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25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLÈNCIA Masclista
CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES AJUNTAMENT DE SANT BOI
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Assegura’t!
El còmic de Prevenció de les Violències Masclistes

El Programa de Seguretat contra la
Violència Masclista del Departament
d’Interior de la Generalitat ha editat
50.000 còmics per prevenir la violència
masclista entre la joventut, i 1.000 gui·
es didàctiques adreçades al professorat.
L’objectiu del còmic, amb il·
lustracions de l’Eva Garcés, és fer ar·
ribar un missatge preventiu als centres
educatius per part dels Mossos d’Es·
quadra, perquè el jovent aprengui a
detectar les situacions d’abús, de con·
trol i de manipulació que es presenten
com a clars indicadors de les primeres
mostres de violència.
A banda dels còmics que es repartiran
entre l’alumnat dels centres, es lliurarà
una guia didàctica al professorat per
tractar la violència masclista en tuto·
ries o d’altres activitats. Aquesta guia

treballa 3 dels àmbits recollits en la
Llei 5/2008: la violència masclista en
l’àmbit de la parella, en el familiar i en
el social o comunitari (agressions se·
xuals, matrimonis forçats i mutilació
genital femenina). Nou personatges
expliquen com afronten diferents si·
tuacions i quines estratègies busquen
per ajudar-se els uns als altres.
El guió és obra de l’equip del Progra·
ma de Seguretat contra la Violència
Masclista, i han participat agents de
la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra (PG-ME) i altres professi·
onals del Departament.
La PG-ME realitza una tasca preven·
tiva per mitjà de les Oficines de Re·
lació amb la Comunitat distribuïdes
pel territori. L’objectiu és potenciar la
vessant preventiva de les accions poli·
cials en l’àmbit educatiu. Aquest ma·
terial complementa la tasca que fan els
Mossos d’Esquadra als instituts, amb
xerrades en les quals es presenten di·
verses situacions de violència masclis·
ta que poden patir els i les joves.
El còmic tracta els 5 tipus de violèn·
cia masclista: violència en l’àmbit de
la parella, mutilació genital femenina,
matrimonis forçats, violència en l’àm·
bit familiar i agressions sexuals, i vol
incidir en què el jovent és un grup de
risc sobre el qual s’ha d’actuar. Al final
de cada història, l’apartat anomenat
“Important!” informa al jovent sobre
els seus drets i/o les mesures de protec·
ció que cal prendre davant una possi·
ble agressió o abús.

Les xerrades de les Oficines de Relació
amb la Comunitat, aquest material i la
resta de les activitats del Programa de
Seguretat contra la Violència Masclis·
ta, s’emmarquen en el Protocol Marc
per a una intervenció coordinada con·
tra la violència masclista de l’Institut
Català de les Dones.
Per a més informació truqueu al Progra·
ma de Seguretat contra la Violència Mas·
clista, el 935 512 396 - 935 512 650, o
adreceu-vos a la comissaria de Mossos
d’Esquadra més propera. Davant una
situació de violència masclista, teniu a la
vostra disposició el servei d’atenció per·
manent de la línia 900 900 120, i en cas
d’emergència el 112. n
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L’FSE inverteix en el teu futur

El Circuit d’Atenció a les Víctimes de Violència
masclista s’adapta a la nova legislació

Ja fa més de vint anys que
Nacions Unides va identifi·
car la violència masclista com
el crim encobert més estès al
món. Malauradament, encara
no podem dir que aquesta de·
finició hagi perdut la seva vi·
gència, tot i que és indubtable
que en els últims anys s’han
produït avanços importantís·
sims. La manera de percebre
aquest greu delicte ha sofert
un canvi radical. La violència masclista, com a forma de
violència present en tot el món i producte de la desigualtat
entre homes i dones, ha passat de ser considerada com un
drama familiar, sobre el que s’havia de passar de puntetes
i en silenci, a ser qualificada de clara violació dels drets de
les dones; els drets fonamentals a la llibertat, a la vida i a la
integritat física.

Eradicar la violència masclista
s’ha convertit en una qüestió
política de primera línia
Les transformacions en la percepció de la violència de
gènere han donat lloc, i alhora han estat producte, d’un
canvi polític gràcies al qual la preocupació per eradicar-la
ha anat adquirint protagonisme fins a convertir-se en una
qüestió de primera línia. A l’Estat espanyol comptem, des
de l’any 2003, amb lleis que integren entre els seus objec·
tius proporcionar protecció a les víctimes de la violència
masclista. Però és la Llei Orgànica de Mesures de Protec·
ció Integral contra la Violència de Gènere, aprovada el
2004, la primera normativa que recull una resposta global
a la violència específicament exercida contra les dones pel
fet de ser dones, amb inclusió d’aspectes no només penals
i assistencials, sinó també preventius, educatius, sanita·
ris i socials. Aquest enfocament integral va constituir el
primer pas, en implicar la necessitat d’establir una coor·
dinació entre els diferents organismes competents cap a
la unificació dels instruments de protecció a les víctimes.
A Catalunya, la Llei de Dret de les Dones a Eradicar la Violèn·
cia Masclista, del 2008, suposa un pas endavant quant al fet
que parteix de la premissa que la violència masclista, en la me·

sura que constitueix un impediment perquè les dones puguin
exercir la plena ciutadania, és un greu obstacle a la construcció
d’una societat veritablement democràtica. Sota aquesta pers·
pectiva, més enllà de proporcionar protecció a les víctimes,
la finalitat de la llei és establir els mecanismes necessaris per
garantir la no vulneració del dret bàsic de les dones de viure
lliures de qualsevol manifestació d’aquesta violència.
A partir d’aquest marc normatiu, els ajuntaments de Cata·
lunya ens hem anat dotant d’eines per fer front a una xacra
que està present a tots els àmbits de la nostra societat. La
nostra posició de proximitat ens converteix en els agents
idonis per assegurar el correcte desplegament de les lleis. El
nostre coneixement del territori ens fa responsables de ga·
rantir l’aplicació de les mesures adequades perquè les dones
del nostre municipi puguin exercir plenament el seu dret
de viure lliures de la violència masclista en totes i cadascu·
na de les seves manifestacions.
L’Ajuntament de Sant Boi va instaurar el primer Circuit Local
d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere l’any 1999.
Des de llavors, hem treballat incansablement per millorar la
nostra capacitat de resposta davant les necessitats que se’ns
han anat plantejant. Avui, però, els avenços legislatius ens
permeten donar un salt qualitatiu gràcies a la possibilitat
d’establir una coordinació entre els diversos àmbits –sanitari,
educatiu, judicial, policial, etc.– que poden intervenir en les
diferents etapes d’un procés. Aquestes eines estan millorant la
nostra efectivitat i ens permeten reforçar el nostre compromís
amb les dones de Sant Boi de vetllar pel seu dret a viure lliures
de violència. n

Us convido a solidaritzar-vos amb
aquesta lluita participant a la Marxa
contra la Violència Masclista que
tindrà lloc el proper 21 de novembre.
Entre tots i totes demostrarem que
a Sant Boi aquesta violència no té
cabuda.
Lluïsa Moret i Sabidó
Tinenta d’alcaldia de Benestar
i Ciutadania
Regidora de Polítiques per a la Igualtat de Gènere
i Nous Usos del Temps
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25 de novembre del 2010

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA masclista
29 d’octubre,
5 i 12 de novembre
CURS: Tractament de la violència
amb homes agressors, destinat a pro·
fessionals dels serveis locals.
Reflexionarem sobre els models de
masculinitat i oferirem coneixements
pràctics per a la detecció i treball amb
agressors –models d’abordatge, aten·
ció i promoció del treball en xarxa–.
Lloc: Centre de Recursos i Documen·
tació de les Dones (CRDD), c. Ebre,
27, de 10 a 14 h.
Cal inscripció prèvia al CRDD.

10 i 17 de novembre
CURS: Com detectar i derivar casos
de violència masclista, destinat a per·
sones membres d’entitats.
Coneixement dels serveis per tal de fer
una bona atenció i derivació de les do·
nes que pateixin violència masclista.
Lloc: Centre de Recursos i Documen·
tació de les Dones (CRDD), c. Ebre,
27, de 18 a 19.30 h.
Cal inscripció prèvia al CRDD.

10 de novembre
Xerrada col·loqui: Discriminación y
violencia, ¿por qué la toleramos?
Lloc: Can Massallera, c. Mallorca, 30,
a les 19 h.
Organitza: EMI Associació en contra
de la violència familiar.

20 de novembre
Acte públic en commemoració del 25
de novembre, Dia Internacional con·
tra la Violència Masclista.
Activitats permanents de 10 a 14 h
Estand amb documentació especia·
litzada i informació dels serveis del
CRDD.
Construcció col·lectiva de la pancarta
–mural per la marxa contra la violèn·
cia vers les dones.
12 h Activitat infantil a càrrec de la
contacontes Merche 8A.
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Què contem quan contem?
13 h Lectura del manifest a càrrec de
Jaume Bosch, alcalde de Sant Boi.
Lloc: Mercat de la Muntanyeta, c.
Lluís Pascual Roca, 67-73.
Aquest acte comptarà amb una intèr·
pret de llenguatge de signes.

21 de novembre
Per primera vegada Sant Boi demostra
el seu rebuig a la violència Masclista
amb una Marxa contra la Violència
Masclista
Lloc i hora d’inici: pl. Ernest LLuch
(Camps Blancs) a les 10 h.
Actes a l’arribada de la Marxa a Can
Massallera, c. Mallorca, 30.
12 h Espectacle a càrrec del grup de
lectura dramatitzada.
12.30 h Lectura del Manifest
Aquests actes comptaran amb una in·
tèrpret de llenguatge de signes

24 de novembre
Xerrada col·loqui: Recursos disponibles en cas de violència masclista.
Lloc: Casal de Barri de Camps Blancs,
c. Salvador Seguí, s/n a les 17.30 h.
Organitza: Associació Cultura Viva
Santboiana amb la col·laboració dels
Mossos d’Esquadra.

25 de novembre
Xerrada col·loqui: Sobre la violència
Masclista.
Lloc: Casal de barri de Casablanca, c.
Badajoz, s/n, a les 15.15 h.
Organitza: Associació Endavant Dones
Casablanca amb la col·laboració dels
Mossos d’Esquadra
Cinema: Frozen River
Sinopsi: Ray Eddy viu amb la seva fa·
mília en una caravana al nord de l’es·
tat de Nova York. Quan el seu marit
l’abandona, enduent-se amb ell tots
els estalvis, es troba en una complica·
da situació econòmica que la força a
prendre mesures dràstiques per poder

tirar endavant els
seus fills. Acaba
acceptant la pro·
posta de passar
immigrants
il·
legals del Canadà
als Estats Units
conduint per so·
bre d’un riu gelat.
Una història so·
bre l’amistat entre
dones, la supera·
ció i la immigració.
Lloc: Cal Ninyo, c. Joan Bardina, 4446, a les 18 h
Servei de guarda d’infants

3 de novembre
Xerrada-taller i gravació de missatges
contra la violència que es publicaran al
bloc: www.quemendius.wordpress.com
Lloc: Can Massallera, c. Mallorca, 30
a les 18.30 h.
Organitza: DID Dinamització i Do·
cumentació per a la Igualtat d’Opor·
tunitats.
Informació i inscripció prèvia:
quemendius@gmail.com

Del 15 al 28 de
novembre
Guia de lectura i exposició de llibres
contra la violència masclista.
Lloc:
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, c.
Baldiri Aleu, 6-8.
Biblioteca Maria Aurèlia Capmany,
pl. Eduard Toldrà, s/n.
Per informació i inscripcions:
Centre de Recursos i Documentació
de les Dones (CRDD)
Dimarts i dijous de 10 a 13 h
Dimarts, dimecres i dijous de 17 a 20 h
Tel. 93 635 12 00. Ext: 156
e.mail: crdones@santboi.cat
També podeu visitar el bloc:
www.donessantboi.wordpress.com

Un any més baixen les denúncies
per violència masclista
L’informe de dades sobre Violència con·
tra les Dones, que s’elabora trimestral·
ment des del Consell Comarcal a partir
de la informació facilitada pel Consell
General del Poder Judicial, reflecteix un
lleuger descens en el nombre de denún·
cies i d’ordres de protecció registrades
als jutjats; en canvi, creix en l’àmbit de
tot l’Estat el nombre de dones mortes a
mans de les seves parelles o exparelles.
Així, durant el 1r trimestre de 2010, els
partits judicials del Baix Llobregat van
registrar 434 denúncies, el 76,7% de les
quals van ser rebudes per atestat policial
amb denúncia de la víctima de violència
masclista. En canvi, durant el 1r trimes·
tre de 2009 les denúncies registrades van
ser 500. El nombre d’ordres de protec·
ció interposades durant el 1r trimestre
2010 va ser de 148, dues menys que les
150 interposades en el mateix període
de l’any 2009. Durant tot l’any 2009 es
van registrar 1.995 denúncies.
Pel que fa a la relació amb la víctima, el
29,7% dels agressors eren cònjuges, el
10,8% excònjuges, el 21,6% mantenien
una relació afectiva i el 37,9% l’havien
mantingut amb anterioritat.

En referència al nombre d’agressors
condemnats, cal destacar la reducció
en comparació al 1r trimestre de 2009:
durant aquest 1r trimestre de 2010 el
nombre de condemnats de nacionali·
tat espanyola a la comarca va ser de
26, 26 menys que en el 1r trimestre de
2009, que van ser 52, i el nombre de
condemnats de nacionalitat estrange·
ra va ser de 10,2 més que en el període

precedent. Durant tot el 2009, al Baix
Llobregat, 154 homes espanyols i 37
estrangers van ser condemnats.
Al llarg del primer trimestre de 2010,
els diferents jutjats de Violència sobre
la Dona dels partits judicials del Baix
Llobregat van registrar 17 faltes per
injúries, 18 per vexació injusta i 15
més per altres faltes. n

Denúncies i renúncies. 1r T 2009 - 1r T 2010

1rT 2009
Denúncies Renúncies

1rT 2010
Denúncies Renúncies

Partits Judicials
Martorell

80

9

48

1

Sant Boi de Llobregat

77

6

45

4

Sant Feliu de Llobregat

61

21

60

14

Cornellà de Llobregat

71

12

47

0

145

0

145

3

7

2

36

12

59

0

53

2

Gavà
Esplugues de Llobregat
El Prat de Llobregat
Baix Llobregat
Catalunya
Espanya

500

50

434

36

4.388

460

4.542

336

33.656

3.930

32.496

4.070

Font: OC-BL, a partir de les dades de l’Observatorio contra la Violencia Doméstica y de
Género (CGPJ).

Novetats en el funcionament del Circuit
local d’Actuació envers la Violència Masclista
El Circuit d’Actuació envers la Violèn·
cia Masclista de Sant Boi va ser un dels
dispositius pioners a Catalunya en l’acció
coordinada per la lluita contra la violèn·
cia de gènere. En els darrers anys s’ha ac·
tualitzat per adaptar-se a la nova realitat.
A més de la incorporació de nous agents
al territori, el marc legal de referència ha
sofert variacions importants arran del
desplegament de la Llei 5/2008 del Dret
de les Dones a Eradicar la Violència Mas·
clista. La nova llei deixa de considerar la
violència vers les dones únicament com
una agressió, per passar a destacar la seva
greu repercussió com a impediment del
dret de les dones a exercir la plena ciu·
tadania. Així la lluita contra la violència
de gènere no pot limitar-se a garantir la
protecció a les víctimes. Per promoure
una societat veritablement democràtica
és imprescindible que els dispositius d’ac·

tuació abastin l’àmbit de la prevenció, i
que desenvolupin les eines necessàries per
donar resposta a la complexitat dels efec·
tes de la violència masclista en la vida de
les persones que la pateixen.
Recollint aquest plantejament, el Circuit
d’Actuació envers la Violència Masclista
de Sant Boi ha adaptat el seu model de
funcionament amb la creació de dues co·
missions de treball:
1.- La comissió dedicada a la prevenció
de la violència, amb la finalitat de disse·
nyar les accions pedagògiques, comuni·
catives i de sensibilització necessàries per
combatre els estereotips culturals que sus·
tenten la violència de gènere.
2.- La comissió d’atenció a les víctimes,
formada per professionals dels diferents
àmbits que intervenen en les etapes d’un
procés, garantint així una atenció inte·
gral i un seguiment adequat a les carac·

terístiques específiques de cada situació.
La periodicitat de les seves reunions i la
seva composició interdisciplinar garan·
teixen el reforçament del circuit com a
instrument de prevenció de la violència,
i una millora de l’atenció mitjançant la
coordinació entre tots el recursos i serveis
existents.
La nova llei reconeix també l’existèn·
cia de formes de violència vers les do·
nes més ocultes i contra les quals és
imprescindible dissenyar estratègies
apropiades. En aquest sentit, el circuit
afegeix als seus objectius els d’elaborar
un protocol específic contra la muti·
lació genital femenina, i promoure
l’elaboració i aplicació per part de les
empreses del territori de protocols in·
terns per prevenir i tractar els casos
d’assetjament per raó de sexe que es
produeixin en l’àmbit laboral. n
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El 98% de les persones detingudes per
violència familiar són homes
El Programa de Seguretat contra la
Violència Masclista de la Generalitat
treballa per eradicar la violència mas·
clista des de l’àmbit de la seguretat i
desenvolupa el seu pla d’acció a partir
de tres grans eixos: formació, recerca
i desenvolupament del coneixement, i
disseny del model d’atenció policial a
les dones que pateixen violència mas·
clista en el territori català.
Això es tradueix en un seguit d’actu·
acions, com són: analitzar la realitat
amb uns altres ulls incorporant-hi la
perspectiva de gènere, potenciar la re·
cerca i el coneixement del fenomen,
i prioritzar i apostar per la formació
reglada de qualitat adreçada a tots els
professionals de la seguretat.
Per donar una resposta adient a les do·
nes que pateixen violència masclista i
evitar la victimització secundària, es
necessita, comenta l’Alba Garcia, di·
rectora del Programa de Seguretat con·

tra la violència masclista, una atenció
integral, és a dir, l’abordatge d’aques·
ta problemàtica des d’una perspectiva
multidimensional, amb atenció a la
diversitat (territorial, cultural, sexual o
personal), per tal de garantir els drets
de les dones a viure lliures de violència.
El model de socialització que tenim a
l’actual societat patriarcal facilita di·
ferents aprenentatges que reconeixen
dos models diferenciats i desiguals. La
socialització produeix uns estereotips i
uns rols que influeixen en els models
relacionals de les persones. El model
masculí és definit com un model més
actiu, directe i, fins i tot, una mica
més agressiu. Contràriament, el rol
que socialment s’ha determinat per a
les dones comporta un estil més pas·
siu i, sobretot, més conciliador davant
el conflicte, fomentant en les dones
el desenvolupament d’estratègies més
discursives.

Delictes segons el sexe
Els homes són més víctimes de delictes
i faltes contra el patrimoni, mentre que
les dones ho són especialment en l’àm·
bit familiar i contra la llibertat sexual.
Una dada clara que dóna fe d’aques·
ta afirmació i del fort biaix de gènere
existent a la societat és la referida a les
detencions segons els delictes per sexes.
La violència que es dóna en l’espai fami·
liar recau principalment sobre les dones.
L’agressor majoritàriament és un home:
més del 98% de les persones detingudes
per violència familiar són homes.
Així l’any 2009 a Catalunya en l’àm·
bit familiar van ser detingudes per
delictes de lesions 113 dones i 1.637
homes. La principal tipologia delic·
tiva és la dels delictes contra les per·
sones en l’àmbit familiar, que registra
durant l’any 2009 14.520 víctimes de
les quals 11.908 són dones, tal com
podem veure en la taula següent. n

Víctimes de fets contra les persones en l’àmbit familiar. Dades absolutes i taxes per 1.000 habitants

Catalunya

Víctimes de fets contra les persones en l’àmbit familiar

2009
Homes

Taxa

Dones

Taxa

Total

Taxa

Delictes contra les persones en l’àmbit familiar

2.610

0,35

11.908

1,59

14.520

1,94

Maltractaments en l’àmbit de la llar

1.801

0,24

7.607

1,02

9.409

1,26

Violència fís/psíq habitual a l’àmbit familiar

809

0,11

4.301

0,58

5.111

0,68

Faltes contra les persones en l’àmbit familiar

1.366

0,18

924

0,12

2.290

0,31

Falta d’incompliment d’obligacions familiars

1.366

0,18

924

0,12

2.290

0,31

Font: Informe VM 09. Programa de Seguretat contra la Violència Masclista. Generalitat de Catalunya

7 de cada 10 dones víctimes de violència
masclista en la parella són menors de 40 anys
Tot i que la violència masclista en l’àmbit de la pare·
lla és un fenomen que pateixen les dones al llarg de la
seva vida, les xifres mostren, tal com podem veure en
les següents taules, que el 65,7% del total de dones que
denuncien violència masclista es troben agrupades en la
franja d’edat compresa entre els 20 i els 39 anys, al igual
que els agressors. Un fet preocupant és que si bé aquest

sector de població rebutja obertament aquests tipus de
violències, és significatiu que una part important de la
població jove accepti la violència com a pràctica quoti·
diana dins les seves primeres relacions afectives.
Per tant, és molt important difondre un missatge preventiu a
la població jove per prevenir qualsevol situació d’abús, con·
trol i manipulació vers les dones. n

Víctimes àmbit familiar (violència masclista) per edat

Agressors àmbit familiar (violència masclista) per edat

2009

2009

Víctimes

%

1.801

100%

Agressors

941

100%

< 20

273

15,16%

< 20

112

11,90%

20-39

570

31,65%

20-39

534

56,75%

40-59

594

32,98%

40-59

277

29,44%

60-79

298

16,55%

60-79

18

1,91%

> 80

66

3,66%

> 80

0

0,00%

Font: Informe VM 09. Programa de Seguretat contra la Violència Masclista. Generalitat de Catalunya

6

%

novembre 2010

Actuar és prevenir

La violència sexual pren diferents formes, que se centren
essencialment en les agressions i els abusos sexuals. La ma·
jor part es produeix per part d’homes coneguts de la víc·
tima, fet que dificulta molt que surti a la llum per la por,
la vergonya, el lligam emocional o la utilització que en fa
l’agressor per atemorir la víctima i per evitar que aquesta
emprengui accions legals contra ell.
Les dones d’entre 11 i 30 anys són les que tenen més risc
de patir violència sexual. Segons les dades policials, en
76,19% dels casos d’agressions sexuals denunciades al Baix
Llobregat la víctima se situa en aquesta franja d’edat. El
perfil de l’agressor és el d’un home entre 21 i 40 anys. Cal
destacar, per tant, que l’inici de la victimització es produeix
a edats molt joves i que el mal produït genera seqüeles pro·
fundes en les vides de qui pateix aquesta violència.
Aquest tipus de violència masclista es manté al llarg del
temps i acostuma a seguir pautes similars pel que fa a as·
pectes com els llocs, les franges horàries o la incidència per
dies de la setmana.
Agressions sexuals per edats. Baix Llobregat

2008

2009

Fets principals

66

42

Víctimes d’11 a 20 anys

42

16

Víctimes de 21 a 30 anys

24

16

Víctimes de 31 a 40 anys

14

5

Víctimes de 41 a 50 anys

4

4

Víctimes de 51 a 60 anys

3

1

Víctimes de més de 60 anys

0

0

Agressors d’11 a 20 anys

12

9

Agressors de 21 a 30 anys

10

7

Agressors de 31 a 40 anys

15

11

Agressors de 41 a 50 anys

4

2

Agressors de 51 a 60 anys

2

1

Agressors de més de 60 anys
Font: CME

1
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Actuar és prevenir i prevenir és actuar?
Al llarg dels últims anys s’han desenvolupat al nostre país
nous instruments normatius, lleis, plans i programes pú·
blics, combinats amb iniciatives dels moviments socials,
d’institucions i organismes més enllà dels governamentals
que són una mostra del que s’ha avançat en l’abordatge de

L’educació en valors i la
veritable coeducació, eines
bàsiques per prevenir la
violència sexual

la violència a curt termini, però tot fa pensar que el caràcter
multidimensional i multisistèmic de la violència masclista
complica la cerca d’instruments i accions realment eficaces
per poder eradicar-la i haurem d’establir en la planificació
estratègica objectius a llarg termini, basats fonamental·
ment en les polítiques preventives integrals des de tots els
àmbits d’actuació, afirma Garcia.
Actuar en qualsevol àmbit en matèria de formació, de re·
cerca, de coneixement o en establir models d’actuació des
dels diferents àmbits és en definitiva fer prevenció. Canviar
però, les lògiques que produeixen la violència masclista,
evitar que aquesta esdevingui crònica i es reprodueixi, es
converteix en la finalitat primera de les polítiques preventi·
ves a curt, mig i llarg termini.
Com prevenir? Si aprofundim en estratègies preventives
de la violència masclista tenint en compte els diferents àm·
bits d’actuació, primària, secundària i terciària, haurem
d’incidir de ben segur en el mateix model educatiu per su·
perar definitivament el model tradicional de relació social
i afectiva entre els gèneres per a nois i noies, a partir de
l’educació en valors i de la veritable coeducació. Uns valors
que, entre d’altres, siguin la malla per a treballar per una
nova feminitat i masculinitat. I també que aquest model
aconsegueixi endinsar-se en aquesta part tant important de
l’evolució humana que és l’afectivitat i l’amor sota princi·
pis d’igualtat i respecte.
En el context actual de crisi econòmica, de fragilitat social,
treballar per a l’eradicació de la violència masclista des de la
proximitat, coneguda i reconeguda de les administracions
locals, és un gran repte. És un deure, una gran responsa·
bilitat i un compromís de ciutadania. És un dels horitzons
possibles per poder assolir una societat on les dones tin·
guem un vida lliure de violència masclista, conclou l’Alba
Garcia. n
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Les conclusions del 3r Congrés

de les Dones del Baix Llobregat Donen pas
a un treball de coresponsabilitat entre dones i homes
Els passats dies 28 i 29 de maig va tenir
lloc a Viladecans el 3r Congrés de les
Dones del Baix Llobregat. El congrés
ha tingut una participació superior a les
600 persones. La presència dels homes
ha estat una de les novetats més desta·
cables, amb una assistència d’un 5%.
El dissabte 29, va tenir lloc el debat de
les persones participants distribuïdes
en 3 comissions: Igualtat, Nous valors,
nous rols i Violències. La consellera de
Salut, Marina Geli, va ser l’encarregada
de l’acte final de cloenda.
Les conclusions i les línies de treball
futures seran la base programàtica per
a l’elaboració del Pla de Polítiques de
Dones pels propers dos anys. Es po·
den consultar a l’adreça www.elbaix·
llobregat.net/congresdones/.
Les principals propostes d’actuació per
al període 2010-2014 són les següents:
• Sensibilitzar la societat per mitjà de
campanyes permanents sobre la ne·
cessitat de la igualtat mitjançant la
coresponsabilitat en el treball do·
mèstic i de cura.
• Promoure la complicitat i la participa·
ció activa dels homes en les polítiques
de foment de la igualtat de gènere.
• Promoure l’apoderament de les do·
nes i la seva autoestima.
• Fomentar la creació de grups d’ho·
mes per la igualtat i xarxes d’homes
igualitaris.
• Vetllar perquè els mitjans de comuni·
cació locals i comarcals, en especial els
públics, utilitzin les recomanacions edi·
tades a la comarca sota el títol “Per una
Representació Equilibrada de Dones i
Homes als Mitjans de Comunicació”.
• Promoure l’ús d’un llenguatge no
sexista.
• Promoure l’ús de les Tecnologies de la
Informació i la comunicació entre les
dones per evitar la bretxa de gènere i fo·
mentar la utilització dels mitjans digitals.
• Fomentar l’associacionisme i la par·
ticipació ciutadana.
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•R
 eivindicar una representació no se·
xista de la imatge i els cossos de les
dones als mitjans de comunicació.
•F
 omentar el desenvolupament per·
sonal dels i les joves sense cap domi·
ni patriarcal.
•F
 omentar la coeducació a tots els
àmbits socials. Educar en la cores·
ponsabilitat.
•F
 omentar la pràctica de l’esport en·
tre les dones sense cap tipus de dis·
criminació.
•A
 ctivar pactes locals del temps a
cada localitat.
• Reorganitzar els temps en el treball as·
salariat, a partir d’adequar uns horaris
que permetin equilibrar els temps per·
sonals, familiars i laborals
• Promoure bones pràctiques en les
administracions públiques relaciona·
des amb polítiques actives d’usos del
temps i que serveixin de referent per
al sector privat.
•R
 eclamar més presència femenina en
els llocs de responsabilitat i decisió a
les empreses. Promoure els lideratges
igualitaris.
• Reconèixer i tractar les malalties espe·
cífiques de dones, com per exemple la
fibromiàlgia.

• Fer campanyes informatives i divulga·
tives sobre les malalties menys conegu·
des i que afecten en especial les dones.
• Incorporar, en la negociació col·lectiva,
normatives d’igualtat i de conciliació.
• Elaborar plans d’igualtat a les em·
preses.
• Incrementar la formació permanent
en igualtat. Cursos a les empreses so·
bre masculinitats alternatives.
• Crear xarxes de dones empresàries.
• Fomentar la creació i en el cas dels
existents, l’actualització i l’ampliació
dels circuits locals d’acció i d’atenció
a les víctimes de violència masclista.
• Garantir que els serveis i recursos
adreçats a les dones víctimes de vi·
olència masclista siguin de qualitat
i que atenguin les seves necessitats.
• Mantenir les actuacions de sensibi·
lització i conscienciació ciutadana
i continuar amb la Campanya Co·
marcal del Baix Llobregat contra la
Violència Masclista.
• Les comissions de treball per als
propers quatre anys s’organitzaran a
partir dels següents eixos:
1. Valors, rols i identitats.
2. Participació i lideratge.
3. Nou model econòmic. n

Vols crear la teva empresa?
CORESSA t’ajuda
Des del Servei a Empreses i Persones
Emprenedores, l’empresa municipal
CORESSA dóna suport a les dones
de Sant Boi que vulguin crear la seva
pròpia empresa.
CORESSA (Corporació d’Empreses
i Serveis de Sant Boi, SA) forma part
de la xarxa “Inicia” per a la Creació
d’Empreses de la Generalitat de Ca·
talunya. Com a membre d’aquesta
entitat està compromesa amb l’objec·
tiu de difondre la cultura d’empresa i
donar suport a l’esperit emprenedor,
orientant i proporcionant formació,
assessorament i seguiment tècnic a

les persones que tenen un projecte o
es troben en el procés de creació o de
consolidació del seu propi negoci.
Una d’aquestes iniciatives són les ses·
sions formatives adreçades a la pobla·
ció femenina. Qualsevol dona que
tingui una idea de negoci i vulgui ferla realitat pot participar en aquestes
jornades destinades a resoldre dubtes
relacionats amb els següents aspectes:
• Com generar les idees de negoci
• Quins són els tràmits necessaris per
a la creació d’una empresa
• Com accedir als ajuts i les subvencions
• Com obtenir finançament

• Com elaborar un pla d’empresa
Les sessions no tenen lloc en unes da·
tes prefixades, sinó que s’organitzen
sempre que hi ha demanda. Per conèi·
xer les dates de les properes sessions,
així com per aclarir qualsevol dubte o
rebre informació més detallada, adre·
ceu-vos a Susana Bueno, al telèfon
93 652 98 30, o bé per correu electrò·
nic: sbueno@coressa.cat n

Sant Boi comptarà aviat amb un
Pacte per a l’Ús del Temps a la ciutat
Ja fa dos anys que l’Ajuntament de
Sant Boi va emprendre el camí de les
polítiques de Nous Usos del Temps. La
primera experiència es va produir en el
context del Pla de Millora Integral del
Barri de Casablanca, i va tenir com a
resultat la inclusió –per primera vegada
en un pla de remodelació urbanística–
d’una sèrie de mesures concretes per
donar resposta als problemes de
les persones residents al barri, re·
lacionats amb les dificultats per
assolir una distribució racional i
equilibrada del seu temps quo·
tidià.
Conscient que l’ús harmonitzat
del temps és un requisit impres·
cindible per millorar la qualitat
de vida, l’Ajuntament, per mitjà
de la Regidoria de Polítiques d’Igual·
tat de Gènere i Nous Usos del Temps,
ha estès aquesta experiència al conjunt
de la ciutat. Inicialment s’ha dut a
terme un acurat estudi per identificar
tant les dificultats, com les necessitats
específiques de les persones de cada
barri. Aquest diagnòstic ha permès

conèixer la situació de partida i elabo·
rar el primer Pacte per a l’Ús del Temps
a la ciutat, un document pioner que
garanteix la implicació dels principals

agents polítics, econòmics i socials en
l’objectiu de promoure el repartiment
equilibrat i millorar la qualitat del
temps del qual disposem els ciutadans

i ciutadanes de Sant Boi.
Les accions incloses en el Pacte es re·
parteixen en sis línies estratègiques:
1. El temps de treball a la vida quoti·
diana: estratègies per fomentar l’equi·
libri entre el temps del treball remune·
rat i el temps del treball de cura.
2. La ciutat com a escenari: estra·
tègies per aconseguir una gestió
del territori que millori l’ús del
temps.
3. Temps, inclusió i cohesió so·
cial: estratègies per a la millora
de la inclusió i la cohesió soci·
al del municipi vinculades a la
gestió del temps a la ciutat.
4. La ciutat 2.0: estratègies per
a l’augment de temps disponible
vinculades a l’ús de les tecnologi·
es de la informació i la comunicació
(TIC’s).
5. El temps i el cicle de vida: estratègi·
es per a la millora de l’ús del temps al
llarg de la vida.
6. L’anàlisi del temps a la ciutat: estra·
tègies per a l’anàlisi i la visibilitat de
l’ús del temps a la ciutat. n
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El Centre de Recursos i

Documentació de les Dones estrena Bloc
Des de principis de setembre dispo·
sem del bloc del Centre de Recursos i
Documentació de les Dones del nos·
tre Ajuntament.
És un espai virtual on podreu trobar
tota la informació relacionada amb el
centre: serveis especialitzats, progra·
mació d’activitats, fons documental i
tots els seus recursos disponibles.
També hi trobareu informació actua·
litzada sobre formació, notícies d’inte·
rès, ajuts i subvencions per a entitats,
i tot allò que tingui a veure amb la
Igualtat d’Oportunitats.
Podreu trobar documentació especialit·
zada que estarà disponible per descarre·
gar i consultar sempre que us interessi.
El trencament de l’escletxa digital és

un dels objectius del centre de recur·
sos i per aquest motiu us engresquem
a visitar el bloc i crear un espai de rela·
ció a la xarxa a través de la vostra par·
ticipació i comentaris.
Podeu accedir a consultar el bloc a:
www.donessantboi.wordpress.com n

Sant Boi acull el projecte

Derecho a una Ciudad Segura
y Equitativa para las Mujeres
El projecte de cooperació descentralit·
zada, Derecho a una Ciudad Segura
y Equitativa para las Mujeres, liderat
pel municipi de Morón (Argentina),
i en el qual participa el nostre Ajun·
tament en consorci amb d’altres mu·
nicipis llatinoamericans, es troba en
la seva fase final. El projecte, d’abast
transnacional, té l’objectiu de vetllar
per l’aplicació de la transversalitat de
gènere en les polítiques públiques,
per així promoure el disseny de ciu·
tats que respectin i fomentin la igual·
tat entre dones i homes. La iniciativa
compta amb el suport de la Diputació
de Barcelona i del Fons Català de Co·
operació al Desenvolupament.
Tant la Regidoria de Polítiques per a la
Igualtat i Nous Usos del Temps, com
la Regidoria de Cooperació, Solidaritat
i Pau consideren el fet de participar-hi
com una oportunitat excepcional per
poder intercanviar experiències i conei·
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xements amb altres municipis. El repte
és doble: es tracta, per una banda, de
dissenyar els espais urbans tenint pre·
sents les necessitats específiques d’ho·
mes i dones, i, per l’altra, els trets propis
de cada ciutat. Moltes de les desigualtats
que generen les ciutats actuals, fona·
mentalment relacionades amb l’exclusió
i la violència, tenen a veure amb una
concepció de l’espai urbà aliè a les ne·
cessitats específiques de les dones, a les
que tradicionalment no s’ha relacionat
amb l’àmbit públic.
Per combatre aquest fet i promoure
un disseny urbà més humà i iguali·
tari, els municipis participants en el
projecte han mantingut tres trobades
a les ciutats de Bogotà (Colòmbia),
Lima (Perú) i Escazú (Costa Rica). La
propera tindrà lloc a Sant Boi i servi·
rà per posar de manifest els avenços i
conèixer les experiències que cadascun
d’ells ha posat en pràctica.

Fem xarxa
El passat 7 de setembre l’Ajuntament va
subscriure un conveni amb l’Associació
Dones en Xarxa per donar impuls al
programa anomenat Dones de Sant Boi
en Xarxa, que pretén fomentar, facilitar
i estendre l’ús de les Tecnologies de la
Informació entre les dones a fi de supe·
rar l’exclusió digital per raó de gènere.
La programació per a l’any 2010 a Sant
Boi s’ha concretat en dues xerrades:
Dona la Xarxa va amb tu i la Xarxa, un
espai de participació, i tres tallers:
1r Dona, connecta’t, que pretén ésser
una introducció a la informàtica i a
l’ús de la xarxa;
2n Cada dona un bloc, que fomenta la
creació de blocs de les dones participants
3r Marquèting viral per a dones, destinat
a millorar i rendibilitzar l’ús de la xar·
xa per part de les empresàries. Aquesta
formació s’imparteix durant els mesos
de setembre a novembre de 2010 a la
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer del
nostre municipi. Més informació:
www.donessantboi.wordpress.com. n

Des del nostre Ajuntament s’ha con·
vidat a formar part d’aquesta trobada
al municipi de San Miguelito (Nica·
ragua), agermanat amb Sant Boi des
de 1994.
El seminari estarà obert a la ciutadania i
donarà l’oportunitat de conèixer diver·
ses experiències per millorar la nostra
capacitat de promoure una ciutat més
segura, equitativa i cohesionada. n

Seminari d’Escazú, Costa Rica. Agost de
2010

L’Observatori de les dones en els mitjans de

comunicació Celebra els 10 anys amb una jornada a Cornellà
L’Observatori de les Dones en els Mit·
jans de Comunicació neix l’any 2000
per iniciativa de cinc Consells de Do·
nes del Baix Llobregat (Cornellà, Sant
Boi, Esplugues, Sant Feliu i Sant Joan
Despí) i Drac Màgic, Cooperativa
Promotora de Mitjans Audiovisuals,
amb l’objectiu de dinamitzar el debat
públic sobre el paper dels mèdia en la
superació dels arquetips de gènere.
Actualment està format per 26 ajunta·
ments de diverses comarques catalanes.
En el marc de la commemoració del
seu 10è aniversari, el passat 23 d’octu·
bre l’Observatori va celebrar una jorna·
da al Citilab de Cornellà per fer una
anàlisi crítica de la representació de les
dones en els mitjans. En aquest acte,
fruit d’un any de treball i d’un procés
participatiu en el qual s’han implicat
més de 150 dones, es va presentar un
decàleg que vol transformar la repre·
sentació sexista de les dones en els mit·
jans. Són 10 punts que els mitjans hau·

rien de tenir en compte per superar les
dinàmiques sexistes i d’invisibilització
de la diversitat, basades en l’assignació
d’uns rols i estereotips determinats a les
persones pel fet de ser dones o homes.
Els 10 punts del decàleg:
1.- Representar les dones en tota la
seva diversitat i evitar caure en les
construccions de la feminitat estereo·
tipades i poc diverses.
2.- Fer visibles les aportacions de les
dones en tots els àmbits.
3.- Visibilitzar i representar dones
com a expertes.
4.- Diversificar els rols associats a la
masculinitat i a la feminitat.
5.- Evitar l’ús del cos femení com a
objecte de reclam.
6.- Evitar la vinculació entre cos salu·
dable i cànon estètic.
7.- Trencar amb la naturalització de
les dones com a víctimes.
8.- Tractar la violència masclista com
una violació dels drets humans.

9.- Fer un tractament informatiu acu·
rat de la violència masclista.
10.- Tenir en compte que la desigualtat
de gènere és un fenomen estructural.
Per a més informació:
www.observatoridelesdones.org n

Conferència inaugural “La representació
de les dones en els mitjans de
comunicació: N’hi ha per emprenyar-se?”
a càrrec de Rosalind Gill

La 1a trobada dels Consells de les Dones

aposta Pel foment de la participació política de les dones
El dissabte 2 d’octubre va tenir lloc a Barcelona la 1a Troba·
da de Consells de Dones, organitzada pel Consell de Dones
de Barcelona. Més de 200 integrants de Consells de les co·
marques del Barcelonès, del Baix Llobregat, del Maresme i
del Vallès Occidental, es van reunir per reflexionar sobre els
reptes de futur que tenen les dones a l’hora d’articular la seva
participació política des d’una perspectiva de gènere.
L’antropòloga, feminista i exdiputada mexicana Marcela
Lagarde, va obrir la jornada amb una exposició sobre la
participació de les dones a la vida pública. La seva ponència
va girar al voltant de la paraula sinèrgia, com a concepte
clau per definir la participació política femenina.
Al llarg de la jornada també es va donar a conèixer l’ex·
periència del Consell de les Dones del Baix Llobregat, un
consell pioner que desenvolupa una forta activitat.
Com a síntesi va ser aprovada una declaració institucional
que destaca les següents necessitats:
• Incentivar l’ús de les noves tecnologies i aprofitar els mit·
jans de comunicació social per divulgar les nostres pro·
postes. Cal enfortir les xarxes de comunicació local.
• Incorporar homes a les comissions de treball.
• Fomentar el diàleg i l’intercanvi d’experiències entre gent
gran i gent jove.
• Incorporar nous col·lectius al treball feminista.

•P
 otenciar la vinculació amb els governs i òrgans de deci·
sió política.
• Promoure l’establiment de compromisos reals per part de la
classe política.
•O
 brir la participació intergeneracional.
•F
 omentar el pes de les polítiques de gènere a les políti·
ques municipals.
•A
 profundir en el fet d’ésser vinculants, no informatius.
• Construir les ciutats i els pobles amb ulls i veus de dona. n

Una imatge de la trobada
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El 3r Congrés de les Dones del Baix Llobregat,
una aposta per aconseguir
una societat més justa i més igualitària
El 28 i 29 de maig passat la comarca del Baix Llobregat va assolir una fita: celebrar el 3r Congrés de les Dones.
Des del 2002, any en què va tenir lloc el primer a Sant Boi, cada quatre anys puntualment s’ha celebrat aquesta
important trobada que dóna continuïtat a un treball diari amb l’objectiu d’arribar a la plena ciutadania.
El 2006 el segon Congrés va tenir com a seu Sant Feliu de Llobregat i aquest tercer, la cita ha estat a Viladecans.
Prèviament 9 municipis de la comarca han exercit com a subseus. Un d’ells és Sant Boi que va acollir els dies 30
d’abril i 10 de maig una trobada sobre economia feminista.
Tot seguit presentem un recull gràfic d’aquests esdeveniments.
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