjuntura econòmica, 2012 

La planificació de l’habitatge a Mataró es desenvolupa a partir del Pla d’Habitatge 
de la ciutat que actualment no està vigent i es troba en procés de renovació. Tenint 
en compte aquesta conjuntura, seria d’interès vetllar per la incorporació de la 
perspectiva de gènere de cara a l’elaboració del proper Pla d’Habitatge. 

En la mateixa situació es troba el Pla d’enllumenat de la ciutat pel qual caldria 
considerar especialment aquelles zones que els ciutadans i les ciutadanes hagin 
identificat com a insegures. 

Actualment, no es pot analitzar la situació de l’habitatge en un territori sense fer 
esment de la problemàtica dels desnonaments i les execucions hipotecàries. En 
aquest sentit, l’Ajuntament de Mataró ha posat en funcionament el Servei de 
Mediació Hipotecària que ofereix a totes les persones amb dificultats per 
pagar la hipoteca un servei d’assessorament sobre el deute hipotecari i la 
intermediació amb les entitats financeres. 

Durant el 2012 el Servei de Mediació Ciutadana de l’Ajuntament ha atès 142 casos 
d’intermediació hipotecària: 125 dels quals són relatius a hipoteques i 17 a 
lloguers. Es tracta d’un servei on es percep cada vegada una demanda major que 
s’explica tant per una cada vegada major difusió del servei com per un augment 
dels casos a la ciutat. 

En l’àmbit de la mediació amb entitats, també cal destacar el servei d’informació i 
orientació sobre l’arbitratge de preferents i subordinades que l’Ajuntament de 
Mataró ha posat a l’abast de la ciutadania. Per l’àmplia implantació de Caixa 
Laietana a Mataró, aquesta problemàtica ha tingut una forta incidència a la ciutat i 
l’Ajuntament ha considerat necessari oferir un servei a través de l’Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor. Bàsicament, el servei consisteix en un procés 
extrajudicial mediat per l’Ajuntament, l’arbitratge, per tal que les persones titulars 
de participacions preferents o deute subordinat de les caixes que van donar origen 
a Bankia puguin recuperar la inversió. 
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b) La Llei de Barris a Mataró 

 

La Llei 2/2004, de 4 de juny, l’anomenada Llei de Barris de la Generalitat de 
Catalunya va suposar una oportunitat de regeneració urbana per dos barris de 
Mataró: Cerdanyola i Rocafonda. 

 

Projecte 
d’intervenció 
integral al 
barri de 
Cerdanyola  

El Projecte d’intervenció integral del barri de Cerdanyola s’ha 
desenvolupat del 2005-2012 i ha suposat un punt d’inflexió en la 
regeneració urbanística de la zona. Cal recordar que el barri de 
Cerdanyola va patir un fort creixement gràcies a les onades 
migratòries de mitjans del segle XX. El creixement, però, va ser 
ràpid i poc ordenat, fet que va causar alguns problemes 
urbanístics que es van anar agreujant amb els anys i amb 
l’envelliment dels edificis.  
 
Amb un pressupost de més de 7 milions d’€, el Projecte ha 
permès millorar l’avinguda principal del barri, rehabilitar alguns 
edificis, augmentar l’accessibilitat de determinats carrers i 
construir nous equipaments. 
 
En relació a la incorporació de la perspectiva de gènere, cal 
valorar que en el procés participatiu previ al Projecte, els 
recursos adreçats a les dones van ser un element tingut en 
compte dins del grup de Cultura i Cohesió Social. 
 
A l’hora de la implementació, destaca la destinació de recursos 
als següents projectes: 
 

• l’adequació d’espais per a activitats associades a la 
dona (168.929 €); 

• la construcció d’espais per atenció especialitzada en 
la conciliació de família i treball (442.806 €); i  

• la rehabilitació i construcció d’espais per a la 
realització d’activitats formatives en l’àmbit de la 
dona i la immigració (586.000 €). 
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Pla Integral 
de Rocafonda 
– El Palau - 
Escorxador 

El Pla Integral de Rocafonda – El Palau – Escorxador, 
implementat entre l’any 2007 i el 2013, ha permès dur a terme 
un seguit de projectes urbanístics, d’habitatge i de cohesió 
socials als barris de Rocafonda, el Palau i l’Escorxador 
 
Una de les actuacions més destacada ha estat la posada en 
marxa de l’Oficina de llei de barris, que ha atès més de 2.000 
consultes, majoritàriament relacionades amb els ajuts de lloguer 
i rehabilitació. A nivell d’equipaments, cal posar de relleu la 
inauguració del Parc de Rocafonda així com la construcció de la 
Biblioteca Antoni Comas a l’antic Escorxador. 
 
També s’han implementat programes de foment del civisme i la 
convivència. En relació als programes específics per a les dones, 
destaquen: 
 

• El programa “Formació i orientació integral de la 
dona” amb l’objectiu d’afavorir el procés d’integració de 
les dones especialment les més grans. El projecte “Dones 
en xarx@” que ha donat eines d’accés a Internet n’és un 
exemple. 

• En el marc dels programes “Som Joves” i “Situa’t” s’han 
dut a terme diferents tallers per millorar la situació de les 
dones desocupades en edat activa sense coneixements 
d’informàtica i altres programes de foment del comerç i de 
dones empresàries 

• S’han planificat diferents activitats de suport a la criança 
dins de l’espai “Totes Plegades” de la Vocalia de Dones 
de Rocafonda on professionals, mares i infants han 
treballat aspectes de la criança i del desenvolupament 
integral de la petita infància (0-3 anys) 

• S’ha creat el Pati Obert a l’Escola Bressol Rocafonda 
on s’han programat diferents tallers per a pares i mares 
amb infants 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Informe d’avaluació del Projecte d’intervenció integral al barri de 
Cerdanyola (2013) i el butlletí Rocafonda – El Palau – Escorxador (núm. 2, maig 2010)  
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c) Mobilitat i transports 

 

Mataró es percep com una ciutat ben comunicada tant amb Barcelona i el Maresme 
com a nivell intern:  

• La connexió a nivell de ferrocarril se centra en la línia 1 de RENFE que 
comunica amb Barcelona i amb Maçanet de la Selva.  

• Per carretera, al seu torn, l’empresa Casas ofereix línies cap a Barcelona, 
la Universitat Autònoma de Barcelona, Granollers i Sabadell. 

• Internament, hi ha una xarxa de busos interurbans composta per 9 línies 
que comuniquen els diferents barris amb el centre i entre ells, així com amb 
els polígons. 

• Pel que fa al transport privat per carretera, són la C-60 (autopista de la 
Roca), la C-32 (autopista del Maresme) i la N-II les principals vies de 
connexió. 

L’Ajuntament actualment està elaborant un nou Pla de Mobilitat que afronti els 
reptes de futur en relació a la comunicació de la ciutat. En general, la percepció de 
la mobilitat és positiva, malgrat que es detecten alguns problemes d’accés per 
carretera sobretot a la zona de l’Hospital i el Mataró Parc a les hores puntes. Més 
enllà d’això, el principal repte de cara al futur serà mantenir la freqüència de línies i 
horaris en un context de restricció pressupostària. 

En relació a la mobilitat escolar, val la pena destacar la iniciativa “Camins 
escolars” del GEM, una xarxa d’itineraris que permeten que els infants vagin de 
casa a l’escola de manera autònoma i segura bé sigui a peu, en bicicleta o amb 
altres mitjans de transport no contaminants.  

Amb la idea de tres mares de l’Escola GEM, l’Ajuntament junt amb la Diputació i 
l’escola van realitzar un estudi de mobilitat i van endegar diverses actuacions de 
millora com ara la instal·lació de pilones a les voreres, l’ampliació de les zones de 
càrrega i descàrrega o la millora dels passos de vianants.  

A nivell concret, el pla d’actuacions d’aquesta iniciativa preveu realitzar els 
següents projectes: 

• Llançadora GEM Gran – GEM petit: per tal de formar a mares i pares 
voluntaris que facin de guia a peu a l’alumnat entre els dos centres 

• Xarxa de Camins Escolars: establiment d’una xarxa d’itineraris segurs per 
arribar a l’escola des de diferents punts de la ciutat 
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• Bus a peu: senyalitzar parades dins de la Xarxa de Camins Escolars perquè 
pares i mares guia puguin acompanyar els infants com si es tractés del 
recorregut d’un autobús 

• Cotxe compartit: organitzar un grup de mares i pares que, amb el seu 
vehicle, puguin acompanyar l’alumnat que visqui més allunyat de l’escola. 

 

Línia VII. Promoció de la salut de les dones 
 

Partint de la definició de l’Organització Mundial de la Salut, l’OMS, “La salut és un 
estat de complert benestar físic, mental i social, i no solament l’absència d’afeccions 
o malalties ”. Així doncs, l’anàlisi de la salut posa de manifest la perspectiva segons 
la qual la vinculació entre les condicions de vida i la salut genera les condicions de 
desigualtat entre homes i dones, de les quals determinats factors relacionats amb 
la matèria en són indicadors. I és que, segons explica Carme Valls (2008), la 
tradicional invisibilitat de les dones i dels seus treballs s’ha evidenciat també en 
l’àmbit de la medicina i s’ha posat de manifest en els biaixos de gènere, tant en 
l’atenció com en l’estat de salut percebuda diferencial entre les dones i els homes. I 
és que en l’estat de salut integral de les dones, és a dir, física, psicològica i 
emocional es veuen afectades pels factors de la doble presència femenina, de la 
baixa coresponsabilitat en les càrregues domèstiques familiars (cura de gent gran, 
de persones malaltes i de criatures), així com factors econòmics i, per descomptat, 
en els casos de violència masclista.     

 
L’atenció sanitària i, en general, totes les polítiques de promoció de la salut, han de 
tenir en compte que la salut, entesa de manera integral i no només com a 
l’absència de malalties, no és quelcom igual per a les dones que per als homes.  

 
Així, incorporar la perspectiva de gènere a la salut significa no només tenir en 
compte les diferències biològiques i psicosocials existents entre dones i homes sinó 
també els patrons de conducta que uns i altres han anat incorporant en relació amb 
la salut.  

 
a) Equipaments i serveis sanitaris a Mataró 

Mataró, a nivell d’equipaments sanitaris, compta amb 5 Centres d’Atenció Primària, 
2 hospitals, 1 policlínica i un centre de la Creu Roja: 

 

 

 

 



  
 
 

88 
 

Figura 14. Equipaments sanitaris de Mataró 

 

Font: elaboració pròpia a partir del web de l’Ajuntament de Mataró www.mataro.cat 

 

El Departament de Salut Pública, en el marc del servei de Promoció de la Salut, 
també ofereix diversos programes que fomenten els hàbits de vida saludables entre 
la població. En relació a l’alimentació saludable i a la promoció de l’activitat física, 
destaquen els programes: 

• Destí Salut, inverteix en el teu futur,  de promoció d’estils de vida 
saludables entre els infants i joves escolaritzats de Mataró. 

• A peu, fem salut!, 32 itineraris que ofereixen una varietat de caminades 
per la ciutat 

• Rutes saludables, propostes per realitzar rutes per Mataró i per l’entorn 
del Maresme 

• Jornades de Salut i Alimentació (10ª edició), conjunt d’actes al llarg del 
mes d’octubre amb l’objectiu de fomentar uns hàbits saludables 

 

També existeix una línia específica de sexualitat i afectivitat a partir de la qual 
s’organitzen tallers i programes especialment destinats als i les joves: 

• El taller “Canvis, sexualitat i afectivitat” es destina a l’alumnat de 6è de 
primària per tal de fomentar actituds positives i responsables davant la 
sexualitat 

• El programa “Coneix, respecta, estima” es realitza en els 4 cursos de 
l’ESO i inclou diverses activitats adaptades a cada edat per tal de 
reflexionar en torn la sexualitat i els rols i estereotips associats al gènere 

• El programa “No et quedis amb cap dubte!” facilita l’accés als i les joves 
als serveis sanitaris a través de la difusió de material informatiu 
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Finalment, el Departament de Salut també disposa d’un Pla municipal de 
drogodependències així com d’un Pla d’actuació sobre el VIH / SIDA. 

 

Cal valorar de manera positiva que des del Servei de Salut s’incloguin activitats per 
fomentar els hàbits de vida saludables adequats tant per a  nois i noies joves com 
per a persones adultes i també ofereixin activitats específiques en què es tractin els 
rols i estereotips de gènere i la influència que tenen en les conductes i actituds del 
jovent cap a la sexualitat. 

 

El CIRD, per la seva banda, treballa una línia de promoció de la salut de les dones a 
partir de la qual s’articulen diferents projectes relacionats, principalment amb la 
salut sexual i reproductiva: 

 

 

Taula 17. Projectes de promoció de la salut de les dones 

PROJECTES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT 

 Descripció Dades 2012 
 

Tallers de salut per 
a dones  

Realització de tallers al CAP de 
Rocafonda i l’ABS Centre a càrrec 
de diverses infermeres dels CAP. 
Durant les 2h de durada del taller, 
es tracten diferents aspectes de la 
salut de les dones: alimentació, 
hàbits saludables, malalties 
habituals en les dones, el cicle 
vital de les dones, mesures 
preventives, etc. 

• Nombre de tallers: 4 
• Nombre de sessions: 6 
• Nombre d’entitats 

implicades: 4 
• Nombre de dones 

participants: 63 
 

Xerrades i tallers de 
salut sexual i 
reproductiva 

D’una banda, es programen 
xerrades de 2h per a dones 
estrangeres sobre aspectes com 
l’anatomia de l’aparell genital, 
sexualitat, mètodes 
anticonceptius, la virginitat, la 
mutilació genital femenina o 
recursos sociosanitaris de la ciutat. 
 
D’altra banda, també s’organitzen 
tallers de 9h sobre drets sexuals i 
reproductius, sexualitat i salut, 
mites i tabús, MTS, sexe segur, 
violència sexual i recursos 
sociosanitaris.  
 

• Nombre de xerrades: 2 
• Nombre de dones 

participants: 35 
• Nombre de tallers: 2 
• Nombre de dones 

participants: 26 
 

Expressem-nos: 
tallers de dol 
migratori 

Són tallers grupals de 4 sessions 
de 3h, amb el suport d’una 
psicòloga i una mediadora 
intercultural, en què es promou 

• Nombre de tallers de 12h: 
1 

• Nombre de dones 
participants: 10 (Senegal, 
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l’expressió compartida de les 
emocions i vivències viscudes per 
tal d’ajudar les dones a afrontar 
les pèrdues i a viure de manera 
positiva l’adaptació al nou entorn.  

Gàmbia, Colòmbia, El 
Salvador, Perú, Veneçuela) 
 

Sessions “Somriures 
per la salut”, de 
Vine amb mi 

Es tracta de sessions de 2h i en 
àrab en les que es promou la 
reflexió, a través de titelles, sobre 
temes diversos de la salut i les 
dones: alimentació infantil, 
diabetis, cesària i mètodes 
anticonceptius.  

• Nombre de sessions: 1 
• Nombre d’entitats 

implicades: 1 
• Nombre de dones 

participants: 31 
 

Tallers de 
sensibilització per a 
la prevenció de les 
Malalties de 
Transmissió Sexual 
(MTS) i  SIDA 

Són tallers de sensibilització de 2h 
oferts a entitats d’acollida a dones 
nouvingudes sobre mètodes 
anticonceptius, malalties de 
transmissió sexual, SIDA, hàbits 
de prevenció del contagi.  
 

• Nombre de tallers: 5 
• Nombre d’entitats 

implicades: 5 
• Nombre de dones 

participants: 100 
 

Tallers d’agents de 
salut per a homes 
per a la prevenció 
de les Malalties de 
Transmissió Sexual 
(MTS) – SIDA 

Taller de prevenció de MTS per a 
homes consistent en 14h de 
formació sobre diverses 
temàtiques en torn el SIDA (vies 
de transmissió, infeccions, 
aspectes psicosocials, mesures 
preventives, prova ràpida, resultat 
positiu, tractament antiretroviral i 
recursos a Mataró), i una 
intervenció comunitària per part 
dels alumnes.  
 

• Nombre d’homes 
participants: 9 

• Nombre d’intervencions 
comunitàries: 10 

• Nombre de persones 
participants a les 
intervencions comunitàries: 
159 

• Nombre d’homes 
participants a les 
intervencions comunitàries: 
148 
 

Difusió material de 
sensibilització per a 
la prevenció de la 
SIDA 

Difusió del material editat el 2007 
des del Servei de Nova Ciutadania 
en cadascuna de les xerrades i 
tallers sobre salut que s’han portat 
a terme durant el 2012. També 
s’ha donat a conèixer en reunions 
tècniques i en jornades de salut. 

• Nombre de díptics 
repartits: 647 

• Nombre de díptics col·lectiu 
marroquí: 267 

• Nombre de díptics col·lectiu 
subsaharià: 260 

• Nombre de díptics col·lectiu 
xinès: 120 

• Nombre de pòsters: 20 
Font: elaboració pròpia a partir de la Memòria del CIRD, 2012 

 

Tal com es dóna en altres línies de treball, bona part dels projectes destinats a la 
promoció de la salut de les dones estan plantejats específicament per a dones 
nouvingudes o estrangeres. Si bé és una bona forma de tractar amb major 
especificitat les necessitats d’aquest col·lectiu, en una ciutat com Mataró on hi 
viuen persones d’origen estranger des de fa dècades, aquesta distinció entre dones 
immigrades i autòctones pot ser percebuda com a discriminatòria. Així es va 
manifestar en la sessió participativa amb dones estrangeres: 

“Hay algunas cosas que no me gustan: siempre se trabaja el tema de 
drogas, de embarazos... con los inmigrantes. Parece que sólo les pasa a los 
inmigrantes, pero también son problemas de la gente de aquí.” 

“Se deberían hacer proyectos abiertos a todos los jóvenes” 
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Cal, per tant, reflexionar sobre si cal seguir plantejant projectes específics per a 
dones immigrants o bé endegar programes que tractin les necessitats de les dones, 
tan estrangeres com autòctones, conjuntament. Tant en un cas com en l’altre, és 
essencial conèixer els codis socials de cadascuna de les comunitats per tal de poder 
incidir-hi de forma eficaç. 

 

b) Equipaments i serveis esportius de Mataró 

La pràctica esportiva és un element essencial en la salut de les persones. Sent 
conscients d’aquest fet, les administracions locals han implementat polítiques 
destinades a la promoció de l’esport i han destinat recursos a la construcció 
d’equipaments esportius. És important no deixar de banda, però, que la pràctica 
esportiva també és sensible al gènere i que dones i homes no s’hi relacionen de la 
mateixa manera. La socialització amb l’esport així com la sobrecàrrega de tasques i 
la manca de temps de les dones provoquen que la pràctica esportiva entre les 
dones i els homes no sigui igual. 

En el cas de Mataró, hi ha 31 equipaments esportius de diversa tipologia i 
on s’hi poden practicar diferents esports. Destaquen per sobre la resta els 9 
camps de futbol de la ciutat que apleguen 7.946 usos així com els poliesportius, on 
s’hi registren 6.166 usos.  

 
Val a dir que totes les instal·lacions esportives de la ciutat estan a plena ocupació; 
fins i tot s’han detectat problemàtiques a l’hora de compaginar tots els equips que 
entrenen i fan ús de les instal·lacions. En total, s’han registrat 24.203 usos 
distribuïts de la següent manera:  

• 7.946 usos als 9 camps de futbol, 

• 6.166 usos als 5 poliesportius,  

• 1.444 usos a les 5 pistes poliesportives, 

• 151 usos a les 2 escoles, i 

• 8.496 usos a altres equipaments (estadi d’atletisme, piscina, gimnàs, etc.) 
d’entre els que destaca la piscina municipal amb 3.754 usos. 

 

Pel que fa al nombre d’esportistes a Mataró, se’n registren 9.653, la majoria dels 
quals practiquen esports de competició. D’entre aquests esportistes, només un 
27,8% són dones. La presència de les dones a la pràctica esportiva augmenta quan 
es tracta d’esport escolar (amb un 39,2%), esport adaptat (32,8%) i, sobretot, 
esport de lleure, on la majoria de les persones practicants són dones (55,9%). 
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Així, s’observa una clara diferència entre els esports de competició i la 
pràctica esportiva de lleure, on les dones hi tenen una presència molt més 
elevada. El fet que el percentatge d’esportistes dones en l’esport escolar sigui de 
gairebé el 40% mentre que a l’esport de competició no arribi al 30% pot ser 
indicador de la dificultat de continuar amb la pràctica esportiva un cop les noies 
acaben l’etapa escolar i entren a l’adolescència. Seria d’interès, doncs, disposar de 
dades de pràctica esportiva en relació a l’edat per tal d’observar com es duu a 
terme la transició entre l’esport escolar i l’esport de competició, una transició que 
es dóna més fàcilment entre els homes que entre les dones. 

 
Taula 18. Esportistes segons conceptes d'esport, per sexe 

 Núm. 
esportistes 

% dones 

Esport de 
competició 

5.370 27,8% 

Esport escolar 2.637 39,2% 

Esport de lleure 1.509 55,9% 
Esport adaptat 137 32,8% 
Total 9.653 35,4% 

Font: elaboració pròpia a partir de les estadístiques de la Direcció d’Esports 

 

Si es té en compte el nombre d’esportistes en relació al tipus d’esport practicat, 
s’observa que l’esport on el percentatge de dones és més elevat és la natació 
sincronitzada, on només hi ha dones practicants (96 dones). És destacable, també, 
que en l’activitat física per a la gent gran un 94% de les practicants són dones. 
Altres esports amb una elevada presència de dones, són: 

• Patinatge (93%) 
• Voleibol (81%) 
• Gimnàstica (65%) 

 
Per contra, els esports que menys practiquen les dones, són: 

• Futbol sala adaptat, boxa, BMX (0%) 
• Rugbi (4%) 
• Futbol (6%) 
• Bàsquet adaptat (7%) 

 
Finalment, els esports on la presència entre dones i homes està més equilibrada, 
són: 

• Natació (55% dones) 
• Poliesportiu (43% dones) 
• Hoquei (40% dones) 
• Bàsquet (40% dones) 
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A banda d’aquestes dades, cal posar en valor l’existència d’equips femenins amb 
especial rellevància a la ciutat com són els equips de waterpolo i natació, amb 
presència de medallistes olímpiques així com els equips de bàsquet. 
 
Gràfic 16. Esportistes segons tipologia d'esport, per sexes 

Esport % dones % homes Total 

Natació 
sincronitzada 

100,0% 0,0% 96 

Act. física gent gran 93,7% 6,3% 239 

Patinatge 93,5% 6,5% 168 

Voleibol 80,5% 19,5% 354 

Gimnàstica 65,1% 34,9% 249 

Natació 55,1% 44,9% 1836 

Poliesportiu 42,8% 57,2% 615 

Hoquei 41,9% 58,1% 215 

Bàsquet 40,4% 59,6% 767 

Atletisme 40,0% 60,0% 856 

Hoquei patins 33,5% 66,5% 185 

Ciclisme 32,4% 67,6% 225 

Triatló 23,8% 76,2% 105 

Handbol 22,0% 78,0% 323 

Aikido 17,2% 82,8% 99 

Hoquei adaptat 14,3% 85,7% 7 

Futbol sala 11,4% 88,6% 685 

Bàsquet adaptat 6,7% 93,3% 15 

Futbol 5,7% 94,3% 2500 

Rugbi 4,3% 95,7% 70 

BMX 0,0% 100,0% 16 

Boxa 0,0% 100,0% 13 

Futbol sala adaptat 0,0% 100,0% 15 

TOTAL 35,4% 64,6% 9.653 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les estadístiques de la Direcció d’Esports 
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6.3. Relació de punts forts i punts febles 
 

LÍNIA 1: IMPULS DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT EFECTIVA DE DONES 
I HOMES 

PUNTS FORTS PUNTS A MILLORAR 

• El renovat compromís polític de 
l’Ajuntament amb les polítiques 
d’igualtat de gènere a l’iniciar un 
procés d’avaluació i l’elaboració 
d’un II Pla d’Igualtat de gènere per 
a la ciutadania de Mataró. 

• En la darrera programació 
formativa (2013-2014) no està 
previst cap curs en l’àmbit de les 
polítiques de gènere. Caldria 
seguir reforçant l’àmbit del 
llenguatge no sexista i, sobretot, 
de la recollida de dades i els 
indicadors desagregats per sexe. 

• El fet d’incorporar la igualtat de 
gènere en el document estratègic 
de la legislatura (Pla de Mandat, 
2011-2015) reafirma el compromís 
polític explícit per part del govern 
de la ciutat.  

• Bona part de les polítiques de 
gènere que s’impulsen des del 
CIRD són poc conegudes. Destaca 
la manca de coneixement del CIRD 
de les dones professionals 
associades d’una manera més o 
menys informal. 

• Les activitats que fan referència a 
les commemoracions de dates 
assenyalades (8 de març i 25 de 
novembre), els serveis que es 
presten de manera permanent al 
centre (Informació, orientació i 
atenció personalitzada i Orientació 
Jurídica) i els relacionats amb la 
violència masclista  

• Que els serveis més coneguts del 
CIRD siguin els associats amb la 
lluita contra la violència masclista 
provoca una certa estigmatització 
del centre que no és percebut com 
un espai de referència per a totes 
les dones del municipi. Cal millorar 
la comunicació del CIRD per tal de 
donar a conèixer l’ampli ventall 
d’activitats que s’hi realitzen i 
acostar-lo a diferents perfils de 
dones. 

• Els serveis permanents 
d’assessorament i informació en el 
marc del SIAD són elements 
essencials per a l’impuls de les 
polítiques d’igualtat de gènere en 
una ciutat 

 

• Es valora positivament l’activitat 
formativa “Qui fa què?: 
l’Organigrama de l’Ajuntament” 
per fomentar el coneixement entre 
les diferents àrees de l’Ajuntament 
entre la plantilla. Podria ser una 
eina per millorar el coneixement 
del CIRD entre la plantilla. 
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LÍNIA 2: VIOLÈNCIA MASCLISTA I FAMILIAR 

PUNTS FORTS PUNTS A MILLORAR 

• Es valora positivament el Protocol 
d’atenció i derivació de la dona 
víctima de violència que dóna una 
resposta coordinada als casos de 
violència masclista que es detecten 
a la ciutat. 

• Entre les institucions que recullen 
dades respecte a la incidència de la 
violència de gènere a la ciutat, no 
sempre es distingeix entre 
violència masclista perpetrada en 
l’àmbit de la parella i altres tipus 
de violència produïdes en l’àmbit 
familiar, fet que dificulta discernir 
l’impacte real de la violència 
masclista a la ciutat. 

• Els programes de lluita contra la 
violència masclista són els més 
coneguts entre la ciutadania. En 
aquest cas, les polítiques de 
comunicació són més eficients que 
en la resta d’activitats. 

• La recollida de dades sobre 
violència masclista no està 
unificada ni sistematitzada per a 
tots els membres del Protocol. Es 
recomana un sistema de 
recopilació de dades sistematitzat i 
conjunt per a tots els serveis 
implicats en el protocol i amb més 
ítems a recollir per conèixer millor 
el fenomen (edat, origen, situació 
laboral...) 
 

 
• S’ha manifestat la dificultat per 

treballar amb noies menors d’edat 
en risc de patir violència masclista.  

 
 

LÍNIA 3: PARTICIPACIÓ SOCIOPOLÍTICA DE LES DONES 

PUNTS FORTS PUNTS A MILLORAR 

• Tot i que la presència de dones a 
l’equip de govern no és plenament 
paritària, al posar de relleu que 
siguin dones les que actualment 
liderin àmbits tradicionalment 
masculinitzats com el de Via 
Pública (que inclou el lideratge de 
la Policia Local) o el d’Urbanisme 
(que per primera vegada a la 
ciutat és ostentat per una dona). 

• Es dóna una manca de 
coneixement mutu entre el CIRD 
i determinats grups de dones 
professionals que estan 
començant a caminar de manera 
formal. És important fomentar 
aquest coneixement per tal de 
generar sinèrgies tant entre els 
grups de dones com entre 
aquests i el CIRD. 

• Les associacions de dones en el 
marc del moviment veïnal de la 
ciutat estan plenament arrelades i 
desenvolupen una tasca important 
en la participació del col·lectiu 
femení.  

 

• Tot i que no es disposa de les 
dades, s’ha manifestat a través 
de les entrevistes que hi ha 
Consells de Participació on hi ha 
nul·la o escassa participació 
femenina (Urbanisme, 
Patrimoni...)  

• Cal valorar especialment 
l’existència d’un òrgan específic de 

• El fet de plantejar programes 
específics i exclusius per a dones 



  
 
 

96 
 

participació en l’àmbit de les 
polítiques d’igualtat: el Consell 
Municipal d’Igualtat Dona-
Home 

estrangeres és una bona forma 
de tractar amb major 
especificitat les necessitats 
d’aquest col·lectiu. No obstant 
això, en una ciutat com Mataró 
on hi viuen persones d’origen 
estranger des de fa dècades, 
aquesta distinció entre dones 
immigrades i autòctones pot ser 
percebuda com a 
discriminatòria. Caldria 
reflexionar-ne sobre 
l’abordament final.  

 

LÍNIA 4: PROMOURE CANVIS EN EL REPARTIMENT DEL TREBALL I USOS 
DEL TEMPS 

PUNTS FORTS PUNTS A MILLORAR 
• La inclusió de la perspectiva de 

gènere dins la Direcció de 
Promoció Econòmica amb la figura 
de l’Agent d’Igualtat i la Guia per 
una comunicació igualitària. 

• L’atur és un dels problemes 
destacats de la ciutat, 
especialment entre les dones 
(23,5%) 

• Concretament el programa “Dóna’t 
un impuls” de suport per enfortir i 
impulsar negocis liderats per 
dones, ha tingut bons resultats i 
gaudeix de reconeixement entre 
les dones professionals de la 
ciutat. 

• Els processos de reconversió de 
dones i homes procedents de la 
indústria tèxtil han estat difícils i 
moltes persones es troben en 
situació d’atur. Caldria dissenyar 
itineraris formatius per tal de 
fomentar l’ocupació entre aquest 
col·lectiu 

• La Direcció de Promoció Econòmica 
de la ciutat incorpora diversos 
programes que fomenten la 
igualtat d’oportunitats en el mercat 
laboral. Es tracta, a més, de 
programes força coneguts entre les 
dones, de manera que caldria 
aprofitar-ho i optimitzar els 
recursos conjuntament amb el 
CIRD.  

• Les polítiques de foment de la 
conciliació familiar, laboral i 
personal així com la promoció de 
la coresponsabilitat són línies poc 
treballades. 

 

• És precís impulsar de manera 
transversal des del CIRD i la 
Direcció de Promoció Econòmica 
itineraris de lideratge en femení, 
emprenedoria i mentoria.  
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LÍNIA 5: COEDUCACIÓ, FORMACIÓ I PRODUCCIÓ CULTURAL DE LES 
DONES 

PUNTS FORTS PUNTS A MILLORAR 

• Es valora positivament la 
incorporació de la perspectiva de 
gènere en el “Pla Jove x Mataró 
2009-2012” 

• La producció cultural específica 
de dones i la potenciació de la 
creació artística femenina és una 
línia poc treballada a la ciutat 
que, a més, pot ser una font de 
generació d’ocupació.  La 
iniciativa del programa de ràdio 
“Amb veu de Dona” de Dones 
Reporteres podria ser un exemple 
a seguir i a exportar a l’àmbit de 
la producció artística. 

 
• També és important la coordinació 

que s’ha establert amb les escoles 
en la prevenció de la MGF a través 
de les sessions informatives i de 
formació del professorat. 

 

• Així mateix, caldria destinar 
esforços en treballar la línia de 
coeducació amb la infància, 
l’adolescència i amb les mares i 
pares. 

 

LÍNIA 6: PERSPECTIVA DE GÈNERE EN EL DISSENY DE LA CIUTAT 

PUNTS FORTS PUNTS A MILLORAR 
• L’Ajuntament de Mataró ha posat 

en funcionament el Servei de 
Mediació Hipotecària que ofereix a 
totes les persones amb dificultats 
per pagar la hipoteca un servei 
d’assessorament sobre el deute 
hipotecari i la intermediació amb 
les entitats financeres 

• Caldria millorar el coneixement i la 
sensibilització vers la perspectiva 
de gènere entre el personal tècnic 
de territori.  

• La incorporació de la perspectiva 
de gènere i programes específics 
per a dones en el marc dels plans 
de barri de Cerdanyola i Rocafonda 
– Palau – Escorxador és important 
en la mesura que significa l’inici de 
la incorporació de la perspectiva de 
gènere en projectes de disseny de 
la ciutat 

• Seria important disposar de 
formació específica en perspectiva 
de gènere en el disseny de la 
ciutat. 

• En relació a la mobilitat escolar, 
val la pena destacar la iniciativa 
“Camins escolars” del GEM, una 
xarxa d’itineraris que permeten 
que els infants vagin de casa a 
l’escola de manera autònoma i 
segura bé sigui a peu, en bicicleta 
o amb altres mitjans de transport 
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no contaminants.  
 

 

LÍNIA 7: PROMOCIÓ DE LA SALUT DE LES DONES 

PUNTS FORTS PUNTS A MILLORAR 
• Cal valorar de manera positiva que 

des del Servei de Salut s’incloguin 
activitats per fomentar els hàbits 
de vida saludables adequats tant 
per a nois i noies joves com per a 
persones adultes, i que ofereixin 
activitats específiques en què es 
tractin els rols i estereotips de 
gènere i la influència que tenen en 
les conductes i actituds del jovent 
cap a la sexualitat 

• Es percep certa desigualtat en la 
pràctica esportiva, especialment 
en la de competició. La utilització 
de referents femenins d’èxit (com 
el waterpolo, la natació...) poden 
utilitzar-se en aquest sentit. 

• La recollida de dades 
desagregades per sexe als usos 
d’equipaments esportius és 
quelcom essencial per determinar 
com homes i dones practiquen 
esport a la ciutat. 

• Bona part dels projectes destinats 
a la promoció de la salut de les 
dones estan plantejats 
específicament per a dones 
nouvingudes o estrangeres, fet 
que pot provocar certa percepció 
de discriminació 
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7. Pla d’accions igualtat 2013-2016: línies estratègiques de treball  

LÍNIA ESTRATÈGICA 1: Impulsar les polítiques d’igualtat efectiva de dones i homes a Mataró 

OBJECTIUS  ESPECÍFICS  

OBJECTIU 1.1. Impulsar la incorporació de la perspectiva de gènere en la gestió transversal i integral de les polítiques de 
l’Ajuntament de Mataró 

OBJECTIU 1.2. Potenciar el CIRD de Mataró com a centre de referència de les dones i de les polítiques d’igualtat de gènere  

OBJECTIU 1.3 Oferir serveis d’informació i orientació, d’atenció psicològica i assessorament jurídic a les dones de Mataró 

OBJECTIU 1.4 Fomentar la igualtat entre la ciutadania 

TEMPORITZACIÓ9 PRESSUPOST 

ACCIONS RESULTATS  PREVISTOS 
INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

ÀREES 
IMPLICADES 

Any 
d’inici 

Durada 
(puntual/
contínua) 

1
.0

0
0
 

1
.0

0
0
-

5
.0

0
0
 

5
.0

0
0
 

1.1. Impulsar la incorporació de la perspectiva de gènere en la gestió transversal i integral de les polítiques de 
l’Ajuntament de Mataró 

1.1.1 Comissió d’Igualtat a 
l’Ajuntament que vetlli pel 
desenvolupament del II Pla 
d’igualtat 

Creació d’un organisme 
responsable d’igualtat que 
vetlli per la posada en marxa, 
implementació i avaluació del 
II Pla d’Igualtat 

Constitució de la Taula 
Composició de la Taula 
per sexe i 
departaments 
Nombre de reunions 
anuals de la Taula 

Totes les àrees 2013 
Puntual, 

seguiment 
continuat 

   

                                           
9 No s’especifiquen concretament els anys d’inici de cadascuna de les accions ja que s’aniran planificant d’acord amb la priorització i les necessitats que la 
Comissió d’Igualtat i la Regidoria de Família estipulin en base als pressupostos anuals i altres variables contextuals. De la mateixa manera, els 
pressupostos seran especificats per la mateixa Comissió d’Igualtat i Regidoria de Família. 
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1.1.2. Posada en marxa del II 
Pla d’igualtat, 2013-2016 

Aplicació de les  mesures 
previstes en el II Pla 
d’Igualtat a final del període 

Aprovació del Pla pel 
Ple Municipal  

Totes les àrees 2014 Contínua    

1.1.3. Seguiment  i revisió 
anual del II Pla d’Igualtat 

Monitoreig de les activitats 
dutes a terme cada any, i es 
revisaran les accions a 
emprendre de cara a l’any 
següent, modificant les 
previstes pel pla d’accions, si 
s’escau 

Nombre de reunions de 
seguiment realitzades 
Nombre d’accions 
acomplertes per any 
Nombre d’accions 
modificades per any 

Família 2014 Contínua    

1.1.4. Creació d’un espai web 
específic amb una imatge 
pròpia per al II Pla d’Igualtat 

Difusió del II Pla d’Igualtat al 
conjunt de la ciutadania 

Creació i ubicació de 
l’espai web en la pàgina 
corporativa de 
l’Ajuntament 
Nombre de “clics” 
necessaris per accedir-
hi 
Nombre  de visites 
anuals 

 Família 
Comunicació 

2014 Puntual    

1.1.5. Incorporció dels 
objectius i accions del II Pla 
d’Igualtat al Pla d’Actuació 
Municipal (PAM) anual 

Vinculació del II Pla d’Igualtat 
al principal document de 
planificació de les polítiques 
municipals i potenciar-ne la 
transversalitat 

Nombre d’objectius i 
accions incorporades al 
PAM 
Grau d’acompliment de 
les accions 

Família 
Alcaldia 

2014 Puntual    

1.1.6 Utilització, en les 
comunicacions i campanyes 
municipals models de 
referència que trenquin amb 
els rols sexistes 

La imatge que projectarà 
l’Ajuntament de Mataró 
promourà la igualtat i la no 
discriminació i serà un 
referent per a la ciutadania  

Nombre  i contingut de 
les campanyes en què 
s’hagin emprat models 
trencadors 

 Família 
Comunicació 

Alcaldia 
2014 Contínua    
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1.1.7 Inclusió  al Pla de 
formació contínua cursos 
específics en indicadors de 
gènere i dades desagregades 
per sexe 
 

El personal tindrà eines 
adequades per recollir i treure 
profit de les dades 
desagregades per sexe 

Nombre de cursos 
realitzats  
Personal que ha 
realitzat els cursos 
desagregat per sexe i 
departament 

Família 
Recursos Humans 

2014 Contínua    

1.1.8. Incorporació al Pla de 
formació contínua cursos 
sobre l’ús del llenguatge no 
sexista 

Coneixement útil i 
sensibilització del personal 
per evitar un ús sexista del 
llenguatge en les 
comunicacions de 
l’Ajuntament 

Nombre de cursos 
realitzats  
Personal que ha 
realitzat els cursos 
desagregat per sexe i 
departament 

 Família 
Recursos Humans 

2014 Contínua    

1.1.9. Organització del curs 
“Quina traducció real té la 
perspectiva de gènere al 
nostre àmbit de treball? Eines 
practiques d’aplicació”  

Formació específica al 
personal de l’ajuntament 

Realització de la 
formació 
Nombre de persones 
assistents per sexe i 
servei 

Família 
Recursos Humans 

2014 Puntual    

1.2. Potenciar el CIRD de Mataró com a centre de referència de les dones i de les polítiques d’igualtat de gènere  

1.2.1. Dotació al CIRD d’un 
espai físic estable i dels 
recursos humans i materials 
necessaris 

El CIRD com a referència 
clara per a les polítiques de 
gènere a Mataró i potenciar la 
visibilització de la tasca 
desenvolupada  

Ubicació del CIRD 
Nombre de visites i 
atencions anuals 

Família 2014 Puntual    

1.2.2. Identificació el CIRD 
amb un nom d’una dona 
d’especial rellevància de 
Mataró 

Millora del coneixement del 
CIRD entre la  ciutadania 

Nom del CIRD 
Nombre de visites i 
atencions anuals 

Família 
Consell d’Igualtat 

dona-home 
2015 Puntual    
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1.2.3. Bústia de propostes al 
CIRD 

Foment de la  participació i la 
implicació de les dones de 
Mataró en les activitats del 
CIRD i recollida d’una àmplia 
varietat de visions i propostes 

Nombre  de propostes 
rebudes 
Processament de les 
propostes 

Família 2014 Puntual    

1.2.4. Compte específic de 
Twitter i/o Facebook específic 
per al CIRD 

Difusió de les activitats del 
CIRD i millora de la implicació 
de les dones en les seves 
accions, especialment entre 
les més joves 

Nombre de 
seguidors/es dels 
comptes respectius 
Nombre d’interaccions 
amb els i les seguidores 
(mencions, 
m’agrada...) 

Família 
Comunicació 

2014 Contínua    

1.3 Oferir serveis d’informació i orientació, d’atenció psicològica i assessorament jurídic a les dones de Mataró 

1.3.1 Prestació dels serveis 
d’informació i orientació, 
d’atenció psicològica i 
d’assessorament jurídic, en el 
marc de la Llei 5/2008 i en 
coordinació amb l´ICD 

Mataró seguirà disposant d’un 
conjunt de serveis que 
cobriran les principals 
necessitats de les dones en 
quant a informació i 
assessorament  

Nombre de serveis que 
s’han mantingut 
Nombre d’usuàries dels 
serveis desagregats per 
edat  
 

Família 
Institut Català de les 

Dones 
 

2014 Contínua    

1.3.2. Treball en xarxa amb 
serveis i recursos de 
continuïtat  

Coordinació amb els serveis 
de continuïtat per oferir  una 
atenció integral a les dones  

Nombre de serveis amb 
que es fa coordinació 
Dones que s’han 
derivat  
Dones que s’han atès 
als serveis de 
continuïtat 

Família 
 

2014 Contínua    

1.3.3. Organització de Grups 
d’Ajuda Mútua del servei 
d’atenció psicològica 

Atenció grupal a nivell 
psicològic de les dones que 
han finalitzat l’assessorament 
individual  

Nombre de grups 
Dones participants 

Família 2014 Contínua    
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1.4 Fomentar la igualtat entre la ciutadania 

1.4.1.  Organització d’ 
activitats per commemorar el 
8 de març, Dia Internacional 
de les dones 

Sensibilització de la 
ciutadania  de l’existència  de 
desigualtats per raó de sexe i 
la importància de les 
polítiques d’igualtat 

Nombre i tipus 
d’activitat organitzades. 
Nombre de persones 
participants. 
Nombre d’entitats 
implicades 
 

 Família 
Promoció Econòmica 

2014 Contínua    

1.4.2. Organització de tallers 
sobre drets de les dones  

Sensibilització i informació 
sobre igualtat a  les dones de 
la ciutat  

Nombre de tallers 
realitzats. 
Nombre de dones 
participants 

Família 2014 Contínua    
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2: Lluitar contra la violència masclista 

OBJECTIUS  ESPECÍFICS  

OBJECTIU 2.1. Incorporar el compromís social i la responsabilitat dels diferents àmbits d'actuació municipal a la prevenció i 
la lluita contra la violència masclista  

OBJECTIU 2.2. Promoure eines i formació específica en violència masclista per a totes les persones implicades en la 
prevenció, atenció i recuperació de les dones que han patit o pateixen violència masclista 

OBJECTIU 2.3. Promoure accions de sensibilització a tota la ciutadania per a la prevenció de la violència masclista  

TEMPORITZACIÓ PRESSUPOST 

ACCIONS RESULTATS  PREVISTOS 
INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

ÀREES 
IMPLICADES 

Any 
d’inici 

Durada 
(puntual/
contínua) 

1
.0

0
0
 

1
.0

0
0
-

5
.0

0
0
 

5
.0

0
0
 

2.1. Incorporar el compromís social i la responsabilitat dels diferents àmbits d'actuació municipal a la prevenció i la lluita 
contra la violència masclista 

2.1.1. Difusió dels serveis del 
SIAD d’atenció i tractament 
de la violència masclista 

Atenció i suport psicològic i 
jurídic a les dones que estan 
patint o han patit violència 
masclista i fer accessible el 
servei a totes les dones de 
Mataró 

Nombre de dones a 
teses a nivell individual 
i de grup 
Nombre de visites 
realitzades individuals 
Núm. de sessions  

Família 
Comunicació 

2014 Contínua    
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2.1.2. Reedició de la Guia de 
recursos de prevenció i 
atenció de la violència 
masclista 

Difusió dels serveis 
municipals d’atenció i 
tractament de la violència 
masclista i implicar la 
ciutadania en la lluita contra 
aquesta xacra social 

Elaboració de la guia 
Nombre de còpies 
distribuïdes 
Llocs de distribució 

Família 
Comunicació 

2015 Puntual    

2.1.3. Treball conjunt amb 
els mitjans de comunicació 
locals campanyes 
d’informació i sensibilització 
sobre la lluita contra la 
violència masclista 

Informació i sensibilització  a 
la ciutadania de Mataró per 
tal que s’impliqui en la lluita 
contra la violència masclista 

Nombre i tipus de 
mitjans implicats 
Nombre i tipus de 
campanyes elaborades 

Família 
Comunicació 

2014 Contínua    

2.1.4. Coordinació amb els 
serveis d’atenció a la 
ciutadania la millora de la 
detecció de situacions 
discriminatòries i de violència 
masclista.  

Més eines a l’abast de la 
ciutadania per lluitar contra 
les discriminacions per raó de 
sexe i la violència masclista 

Nombre  de casos de 
discriminació detectats 
i mesures implantades 

Família 

Oficina d’Atenció 
Ciutadana 

2014 Contínua    

2.1.5. Registre únic de 
recollida de dades sobre 
l’impacte de la violència 
masclista per a tots els 
serveis implicats a la Xarxa 

 

Sistematització i unificació de 
la recollida de dades sobre 
violència masclista 

Creació del registre 
Nombre  de serveis 
implicats 

Entitats i serveis que 
formen part del 

Protocol 

2015 Puntual    
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2.1.6. Informe anual d’anàlisi 
del grau d’impacte de la 
violència masclista a Mataró 

 

Anàlisi de les dades 
registrades i obtenció de la 
tendència de l’impacte de la 
violència masclista a Mataró 

Elaboració de l’informe 
per anys 

Entitats i serveis que 
formen part del 

Protocol 
2015 Contínua    

2.1.7. Commemoració del Dia 
internacional contra la 
violència vers les dones per 
tal de sensibilitzar a la 
ciutadania vers la violència 
masclista 

La població de Mataró estarà 
més sensibilitzada per lluitar 
contra la violència masclista 

Nombre i contingut dels 
actes del Dia 
internacional contra la 
vers les dones 
Nombre d’entitats i 
serveis implicats 
Assistència als actes 
 

Totes les àrees i 
agents implicats en 

el Protocol. 

Entitats  del Consell 
municipal  d’igulaltat 

dona-home 

2014 Contínua    

2.2. Promoure eines i formació específica en violència masclista per a totes les persones implicades en la prevenció, atenció 
i recuperació de les dones que han patit o pateixen violència masclista 

2.2.1 Tallers sobre drets de 
les dones i violència de 
gènere  

Informació i  sensibilització de 
les dones de Mataró sobre la 
violència masclista i els 
recursos disponibles a la 
ciutat 

Nombre de tallers 
Nombre d’entitats 
implicades 
Nombre de dones 
participants 

 Família 

 
2014 Contínua    

2.2.3. Jornada de treball per 
debatre i repensar les eines 
de prevenció de la violència 
masclista 

Nou coneixement i noves 
eines per a una prevenció 
més efectiva de la violència 
masclista 

Organització de la 
Jornada de treball  
Nombre d’assistents 
per sexe  
Entitats vinculades 

 Família 

 
2015 Puntual    
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2.2.4. Formació específica en 
detecció i reparació de 
violència masclista entre el 
personal implicat a la Xarxa 

Augment de les capacitats del 
personal implicat i millora de 
la detecció i l’atenció de casos 
de violència masclista 

Nombre de cursos / 
tallers realitzats 

 

Família 

Recursos Humans 2015 Puntual    

2.2.5. Participació  activa de 
la Regidoria d’Esports en el 
circuit d’atenció a dones 
víctimes de violència 
masclista: incorporar com a 
detectors als professionals de 
l’esport, monitors/es 
d’activitats i entrenadors/es 

Implicació de persones 
properes a la ciutadania, 
especialment dels i les més 
joves, en la detecció precoç 
de la violència masclista  

Nombre de 
professionals de 
l’esport implicats 
Nombre de deteccions 
realitzades i mesures 
implementades 

Família 

Esports 
2015 Contínua    

2.2.6. Comissió territorial de 
Mutilació Genital Femenina i 
les accions de sensibilització 
que aquesta duu a terme 

Formació i sensibilització de la 
ciutadania vers aquesta 
problemàtica, especialment la 
comunitat subsahariana i les 
persones professionals de la 
salut i l’educació i cossos de 
seguretat  

Nombre de persones 
implicades en la 
Comissió per àmbits 
Nombre d’accions 
realitzades 
Nombre de persones 
participants en les 
accions 

Família 

Serveis Socials 

Salut Pública 

Ensenyament 

Policia Local 

2014 Contínua    

2.3. Promoure accions de sensibilització a tota la ciutadania per a la prevenció de la violència masclista  

2.3.1 Tallers de prevenció de 
la violència i valors d’igualtat 
a la població jove 

Sensibilització  de l’alumnat 
sobre el significat de la 
violència masclista i les 
formes de detectar-la i 
prevenir-la 

Nombre de sessions 
realitzades 
Centres educatius 
participants 
Alumnat participant per 
sexe 

Família 
Ensenyament 

2014 Contínua    
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2.3.2. Sessions educatives en 
valors d’igualtat dona-home 
per al professorat 

Formació i sensibilització del 
professorat sobre la igualtat 
de gènere i la violència 
masclista per tal de capacitar-
los per donar una educació 
igualitària i actuar com a 
detectors de possibles casos 
de violència masclista 

Nombre de sessions 
realitzades 
Centres educatius 
participants 
Alumnat participant per 
sexe 

Família 
Ensenyament 

2015 Contínua    

2.3.3. Accions de 
sensibilització d’acord amb el 
llenguatge dels i les joves 
(p.e. teatre social) 

Plantejament de noves 
formes de sensibilització per a 
joves més efectives i d’acord 
amb el llenguatge d’aquest 
col·lectiu 

Nombre i tipus 
d’accions dissenyades 
Nombre de persones 
participants per sexe i 
edat 

Família 
Ensenyament 

 
2015 Contínua    

2.3.4. Tallers sobre les 
relacions de parella a 
l’adolescència tenint en 
compte la diversitat sexual 

Educació  a través de les 
emocions per contribuir a 
unes relacions de parella més 
sanes i igualitàries entre 
l’adolescència 

Nombre de sessions 
realitzades 
Centres educatius 
participants 
Alumnat participant per 
sexe 

Família 
Ensenyament 

2015 Contínua    

2.3.5. Espai de treball 
psicològic i emocional amb 
infants de les mares que han 
patit violència masclista  

Reparació dels efectes de la 
violència masclista entre els 
infants  

Creació de l’espai 
Nombre d’infants i 
famílies participants 

 Família 2016 Contínua    

2.3.6. Promoció dels jocs 
coeducatius entre la població 
més jove  

Difusió dels jocs coeducatius 
a través d’accions que 
generin un elevat impacte 
entre la ciutadania que 
normalment no acudeix a les 
activitats del CIRD 

Persones participants a 
l’acció, per sexe 
Infants participants a 
l’acció, per sexe 

Família 2015 Puntual    
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2.3.7. Accions informatives i 
de prevenció de la violència 
de gènere dirigida al col·lectiu 
de gent gran dins dels Casals   

Informació a la gent gran 
sobre la violència de gènere i  
polítiques d’igualtat  

Accions realitzades  
Nombre de persones 
assistents per sexe 

Família 2015 Puntual    

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 3. Fomentar la participació sociopolítica de les dones 

OBJECTIUS  ESPECÍFICS  

OBJECTIU 3.1 Impulsar la presència de les dones en tots els espais de responsabilitat i presa de decisions 

OBJECTIU 3.2 Promoure l’associacionisme de les dones en tots els àmbits (cultural, social, polític...) 

OBJECTIU 3.3 Fomentar la promoció i integració de les dones nouvingudes 

TEMPORITZACIÓ PRESSUPOST 

ACCIONS RESULTATS  PREVISTOS 
INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

ÀREES 
IMPLICADES 

Any 
d’inici 

Durada 
(puntual/
contínua) 

1
.0

0
0
 

1
.0

0
0
-

5
.0

0
0
 

5
.0

0
0
 

OBJECTIU 3.1 Impulsar la presència de les dones en tots els espais de responsabilitat i presa de decisions 

3.1.1. Revisió de les bases 
reguladores de subvencions 
amb criteris d’igualtat de 
gènere 

Promoció d’aquelles entitats i 
associacions que incorporin la 
perspectiva de gènere en les 
seves activitats 

Nombre i tipus de 
criteris d’igualtat de 
gènere 
% de subvencions amb 
criteris de gènere 

Família 
Participació 2014 

Puntual    
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3.1.2. Sessions formatives a 
les entitats sobre com 
incorporar la perspectiva de 
gènere als seus projectes i al 
seu funcionament. 

Eines per tal que les entitats 
puguin incorporar la 
perspectiva de gènere i 
impulsar la presència de les 
dones en tots els nivells 

Nombre d’accions 
formatives realitzades 

Nombre d’entitats que 
han participat 

Família 
Participació 

2015 
Puntual    

3.1.3. Consolidació del 
Consell d’Igualtat dona-home  
com a espai de referència de 
les polítiques d’igualtat 

Espai de participació propi per 
a les polítiques d’igualtat de 
gènere 

Nombre de Consells 
realitzats 
Assistència als Consells 

Família 
Participació 

2014 Contínua    

3.1.4. Promoció de la 
participació de les dones per 
a què formin part de la resta 
de Consells Municipals 

Foment de la presència 
paritària dona-home en tots 
els Consells Municipals, 
especialment en aquells més 
masculinitzats 

Nombre de membres 
de tots els Consells 
% de dones i homes 

Família 

Participació 
2015 Contínua    

OBJECTIU 3.2 Promoure l’associacionisme de les dones en tots els àmbits (cultural, social, polític...) 

3.2.1 Suport tècnic i 
econòmic a les entitats de 
dones de la ciutat 

Dotació a  les associacions de 
dones d’eines i recursos per al 
desenvolupament de les 
seves activitats 

Nombre de 
convenis/subvencions 
atorgades 
Nombre d’entitats 
beneficiades 
Projectes realitzats 

Família 
Participació 

2014 Contínua    

3.2.2 Difusió de la iniciativa 
de Dones reportes amb el 
programa de ràdio “Amb veu 
de dona” com a bona pràctica 

Visibilització de les 
aportacions de les dones a la 
ciutat 

Nombre de programes 
realitzats 
Dones participants 

Família 
 

2014 Contínua    



   
 

 
 
 

            
    

 
 

          112 

3.2.3. Espais de reunió i 
contacte entre dones de 
Mataró, fomentant l’intercanvi 
entre dones de diferents 
cultures 

Foment de l’associacionisme 
entre les dones de Mataró i 
promoure el contacte entre 
diferents cultures 

Nombre de trobades 
realitzades 
Nombre de dones 
participants 

Família 
Participació 
Ciutadania i 
Convivència 

2015 Contínua    

3.2.4. Enquesta a diferents 
perfils de dones de Mataró 
(professionals, associades, 
emprenedores...) per 
conèixer les seves inquietuds 
i necessitats 

Informació per tal de 
dissenyar accions i mesures 
adequades per als diferents 
perfils de dones de Mataró 

Realització de 
l’enquesta 
Nombre d’enquestes 
realitzades 
Elaboració d’un informe 
de resultats 

 
Família 

Estudis i Planificació 
Promoció Econòmica 

2016 Puntual    

3.2.5 Entrevista trimestral a  
una dona de Mataró, tenint en 
compte diferents perfils 
(esportistes, empresàries, 
treballadores del tèxtil...) i 
difondre-les a través del web 
municipal  

Visibilització de la participació 
i les aportacions de les dones 
a Mataró 

Nombre d’entrevistes 
realitzades 
Nombre de visites al 
web de les entrevistes 

Família 
Promoció Econòmica 

Comunicació 

2014 Contínua    

OBJECTIU 3.3 Fomentar la promoció i integració de les dones nouvingudes 

3.3.1. Tallers de situació 
documental i Llei 
d’estrangeria amb perspectiva 
de gènere 

Difusió del contingut de la Llei 
d’estrangeria, especialment 
les novetats, i com aquesta 
afecta específicament a les 
dones 

Nombre de tallers 
Nombre de dones 
participants 

Família 
Serveis Socials 

2014 Contínua    
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3.3.2. Cursos d’alfabetització 
i llengua oral per a dones 
nouvingudes 

Eines a les dones 
nouvingudes en l’àmbit 
lingüístic per tal de facilitar la 
seva integració 

Nombre de grups de 
llengua 
Nombre de dones 
assistents als cursos 
Nombre de dones que 
superen amb èxit els 
cursos 

Família 
Ensenyament 

Entitats 

2014 Contínua    

3.3.3. Sessions de resolució 
de conflictes dins la família i 
ampliar-la a dones de 
diferents orígens i autòctones 

Promoció del debat i la 
reflexió en torn la resolució de 
conflictes familiars 

Nombre de sessions 
Nombre d’entitats 
implicades 
Nombre de dones 
participants, per 
nacionalitat 
Grau de satisfacció amb 
les sessions de les 
participants 

Família 
Participació 
Mediació 

Comunitària 
 

2014 Contínua    

3.3.4. Accions formatives 
sobre interculturalitat i 
gènere: eines i estratègies 
per a la gestió de la diversitat 

Eines i estratègiques a 
professionals de l’àmbit 
socioeducatiu per tal que 
gestionin la diversitat des de 
la perspectiva de gènere i la 
interculturalitat 

Nombre de persones 
participants 
Nombre d’entitats 
implicades 
Valoració de les 
persones participants 

Família 
Ciutadania i 
Convivència 

 

2015 Puntual    

3.3.5. Coordinació del grup 
d’entitats d’acollida a dones 
nouvingudes de caràcter 
mensual 

Reunions periòdiques amb les 
entitats per tal de consensuar 
criteris, planificar recursos i 
avaluar accions 

Nombre de reunions 
Nombre d’entitats 
participants 
Nombre de 
professionals 
participants 

Família 
Entitats  

 

2014 Contínua    
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4. Promoure canvis en el repartiment de treball i usos del temps 

OBJECTIUS  ESPECÍFICS  

OBJECTIU 4.1. Promoure accions efectives per afavorir l’accés i permanència de les dones en el mercat de treball en 
condicions d'igualtat 

OBJECTIU 4.2. Potenciar el talent, les capacitats i el lideratge femení   

OBJECTIU 4.3. Impulsar mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal, laboral i familiar i la coresponsabilitat 
entre dones i homes 

OBJECTIU 4.4 Fomentar accions de responsabilitat social de l’àmbit de gestió de la diversitat a les empreses i entitats del 
territori 

TEMPORITZACIÓ PRESSUPOST 

ACCIONS RESULTATS  PREVISTOS 
INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

ÀREES 
IMPLICADES 

Any 
d’inici 

Durada 
(puntual/
contínua) 

1
.0

0
0
 

1
.0

0
0
-

5
.0

0
0
 

5
.0

0
0
 

OBJECTIU 4.1. Promoure accions efectives per afavorir l’accés i permanència de les dones en el mercat de treball en 
condicions d'igualtat 

4.1.1. Disseny de formació 
que contempli i faciliti la 
contractació de dones 
aturades, incidint en la franja 
45-60 

Formació i increment de 
l’ocupabilitat de les dones 
majors de 45 anys 

Nombre de dones 
d’aquest franja d’edat 
formades 

Família 

Promoció Econòmica 

 

2014 Continua    
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4.1.2. Dissenya d’accions 
dins dels projectes de Plans 
d’Ocupació que contemplin i 
faciliti la contractació de 
dones aturades, incidint 
especialment en la franja 45-
60 

Augment de les possibilitats 
d’ocupació de les dones 
majors de 45 anys 

Nombre de Plans 
d’Ocupació 
Nombre  de dones 
majors de 45 anys 
contractades 

Família 

Promoció Econòmica 

 
2014 

Condicionada 
a la 

convocatòria 
de subvenció 

   

4.1.3. Elaboració d’accions 
d’igualtat i de competitivitat 
a les empreses de la ciutat i 
donar-los visibilitat  

Promoció de les empreses 
que tinguin en compte criteris 
d’igualtat de gènere  

Nombre d’accions 
d’igualtat elaborats 

Nombre de persones a 
les que afecten les 
accions 

Família 

Promoció Econòmica 
2014 

Contínua    

4.1.4. Creació d’un logotip 
(segell) / reconeixement per 
a les empreses de la ciutat 
que implementin accions 
d’igualtat 

Promoció de les empreses 
que incorporin criteris 
d’igualtat de gènere a la seva 
gestió i fomentar l’elaboració 
de nous plans d’igualtat a les 
organitzacions 

Nombre d’empreses 
amb segell 
/reconeixement 

Noves accions 
d’igualtat portades a 
terme 

Família 

Promoció Econòmica 
2014 

Puntual    

4.1.5. Obertura d’una línia 
de microcrèdits per a dones 
emprenedores 

Creació d’empreses entre les 
dones de Mataró  

Nombre de microcrèdits 
atorgats 
Nombre de dones 
receptores de 
microcrèdits, per 
nacionalitats 
Quantia dels 
microcrèdits 

Família 

Promoció Econòmica 
2015 

Puntual    
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OBJECTIU 4.2. Potenciar el talent, les capacitats i el lideratge femení   

4.2.1. Promoció d’espais de 
contacte entre els grups i 
associacions de dones 
professionals de Mataró 

Coneixement i  generació de 
sinèrgies entre diferents 
perfils professionals de dones 
de Mataró 

Nombre de reunions 
realitzades entre grups 
de dones diferents 
Nombre de persones 
assistents a les 
reunions 

Família 

Promoció Econòmica 
2015 Contínua    

4.2.2. Creació d’una xarxa de 
dones emprenedores i 
empresàries de Mataró 

Xarxa de relacions entre les 
dones empresàries i 
emprenedores que visibilitzi 
la seva tasca i propiciï el seu 
creixement 

Creació de la xarxa 
Nombre de persones 
que composen la xarxa 
Nombre de reunions de 
la Xarxa 
Nombre d’accions 
conjuntes amb la Xarxa 

Família 

Promoció Econòmica 
2014 Puntual    

4.2.3. Constitució del Premi a 
la Dona Empresària i/o 
Emprenedora de Mataró amb 
caràcter anual 

Visibilització de les dones 
emprenedores i empresàries 
de la ciutat i donar a conèixer 
el valor i la importància de la 
seva tasca 

Celebració del Premi 
Nombre de dones que 
s’han presentat 
Premis atorgats 

Família 

Promoció Econòmica 
TecnoCampus 

2015 Puntual    
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4.2.4. Jornada bianual sobre 
emprenedoria femenina 

Espai de relació on les 
emprenedores de la ciutat 
puguin compartir 
experiències, aportar 
coneixement i fer visible la 
seva tasca. 

Programació de la 
Jornada  
Nombre de dones 
assistents  
Grau de satisfacció amb 
la Jornada 

Família 

Promoció Econòmica 
TecnoCampus 

2015 Puntual    

4.2.5. Curs “Lideratge femení 
i generació d’ocupació” 

Competències en 
emprenedoria i lideratge 
femení  

Realització del curs 
Nombre de persones 
assistents per sexe 

Família 

Promoció Econòmica 
TecnoCampus 

2015 Puntual    

4.2.6. Curs “Comerç i 
gènere: una nova mirada al 
desenvolupament econòmic” 

Competències i elements de 
reflexió en la perspectiva de 
gènere dins del comerç 

Realització del curs 
Nombre de persones  
assistents per sexe 

Família 

Promoció Econòmica 
2015 Puntual    

4.2.7. Elaboració d’un estudi 
específic sobre les dones 
emprenedores, empresàries i 
directives de Mataró i sobre el 
món laboral en clau femenina  

Coneixement actualitzat de 
les necessitats de les dones 
vers l’ocupació  

Elaboració de l’estudi 
Nombre de participants 
Difusió de l’estudi 

Família 

Estudis  i Planificació 

Promoció Econòmica 

TecnoCampus 

2015 Puntual    

4.2.8. Programa Dona’t un 
impuls 

Eines per enfortir i impulsar 
negocis liderats per dones 

Nombre de sessions 
organitzades 
Nombre de dones 
participants 

 Família 

Promoció Econòmica 
2014 Contínua    

4.2.9. Creació de grups 
especialitzats per a dones 
emprenedores en el marc del 
programa Dona’t un impuls 
(mentoria específica per 
sectors) 

Trobades de dones 
empresàries amb més 
experiència per compartir el 
seu coneixement amb 
aquelles que volen iniciar el 
seu propi projecte 

Nombre de grups 
creats, per sectors 
Nombre de dones 
participants en els 
grups 
Nombre de dones que 
han creat un nou 
projecte de negoci 

Família 

Promoció Econòmica 

TecnoCampus 

2014 Contínua    
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4.2.10. Organització d’un 
premi o reconeixement a les 
dones de Mataró que hagin 
destacat en diferents àmbits: 
educatiu, cultural, 
empresarial... 

Visibilització de la tasca 
professional de les dones de 
la ciutat 

Organització del premi 
Dones participants 

Família 

Promoció Econòmica 
2015 Puntual    

4.2.11. Xerrades dirigides al 
teixit empresarial de Mataró 
sobre la pèrdua de talent a 
les empreses 

Conscienciació que la igualtat 
de gènere a les empreses i al 
món laboral no és només una 
qüestió de drets sinó també 
de rendiment empresarial 

Realització de les 
xerrades 
Nombre de persones 
assistents a les 
xerrades, per sexe 
Satisfacció amb les 
xerrades de les 
persones assistents 

Família 

Promoció Econòmica 
2015 Puntual    

4.2.12. Jornada sobre dones 
i cooperativisme en el marc 
de la Setmana Cooperativa 

Difusió de dones de referència 
en l’àmbit de les cooperatives   

Nombre de dones que 
presenten experiència 
Nombre de dones 
assistents 

Família 

Promoció Econòmica 

TecnoCampus 

 

 

2015 

 

 

Puntual    

OBJECTIU 4.3. Impulsar mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal, laboral i familiar i la coresponsabilitat 
entre dones i homes 

4.3.1. Promoció del Banc del 
Temps  

Xarxa d’ajuda mútua entre les 
persones del municipi per tal 
de facilitar la conciliació 

Nombre de persones 
usuàries  del Banc del 
Temps per sexe  
Nombre  d’intercanvis 
realitzats 

Família 

Fundació Hospital 
2014 Contínua    
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4.3.2. Guia de 
Corresponsabilitat per a la 
ciutadania: tasques 
domèstiques, consum 
responsable... 

Eina per sensibilitzar i 
fomentar la corresponsabilitat 
entre la ciutadania  

Elaboració de la Guia 
Nombre de còpies 
distribuïdes  

Família 

Promoció Econòmica 
2015 Puntual    

 
 

4.4 Fomentar les accions de responsabilitat social de l’àmbit de gestió de la diversitat a les empreses i entitats del territori 

4.4.1 Accions de difusió, 
acompanyament i motivació 
vers la RS a les 
organitzacions del territori 

Accions de RS a les 
organitzacions del territori  

Nombre d’entitats 
acompanyades l’any 
Núm. d’accions fetes 
per difondre i 
sensibilitzar vers la RS 
 

Promoció 
Econòmica, líder de 
la Xarxa RS Mataró-
Maresme pertanyent 

a Red Retos 
 

2015 Contínua    

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5. Fomentar la coeducació, la formació i la producció cultural de les dones 

OBJECTIUS  ESPECÍFICS  

OBJECTIU 5.1. Promoure una educació en valors d’igualtat als i les joves de Mataró així com a la infància 

OBJECTIU 5.2. Incorporar la perspectiva de gènere en la programació municipal de totes les activitats educatives, culturals, 
esportives i de lleure 

OBJECTIU 5.3. Visibilitzar les aportacions a la producció, creació i transmissió de cultura per part de les dones 

TEMPORITZACIÓ PRESSUPOST 

ACCIONS RESULTATS  PREVISTOS 
INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

ÀREES 
IMPLICADES 

Any 
d’inici 

Durada 
(puntual/
contínua) 

1
.0

0
0
 

1
.0

0
0
-

5
.0

0
0
 

5
.0

0
0
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OBJECTIU 5.1. Promoure una educació en valors d’igualtat als i les joves de Mataró així com a la infància 

5.1.1. Recopilació i difusió als  
centres educatius de recursos 
pedagògics que fomentin els 
valors de la igualtat 

Fons de recursos per a què 
els centres tinguin material 
per incorporar la perspectiva 
de gènere en els seus 
projectes educatius 

Nombre  i tipus de 
recursos recopilats 
Nombre de centres 
usuaris del fons de 
recursos 

Família 
Ensenyament 

 
2015 

Contínua    

5.1.2. Tallers de coeducació 
per a pares i mares 

Reflexió a mares i pares sobre 
l’educació dels fills i filles vers 
els estereotips i prejudicis de 
gènere 

Nombre de sessions 
realitzades 
Nombre d’escoles 
participants 
Nombre de pares i 
mares participants 
 

Família 
Ensenyament 

 
2014 

Contínua    

5.1.3. Xerrades a l’alumnat 
universitari sobre 
responsabilitat social i igualtat 
de gènere 

Inclusió de la RS en el 
disseny de noves empreses 

Nombre de sessions 
realitzades 
Nombre de persones  
participants 
 

Promoció Econòmica 2014 
Contínua    

5.1.4. Tallers a les escoles i 
els instituts sobre els 
estereotips de gènere als 
mitjans de comunicació 

Una infància i joventut crítica 
amb els continguts dels 
mitjans de comunicació i 
conscient de la importància 
de la perspectiva de gènere 

Nombre   de tallers  
Nombre d’alumnat 
assistent, per sexe  
Grau de satisfacció de 
l’alumnat 

Família 
Ensenyament 

 
2014 Contínua    
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5.1.5. Programes específics 
per prevenir la violència 
masclista a l’alumnat dels IES 
i plantejar introduir-los  a es 
escoles (Programa d’igualtat i 
de prevenció de la violència 
de gènere, Programa Bon 
Rotllo)  

(vinculat a l’acció 2.3.1) 

Accions de sensibilització per 
a la joventut sobre relacions 
igualitàries i prevenció de la 
violència masclista 

Nombre de sessions 
realitzades 
Nombre d’escoles 
participants 
Nombre d’alumnat 
participant, per sexe 

Família 
Ensenyament 

 

2014 Contínua    

5.1.6. Programes de salut 
reproductiva i sexual per a 
joves (Programa CONEIX, 
RESPECTA, ESTIMA, 
Programa No et quedis amb 
cap dubte, Programa Parlem 
clar) 

Coneixements sobre salut 
sexual i reproductiva dels i les 
joves de Mataró i prevenir 
conductes de risc 

Nombre de sessions 
realitzades 
Nombre d’escoles 
participants 
Nombre d’alumnat 
participant, per sexe 

Família 
Ensenyament 

 Salut 
2014 

Contínua    

OBJECTIU 5.2. Incorporar la perspectiva de gènere en la programació municipal de totes les activitats educatives, culturals, 
esportives i de lleure 

5.2.1. Dades sobre l’ús dels 
equipaments culturals 
desagregades per sexe 

Informació sistematitzada 
sobre els perfils d’utilització 
dels equipaments 

 

Nombre  d’equipaments 
que recullen dades 
desagregades per sexe 
% d’equipaments que 
recullen dades 
desagregades respecte 
el total 

Cultura 2015 Contínua    
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5.2.2. Formació específica en 
valors igualitaris per a les 
figures de monitor/a, 
professor/a d’educació física i 
entrenador/a i altres perfils 
de professionals 

 

 

Eines als i les professionals de 
l’esport perquè incorporin la 
perspectiva de gènere en la 
seva programació 

Nombre de 
tallers/cursos realitzats  
Assistència als 
tallers/cursos per sexe 

Família 
Ensenyament 

Esports 
2015 Contínua    

OBJECTIU 5.3. Visibilitzar les aportacions a la producció, creació i transmissió de cultura per part de les dones 

5.3.1 Promoció de  les 
biblioteques públiques com a 
espais culturals i de 
socialització 

Difusió del espais i recursos 
que s’ofereixen a les  
biblioteques.  

Nombre de visites 
organitzades 
Nombre de dones 
assistents 
Assistència regular a la 
biblioteca de les dones 
assistents als 6 mesos 
de la visita 

Família 
Cultura 

2014 Contínua    

5.3.2. Fons bibliogràfic 
específic al CIRD sobre la 
producció cultural de les 
dones i coordinar-lo amb els 
fons de les biblioteques 
públiques de la ciutat. 

Centre de recursos que 
donarà a conèixer la 
producció cultural de les 
dones 

Nombre i tipus de 
recursos disponibles al 
fons  
Nombre  d’usos del 
fons 

Família 
Cultura  

2014 Puntual    
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5.3.3. Ressenyes a l’Agenda 
o monogràfics a la Biblioteca, 
les col·leccions de llibres i 
publicacions amb temàtiques 
relacionades amb les 
experiències actuals i 
històriques de les dones 

A l’abast de la ciutadania ,  
totes aquelles publicacions 
que posin de relleu la 
importància del paper històric 
de les dones 

Nombre de ressenyes a 
l’Agenda 

Nombre de col·leccions 
sobre experiències de 
les dones a la Biblioteca 

Família 
Cultura 

2014 Puntual    

5.3.4. Cinefòrums sobre 
pel·lícules amb especial 
interès en relació a la igualtat 
dona-home 

Sensibilització de la 
ciutadania sobre la 
importància de la igualtat de 
gènere 

Nombre de cinefòrums 
organitzats 
Pel·lícules projectades 
Nombre de persones 
assistents, per sexe 

Família 
Cultura 

Consell Municipal 
d’igualtat dona-

home 

2014 Contínua    

5.3.5. Presència de noms de 
dones (artistes, professores, 
cinèfiles...) en el nomenclàtor 
de carrers i places 

Visibilització les dones amb 
especial rellevància i les seves 
aportacions a la ciutat 

Nombre de canvis de 
nom de carrer / carrers 
de nova construcció 
amb nom de dona 
Nombre de carrers 
totals amb nom de 
dona 
% respecte al total de 
carrers amb nom de 
persona 

Família 
2014 Contínua    

5.3.6. Beca d’investigació per 
fomentar, recuperar i 
recopilar la historia del paper 
de la dona, especialment a les 
fàbriques tèxtils 

Difusió del rol de la dona 
treballadora al llarg de la 
història de Mataró 

Nombre de persones 
participants 

Dotació del premi 

Família 
Cultura 

2015 Puntual    
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5.3.7. Exposicions de 
creacions artístiques de dones 
de diferents modalitats 
(pintura, escultura...) 

Rellevància de la dona artista 
i creadora i donar a conèixer 
la seva obra entre la 
ciutadania 

Organització de 
l’exposició 
Nombre de dones 
participants 
Nombre de visites a 
l’exposició 

Família 
Cultura 

2016 Puntual    
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6. Incloure la perspectiva de gènere en el disseny de ciutats i territoris 

OBJECTIUS  ESPECÍFICS  

OBJECTIU 6.1. Definir un model de ciutat des de la perspectiva de gènere i promoure que la ciutat de Mataró sigui un espai 
de convivència per a tothom (dones, homes, infants, gent gran...) 

OBJECTIU 6.2. Aportar la visió de les dones en el disseny de la ciutat 

TEMPORITZACIÓ PRESSUPOST 

ACCIONS RESULTATS  PREVISTOS 
INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

ÀREES 
IMPLICADES 

Any 
d’inici 

Durada 
(puntual/
contínua) 

1
.0

0
0
 

1
.0

0
0
-

5
.0

0
0
 

5
.0

0
0
 

OBJECTIU 6.1. Definir un model de ciutat des de la perspectiva de gènere i promoure que la ciutat de Mataró sigui un espai 
de convivència per a tothom (dones, homes, infants, gent gran...) 

6.1.1. Sessions formatives 
sobre la incorporació de la 
perspectiva de gènere el 
disseny de ciutats destinades 
al personal tècnic responsable 
de la planificació urbanística 

Sensibilització i formació del 
personal tècnic en el disseny 
de ciutats i territoris integrant 
la perspectiva de gènere 

Nombre de sessions  
Nombre  de personal 
assistent per sexe  
Grau de satisfacció amb 
les sessions 

Família 
Urbanisme 
Via Pública 

2015 
Puntual    
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6.1.2. Redacció d’un protocol 
de criteris des de la 
perspectiva de gènere per la 
redacció de projectes i precs 
de condicions 

Avanç en la transversalització 
de gènere a l’Ajuntament i 
amb la ciutadania 

Redacció del Protocol 
Família 

Urbanisme 
 Via Pública 

2016 
Puntual    

6.1.3. Participació del CIRD 
en la Comissió del Pla director 
d’enllumenat a Mataró per 
incorporar la transversalitat 
de gènere  

Transversalitat de gènere al 
Pla director d’enllumenat a 
Mataró 

Personal del CIRD que 
s’ha incorporar a la 
Comissió 
Accions incorporades 
des de la perspectiva 
de gènere 
 

Família 
Via Pública 

2014 
Contínua    

OBJECTIU 6.2. Aportar la visió de les dones en el disseny de la ciutat 

6.2.1. Dues sessions del 
Consell Municipal d’Igualtat 
dona-home al disseny de la 
ciutat des de la perspectiva 
de gènere: detecció de 
necessitats, propostes, etc. 

Implicació de  les dones i les 
associacions en el disseny de 
la ciutat i obtenció 
d’informació sobre la seva 
percepció de Mataró 

Nombre de persones 
assistents a les 
sessions del Consell 

Família 
Via Pública  

Urbanisme 

2015 Puntual    

6.2.3 Implicació del Consell 
Municipal d’Igualtat dona-
home en el disseny del nou 
Pla de Mobilitat 

Incorporació de la visió de les 
dones en el disseny de la 
mobilitat de la ciutat 

Nombre de propostes 
del Consell recollides al 
Pla 

Família 
Via Pública 2016 Puntual    
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7. Promoure la salut de les dones 

OBJECTIUS  ESPECÍFICS  

OBJECTIU 7.1. Promoure la recerca, la reflexió i la formació sobre la salut de les dones 

OBJECTIU 7.2. Impulsar la promoció, la prevenció i l’educació per a la salut en el cicle vital de les dones i prevenir conductes 
de risc. 

OBJECTIU 7.3 Fomentar l’esport com a element de promoció de la salut.   

TEMPORITZACIÓ PRESSUPOST 

ACCIONS RESULTATS  PREVISTOS 
INDICADORS 
D’AVALUACIÓ 

ÀREES 
IMPLICADES 

Any 
d’inici 

Durada 
(puntual/
contínua) 

1
.0

0
0
 

1
.0

0
0
-

5
.0

0
0
 

5
.0

0
0
 

OBJECTIU 7.1. Promoure la recerca, la reflexió i la formació sobre la salut de les dones 

7.1.1. Xerrades sobre salut 
sexual i reproductiva i  altres 
temàtiques relacionades amb 
la salut 

Eines a les dones per 
promoure la reflexió entorn la 
seva salut i fomentar hàbits 
saludables 

Nombre , temàtica i lloc 
de realització de les 
xerrades  
Nombre de sessions 
realitzades 
Nombre de persones 
assistents, per sexe 

Família 
Salut 2014 

Contínua    
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7.1.2 Organització de les 
Jornades de Salut i 
Alimentació i incorporació de 
la perspectiva de gènere 

Sensibilització de la 
ciutadania sobre les 
diferències de salut entre 
homes i dones i promoció  d’ 
una alimentació saludable 

% d’activitats per a 
dones respecte al total 
d’activitats de la 
Setmana de Salut 

Salut 
Família 

2014 
Puntual    

OBJECTIU 7.2. Impulsar la promoció de la salut de les dones i prevenir conductes de risc. 

7.2.1. Línia específica de 
sexualitat i afectivitat per a 
joves dels IES del Servei de 
Promoció de la Salut 

Foment d’actituds positives i 
responsables davant les 
relacions i la sexualitat així 
com reflexió entorn els 
estereotips de gènere 

Nombre de tallers 
realitzats 
Escoles participants 
Nombre de persones  
participants, per sexe 

Salut 
Família 

2014 Contínua    

7.2.2. Tallers sobre 
alimentació saludable a 
escoles i instituts de Mataró 

Sensibilització de la  població 
infantil i adolescent sobre la 
importància d’una alimentació 
saludable i prevenció de 
possibles trastorns 
alimentaris 

Nombre   de tallers 
realitzats  
Nombre   d’alumnat 
assistent  
Grau de satisfacció amb 
els tallers 

 Salut 
Família 

2014 Contínua    

7.2.3 Tallers de salut per a 
dones als CAP 

Tractament conjunt amb les 
dones diferents aspectes de la 
seva salut com hàbits 
saludables, el cicle vital, les 
mesures preventives... 

Nombre de tallers 
Nombre de dones 
participants 

 Família 

Salut 
2014 Contínua    
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7.2.4. Tallers de dol migratori 

 

 

Promoció de l’expressió 
compartida de les emocions i 
vivències viscudes per tal 
d’ajudar les dones a afrontar 
les pèrdues i a viure de 
manera positiva l’adaptació al 
nou entorn 

Nombre de tallers  
Nombre de persones  
participants, per origen 

Família 2015 Contínua    

7.2.5 Tallers de 
sensibilització per a la 
prevenció de les Malalties de 
Transmissió Sexual (MTS) i  
SIDA (per a dones i homes) 

Informació i reflexió sobre 
mètodes anticonceptius, 
malalties de transmissió 
sexual, SIDA i hàbits de 
prevenció del contagi 

Nombre de tallers per a 
dones 
Nombre de tallers per a 
homes 
Nombre d’homes 
participants 
Nombre de dones 
participants 

Família 
 Salut 2014 Contínua    

7.2.6. Difusió material de 
sensibilització per a la 
prevenció de la SIDA 

Sensibilització de la 
ciutadania sobre la prevenció 
de la SIDA 

Nombre de díptics 
repartits 
Nombre de posters 
Altres materials 

Família 
 Salut 

2014 Contínua    

7.2.7. Prevenció de la 
Mutilació Genital Femenina a 
través d’una tasca de 
conscienciació directa a les 
famílies 

Sensibilització directament a 
les famílies, a través de 
mediadores i material 
informatiu, sobre els riscos de 
la MGF 

 

Nombre de contactes 
amb famílies realitzats 
Material distribuït 

Benestar Social 
Família 
Salut 

2014 Contínua    

7.2.8. Campanya de 
sensibilització entorn el 28 de 
maig, dia d’acció per la salut 
de les dones 

 

 

Promoció de  la prevenció i 
l’atenció de la salut de les 
dones amb paràmetres de 
gènere.  

Nombre d’accions 
realitzades. 
Nombre d’entitats 
implicades. 

Família 
Salut  

2014     



   
 

 
 
 

            
    

 
 

          130 

OBJECTIU 7.3 Fomentar l’esport com a element de promoció de la salut.   

7.3.1 Programes entorn la 
promoció d’hàbits saludables 
com “Destí Salut”, A peu, fem 
salut!” i “Rutes saludables” 

Hàbits saludables entre la 
ciutadania a través 
d’activitats aptes per a tots 
els perfils 

Nombre i tipus 
d’accions realitzades 
Nombre de  persones 
participants 

 Salut 
Família 

2014 Contínua    

7.3.2. Activitats esportives 
saludables per a dones 

Foment i augment de la 
participació de les dones en 
les activitats esportives i 
promocionar un estil de vida 
més saludable 

Nombre   i tipus 
d’activitats realitzades 
Nombre   de dones 
participants 

Esports 
 Salut 
Família 

2015 Contínua    

7.3.3. Línia específica per 
fomentar la pràctica esportiva 
en la franja dels 12 als 18 
anys, amb especial atenció a 
les noies 

Alternativa a la pràctica 
esportiva de competició en 
clubs per tal d’evitar que els i 
les joves abandonin la 
realització d’exercici físic 

Nombre   i tipus 
d’accions plantejades 
específicament per la 
franja dels 12-18 anys 
Nombre de persones  
participants en les 
activitats per sexe 

Esports 
 Salut 
Família 

2015 Puntual    

7.3.4 Campanya de promoció 
de l’esport femení a través de 
les esportistes de referència  
a la ciutat (waterpolo, 
bàsquet...) 

Un model de referència a les 
noies per tal de fomentar la 
pràctica esportiva 

Tipus de campanya 
realitzada 

Distribució de la 
campanya 

Esports 
Salut 

Família 
2015 Puntual    
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8. Glossari 
 

Acció positiva: estratègia destinada a establir la igualtat d’oportunitats de les 
dones mitjançant mesures temporals, que permetin corregir les desigualtats que 
són el resultat de pràctiques o de sistemes socials.  

Anàlisi de gènere: és una eina per diagnosticar les diferències entre dones i 
homes, i establir un programa d’accions. Necessita dades desglossades per sexe 
per detectar i corregir les condicions, les necessitats, els índex de participació, 
accés als recursos i desenvolupament, accés al poder i la pressa de decisions, etc. 
entre dones i homes.  

Androcentrisme: conjunt de valors basats en una percepció centrada en normes 
masculines. Les societats androcèntriques són aquelles que situen l’element masculí 
com a prototip i referent universal.  

Coeducació: Mètode educatiu que parteix del principi de la igualtat entre els sexes 
i de la no discriminació per raó de sexe. Coeducar significa educar conjuntament a 
nens i nenes en la idea de que hi ha diferents mirades i visions del món, i comporta 
la presència real de les dones i homes: en les aules, en l’organització i gestió del 
sistema educatiu i dels centres escolars, la relació i interacció entre l’alumnat i el 
professorat, els currículums, el llenguatge, les unitats d’aprenentatge, els materials, 
els llibres, etc. 

Conciliació de la vida personal, familiar i laboral: possibilitat d’una persona de 
fer compatible l’espai personal, familiar i social amb el laboral, i de poder 
desenvolupar-se en els diferents àmbits.  

Corresponsabilitat en el treball reproductiu: participació equilibrada d’homes i 
de dones en totes les tasques i responsabilitat de la vida familiar, des del treball 
domèstic fins la cura de persones dependents.  

Dades desagregades per sexe: recollida, tractament i anàlisi, i publicació de les 
dades i informació estadística desglossada per sexes, tenint en compte les 
especificats del gènere i visibilitzar tant als homes com a les dones. 

Desigualtat de tracte: manca d’igualtat en el tracte entre dones i homes, no 
respectant el principi d’igualtat d’oportunitats tant en l’àmbit privat com públic, 
especialment en matèria d’ocupació i treball.  

Discriminació directa per raó de sexe: una persona es tractada, atenent el seu 
sexe, de manera menys favorable que una altra en situació comparable.  

Discriminació indirecta per raó de sexe: situació en que una disposició, pràctica 
o criteri aparentment neutres, posa persones d’un sexe en desavantatge particular 
respecte a persones d’altre sexe.  

Divisió sexual del treball: repartiment social de tasques en funció del sexe, 
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segons el qual tradicionalment s’atribueix a les dones, el treball reproductiu, i als 
homes, el treball productiu.   

Doble presència: presència d’una dona al lloc de treball remunerat, alhora que 
s’ocupa de la major part del treball reproductiu.  

Doble jornada: situació en que es troben les dones quan han de sumar la jornada 
laboral remunerada i una jornada posterior dedica a les responsabilitats familiars: 
les tasques de la llar i la cura de persones dependents.  

Gender Mainstreaming / transversalitat de gènere: estratègia que implica 
incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques, actuacions i diagnòstics, 
tenint en compte les necessitats i els interessos tant d’homes com de dones. També 
les dones han de participar en igualtat amb els homes, en la definició d’estratègies, 
polítiques i avaluacions.    

Igualtat d’oportunitats entre homes i dones: condició de ser iguals homes i 
dones en l’àmbit laboral, social, cultural, econòmic i polític, sense obstacles, 
barreres o estereotips sexistes que limitin les seves possibilitats.  

Igualtat de gènere: condició de ser iguals homes i dones en les possibilitats de 
desenvolupament personal i en la capacitat de prendre decisions, en tan que s’han 
de gestionar i valorar amb equitat els diferents comportaments, aspiracions i 
necessitats de dones i homes. 

Llenguatge sexista: quan s’usa el masculí com a genèric, i només en femení per a 
determinades categories o professions. L’ús d’un llenguatge no sexista és aquell 
que reflecteix la diversitat social, i trenca els estereotips i imaginaris sexistes. 

Perspectiva de gènere: implica que en l’anàlisi, planificació, disseny i execució de 
polítiques i actuacions ha de tenir en compte les diferents necessitats entre dones i 
homes, en totes les dimensions biològica, psicològica, històrica, social i cultural. 

Pla d’igualtat: conjunt d’estratègies emmarcades a l’augment de la participació de 
les dones en tots els àmbits de la societat i incidir en les diferents dimensions de 
desigualtat mitjançant la definició d’objectius i línies d’actuació que es concreten en 
la planificació i priorització d’un programa d’accions a implementar a curt i mig 
termini, implicant a tota la comunitat en la seva consecució.  

Polítiques d’igualtat: conjunt de mesures que incorporen la perspectiva de 
gènere en la planificació, el desenvolupament i avaluació de les decisions per a 
eradicar situacions de desigualtat i de discriminació entre dones i homes. Veure 
definició perspectiva de gènere.  

Rols de gènere: patrons de comportament que, en una societat concreta, s’espera 
d’una persona, per raó del seu sexe. Les persones es socialitzen en aquests rols i 
s’assumeixen com a propis, i a partir d’aquí es construeix la seva psicologia, 
afectivitat i autoestima.  

Segregació horitzontal de l’ocupació: hi ha concentració d’un sexe en activitats 
i sectors professionals molts específics. De tal manera que les 
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ocupacions feminitzades es caracteritzen per una remuneració i un valor social 
inferior, i vinculades als serveis i a l'atenció i cura de persones. Veure definició de 
terra enganxós.  

Segregació vertical de l’ocupació: concentració de les dones en llocs de treball 
de menor responsabilitat en diferents nivells d’activitats, és a dir, tenen dificultats 
per poder desenvolupar-se professionalment. Veure definició de sostre de vidre. 

Sensibilització en gènere: procés de reflexió, conscienciació i socialització que 
genera un canvi d’actitud cap a la igualtat de gènere després del reconeixement 
que existeix la discriminació per raó de sexe. 

Sexisme: comportament basat en suposicions i creences que legitimen 
l’hegemonia dels homes vers les dones, que resulten ser un conjunt de pràctiques 
discriminatòries vers les dones, presents en totes les esferes de la vida i les 
relacions humanes.  

Terra enganxós: la segregació ocupacional femenina es relaciona amb la metàfora 
“terra enganxós”, és a dir, fa referència a les dificultats amb les que moltes dones 
es troben quan queden “enganxades” gestionant el treball reproductiu i de cura de 
persones, o ocupant llocs de treball menor qualificació o de condicions més 
vulnerables. Veure definició segregació horitzontal de l’ocupació. 

Sostre de vidre: la segregació vertical femenina es relaciona amb l’existència d’un 
“sostre de vidre”, és a dir, unes barreres invisibles i subtils que dificulten l’accés a 
les dones als nivells més alts de poder i de responsabilitat, i de pressa de decisions 
d’una empresa o organització. Veure definició segregació vertical de l’ocupació. 

Violència de gènere / violència masclista: violència que s’exerceix contra 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, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, 
sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat. 
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Annex 2. Perfil de les persones enquestades 

 
El qüestionari d’avaluació del Pla d’Igualtat de Mataró ha estat respòs per un total 
de 96 persones. Tenint en compte que es va fer un enviament de 994 qüestionaris, 
ha tingut un percentatge de resposta d’un 9,7%. 

La majoria de persones que han respost el qüestionari d’avaluació han 
estat dones (70%). Considerant que el total de la plantilla està equilibrada 
(incloent els antics Organismes Autònoms i segons les dades del Pla d’Igualtat 
d’Oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Mataró de 2010), es pot 
afirmar que les dones han tingut un major percentatge de resposta que els homes: 
un 11% en font un 5,2%. 

Gràfic 17. Sexe de les persones 
entrevistades 

Gràfic 18. Percentatge de resposta per 
sexes 

Base: 96 

Font: Qüestionari per a l’avaluació del Pla 
d’Igualtat de Mataró (2013) 

Base: 558 homes; 608 dones (Ajuntament, Institut 
Municipal d’Educació, Institut Municipal de Cultura, 
Institut Municipal d’Esports i Institut Municipal de 

Promoció Econòmica) Font: Qüestionari per a l’avaluació 
del Pla d’Igualtat de Mataró (2013) i Pla d’Igualtat 

d’Oportunitats entre dones i homes de Mataró 

La mitjana d’edat de les persones enquestades és de 44 anys. Entre els 31 i 
els 50 anys se situa la gran majoria de la plantilla que ha respòs, concretament la 
franja d’entre els 41 i els 50 anys és la que aplega un major percentatge (42%).  

 

Gràfic 19. Edat de les persones entrevistades 
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Base: 96 

Font: Qüestionari per a l’avaluació del Pla d’Igualtat de Mataró (2013) 

Pel que fa a l’antiguitat, destaca que un 30,2% de les persones enquestades fa més 
de 15 anys que treballa a l’Ajuntament de Mataró. Un 25%, a més, porta més de 
10 anys i un altre 25% entre 6 i 10 anys treballant al consistori. Amb tot, més d’un 
80% de les persones que han contestat el qüestionari tenen més de 5 anys 
d’antiguitat a l’ens local.  

 
Gràfic 20. Antiguitat a l'Ajuntament de Mataró (anys treballats) 

 

Base: 96 

Font: Qüestionari per a l’avaluació del Pla d’Igualtat de Mataró (2013) 

 

Sobre els àmbits de treball de l’Ajuntament de Mataró que han participat responent 
el qüestionari on-line, és precís assenyalar que: 

 

• No tots els departaments i/o àmbits de treball han quedat representats ja 
que hi ja algunes àrees en què no ha respost cap persona (Alcaldia, Estudis i 
planificació, Sistemes d’informació i comunicacions, etc.) 

• La Direcció de Promoció Econòmica és l’àmbit de treball que més ha respost 
al qüestionari amb el 17,9% del total de respostes, seguit del Servei de 
Participació Ciutadana (9,5%) i de la Direcció de Cultura i la d’Ensenyament 
(8,4% en ambdós casos). 

 

Aquests percentatges fan referència a les persones que han contestat al qüestionari 
i no pas al global del que significa el conjunt de professionals de cada departament. 
És a dir, a tall d’exemple, les respostes de la Policia Local representen el 2,1% del 
total de persones enquestades, però sobre el total de la plantilla de la Policia han 
contestat l’equivalent a l’1%. 
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Taula 19. Àmbit de treball dins l’Ajuntament de Mataró 

 N % 

Direcció de Promoció Econòmica 17 17,9% 

Servei de Participació Ciutadana 9 9,5% 

Direcció de Cultura 8 8,4% 

Direcció d'Ensenyament 8 8,4% 

Servei de Gestió Econòmica 6 6,3% 

Servei de Llicències i disciplina d'obres i activitats 6 6,3% 

Departament de Família 5 5,3% 

Servei d'Espais Públics 5 5,3% 

Administració i Atenció Ciutadana 4 4,2% 

Direcció d'Esports 4 4,2% 

Direcció de Recursos Humans 4 4,2% 

Servei d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge 4 4,2% 

Benestar social 3 3,2% 

Via pública 3 3,2% 

Ciutadania i convivència 2 2,1% 

Comunicació 2 2,1% 

Policia Local 2 2,1% 

Intervenció 1 1,1% 

Mobilitat 1 1,1% 

Secretaria General 1 1,1% 
Base: 95 

Font: Qüestionari per a l’avaluació del Pla d’Igualtat de Mataró (2013) 
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Annex 3. Relació de documentació analitzada 
 

• Pla d’igualtat d’oportunitats Mataró, (any 2002) 

• Pla d’igualtat d’oportunitats Mataró, document operatiu (any 2002) 

• Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes Ajuntament de Mataró i 
organismes autònoms (Juny 2010)  

• Memòria Servei de Dona, Ajuntament de Mataró, 2011 

• Memòria de la Regidoria de Joventut i Dona. Secció Dona, 2007-2011 

• Programa d’activitats CIRD (abril-juny 2012) 

• Programa d’activitats CIRD (setembre-desembre 2012)  

• Memòria àrea Dona (2008) 

• Memòria explicativa del desenvolupament del projecte “Procés participatiu 
de les dones al municipi de Mataró” (2007) 

• Informació per la memòria de l’àrea Dona (2004-2006) 

• Informe final legislatura del Pla d’Igualtat d’Oportunitats per a la Dona 
(1999-2003) 

• Balanç del mandat 2007-2011 de la Regidoria de Joventut i Dona (secció 
dona) 

• Ordre del dia dels Consells municipals per a la igualtat d’oportunitats 

• Document sobre antecedents de les polítiques d’igualtat  

• Diagnosi de la realitat municipal de Mataró des de la perspectiva de gènere 
(2006) 

• Les dades i les paraules (Les dones de Mataró al 2000) 

• Presentació PowerPoint estudi “Les dades i les paraules” (2000) 

• Programa del curs “Llenguatge igualitari” (2010) 

• Presentació PowerPoint formació en llenguatge no sexista (2010) 

• Opuscle llenguatge administratiu igualitari  

• Butlletí Mercat de Treball de Mataró (Observatori del Mercat de Treball), abril 
2013 
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• Butlletí Rocafonda – El Palau – Escorxador (núm. 2, maig 2010) 

• Directori de càrrecs responsables de l’Ajuntament de Mataró (2013) 

• Document d’estadístiques de la estadístiques de la Direcció d’Esports (2012) 

• Document de dades referents Serveis Socials (EBAS) (2012) 

• Elaboració pròpia a partir de l’Informe d’avaluació del Projecte d’intervenció 
integral al barri de Cerdanyola (2013) 

• Estudi de la població de Mataró, gener de 2013 

• Fitxes de serveis del SOM 

• Guia de l’ensenyament de Mataró (2013) 

• Informe d’Avaluació del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats de la Dona de Mataró 
(2013) 

• Informe de conjuntura econòmica de Mataró (2012) 

• Manifest 8 de març de 2012, Dia Internacional de les dones, “Liderant el 
present, construint el futur” 

• Manifest institucional: Dia Internacional per a l’eliminació de la violència 
envers les dones (2012) 

• Memòria Servei de Dona, Ajuntament de Mataró (2012) 

• Perfil de la Ciutat de Mataró, edició 2012 

• Pla de Mandat de l’Ajuntament de Mataró (2011-2015) 

• Pla Jove x Mataró (2009-2012) 

• Programa d’activitats CIRD (setembre-desembre 2012)  

• Programa d’activitats del 25 de novembre, Dia Internacional contra la 
violència vers les dones (2012) 

• Protocol per a l’abordatge integral de la violència masclista  (2011) 
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Annex 4. Relació de persones entrevistades 
 

Persona entrevistada Càrrec a l’Ajuntament de Mataró 

• Sra. Olga Ortiz Moreno 
Regidora delegada de Família, Benestar 

social, Salut i Consum 

• Sra. Montse Gómez 
Cap de l’Institut Municipal de Promoció 

Econòmica (IMPEM) 

• Sra. Isabel Bermúdez Tècnica de Polítiques d’Igualtat 

• Sra. Maria Bermúdez Tècnica d’igualtat i nova ciutadania 

• Sr. Carlos Garcia 
Cap de Servei de Família, Salut Pública i 

Consum 

• Sra. Gloria Brusati Tècnica de participació ciutadana 

• Sr. Joaquim Fernández 
Regidor Delegat de Cultura, Participació i 

Ciutadania i Convivència 

• Sr. Lluís Berenguer 
Coordinador de l’Àrea de Serveis Territorials i 

Via Pública 

• Sr. Mateu Sánchez Intendent Major de la Policia Local 

• Sr. Pere Galbany Regidor Delegat d’Esports i Ensenyament 

• Sra. Ana Villaverde Cap del Servei de Comunicació 

• Sra. Anna Molist 
Responsable d’Organització i Recursos 
Humans 
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• Sra. Assumpció Palacios Cap de la Secció de Salut Pública 

• Sra. Ma. Àngels Briansó 
Coordinadora de l’Àrea Serveis a les 
persones  

• Sra. Mireia Ràfols Directora de Promoció de la Ciutat 

• Sra. Montserrat Rodríguez Regidora Delegada d’Urbanisme 

• Sra. Núria Calpe 
Regidora Delegada de Via Pública, Obres, 

Serveis i Manteniment 

• Sra. Virginia Valero Directora de Recursos Humans 

 



  

143 
 

 

Annex 5. Relació de dones participants en les sessions 
 

Grup de dones associades: 

• Lea Cornellana 

• Ana García 

• Marisa Merchan 

• Meritxell Puyané 

• Montserrat Masvidal 

• Constanza Rodríguez 

• Encarna Siles 

• Pilar González Agàpito 

Grup de dones estrangeres 

• Aissatou Gaye 
• Juying Yin 
• Badia Bouia 
• Adama Bojang (Eva) 
• Joko Cham 
• Karima Ettalai 
• Safae Elhmidi 
• Silvia Llantos 

 

Grup de dones professionals: 

• Montserrat Vilalta 
• Montse Damont 
• Analia González 
• Mercè Ullod 
• Belén Escola 
• Mei Ros 
• Gloria Salas 
• Antònia Salazar 
• Tita Falcó 
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Annex 6. Relació de persones participants a la Comissió  
d’Igualtat  
 

• Olga Ortiz, regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut i Consum 

• Ana Villaverde, cap del Servei de Comunicació 

• Anna M. Molist, cap del Servei de Desenvolupament i organització de 

Recursos Humans 

• Assumpció Palacios, cap de secció de Salut Pública 

• Asun Muñoz, cap del servei de Benestar Social 

• Carlos García, cap del Servei de Família 

• Cristina Navarro, directora de l’Aula de Teatre (Direcció de Cultura) 

• Emili Muñoz, cap del Servei d’Ensenyament 

• Glòria Brusati, cap de secció de Participació ciutadana 

• Isabel Bermúdez, tècnica Polítiques d’Igualtat- CIRD. Servei de Família 

• Jesús Reyes, inspector de la Policia Local 

• Lídia Perez , cap de la secció de Dona, Joventut i Gent gran activa 

• Luz García, cap de secció d’Assessoria Jurídica i Consum i Junta arbitral 

• M. Àngels Briansó, coordinadora de l’Àrea de Participació i Serveis a les 

persones 

• Mireia Ràfols, Directora de Promoció Econòmica 

• Nonis Massaguer, Cap del Servei Jurídic administratiu de l’Àrea de Serveis 

Territorials i Via Pública.  

• Raül Brito, tècnic de la Direcció d’Esports (en nom de Pere Robert, cap de 

la Direcció d’Esports) 

• Teresa Jubany, cap del Servei d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient 
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Annex 7. Relació d’entitats i serveis participants en el Consell 
Municipal d’Igualtat Dona-Home  
 

• Regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut i Consum  

• Tècnica Servei de Família de l’Ajuntament 

• Cap del Servei de Família de l’Ajuntament 

• Federació d’Associacions i Gremis empresarials     

• Dones Reporteres        

• Moviment Educatiu del Maresme     

• Servei de Família- Ajuntament  

• Fundació Tecnocampus 

• Associació Dona Resposta 

• Grup de suport al Colectivo de mujeres de Matagalpa  

• Muso Kafo 

• Associació Baobab  

• Creu Roja 

• Il·lustre Col·legi d’advocats de Mataró 

• Associació de Veïns i veïnes  del Pati de Can Marchal   

• Associació de Veïns de Rocafonda 

• Associació de Veïns de Pla d’en Boet  

• Associació de Veïns de Torre Llauder  

• UGT  

• Grup municipal PSC 

• Grup municipal PPC 

• Grup municipal ICV    

• Grup municipal de PxC       
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