8822-Dones sant boi2

23/11/09

13:23

Página 1

25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL
CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES
CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES AJUNTAMENT DE SANT BOI

NOVEMBRE 2009

33

8822-Dones sant boi2

23/11/09

13:23

Página 2

MITJANS DE COMUNICACIÓ DE PROXIMITAT
I LA LÒGICA DEL GÈNERE
El dimecres 16 de desembre tindrà lloc
a Cal Ninyo una jornada organitzada
per l’Ajuntament i el Consell Comarcal per tractar i debatre perquè els mitjans de comunicació no reflecteixen
prou bé la realitat social en la què dones i homes compartim tasques i responsabilitats.
Es farà especialment incidència en els
mitjans de proximitat, públics i privats.
La defensora de El Lector de El País,
Milagros Pérez Oliva farà la conferència inaugural. I

PER LLUITAR CONTRA LA POBRESA FEMENINA CAL
PREVEURE LES DISCRIMINACIONS PER RAÓ
DE SEXE
La feminització de la pobresa i el risc
d’exclusió social de les dones va ser motiu de debat el passat 1 d’octubre a Tarragona a la jornada ‘Pobresa, exclusió
social i gènere’ organitzada per la Universitat Rovira i Virgili.
En temps de crisi, sovint parlem de la
situació de pobresa en la que es troben
moltes persones i famílies. Ara sentim
a parlar també de la feminització de la
pobresa, però aquesta, no és un fenomen nou.
El procés que fa que una dona caigui
en la pobresa és complex i difícil d’analitzar i d’entendre només amb xifres.
Cal tenir present aspectes econòmics i

socials, factors que podrien conduir
qualsevol persona a una situació de
d’exclusió: la precarietat laboral, la solitud, els dèficits educatius, la dificultat d’accés a un habitatge digne, la discapacitat, la dependència, l’analfabetisme digital, la malaltia, la discriminació, la sobrecàrrega de tasques de la llar,
la ruptura de vincles afectius...
Hi ha situacions que potser són difícils
de comptabilitzar de manera objectiva
però que juguen un paper important
en l’exclusió. Per avaluar la situació de
les dones, cal tenir en compte la visibilitat i la posició social en l’àmbit públic
i privat; la seva participació comunità-

ria, la participació en les decisions familiars, la distribució dels seus temps,
el repartiment dels recursos familiars,
les hores de treball no remunerat, la
manca d’autonomia (...). factors que
afecten a les dones degut a la imposició de rols diferenciats entre dones i homes que generen discriminacions per
raó de sexe.
Per dissenyar polítiques que afavoreixin la inclusió i la cohesió social de totes les ciutadanes i ciutadans cal tenir
en compte la perspectiva de gènere per
tal d’analitzar la situació des d’una visió global i integradora. I
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DONES I HOMES CONTRA
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
IMMIGRACIÓ I GÈNERE:
NOVES REALITATS I NOUS
REPTES

LA IGUALTAT TAMBÉ ÉS
COSA D’HOMES

Primer de tot, vull agrair l’oportunitat de
compartir amb totes i tots vosaltres una reflexió sobre tres temes que em preocupen:
dones, immigració i violència masclista. La
conjugació de tots tres, degut a les discriminacions per raó de sexe i origen presents
en la nostra societat fa que ens trobem davant d’una situació difícil, però que hem d’afrontar des de
les institucions i des del conjunt de la societat.
La societat es troba en un procés de canvi constant i la rapidesa, la intensitat i la complexitat del fenomen migratori fa que ens haguem d’adaptar a noves realitats, i a les noves persones que les integrem. Per això, la violència masclista s’ha d’abordar des d’una perspectiva àmplia que inclogui a totes i cadascuna de les dones, sigui quin sigui el
seu lloc d’origen, el seu idioma, cultura, religió...
En els últims anys ha crescut el nombre de persones nouvingudes i malgrat que la immigració es continua veient
com un fenomen majoritàriament masculí, són moltes les
dones que han arribat a la nostra ciutat afrontant el procés migratori soles.
Hi ha dones nouvingudes que es troben en situació de violència masclista, i tot i que comptem amb mecanismes i
amb un marc legal, s’ha de tenir present la situació de solitud en la què es poden trobar, per desarrelament familiar
o per desconeixement dels recursos d’un nou país.
El desenvolupament legal i el compromís col·lectiu faran
possible l’eliminació de tot tipus de discriminació per raó
de sexe i origen, en particular la violència masclista. I és
que les situacions de violència masclista s’han d’abordar
des de la corresponsabilitat dels diferents agents socials i
administracions per construir entre tots i totes una ciutat
sense violència en la que predomini la convivència plural,
respectuosa i solidària, entenent-la en totes les seves formes i declarar la violència contrària al desenvolupament
d’una societat democràtica.

Fa ja algunes setmanes una amiga em va
regalar una cita: ‘Cada hombre es una revolución pendiente’. A ella li havia regalat
un col·lega, en Bernat Escudero que pertany a l’entitat Homes per la Igualtat.
Realment crec que l’eradicació de la violència masclista, i per tant, del sistema
patriarcal passa per nosaltres les dones, tal i com demostra
la feina feta per tantes i tantes dones, com per exemple, per
l’Associació de Dones de Sant Boi que, enguany celebrem el
seu 20è aniversari, però també passa pels nostres companys.
Homes valents que s’han atrevit a donar un pas endavant
i posicionar-se davant el món reivindicant una nova forma d’exercir la masculinitat, i així trencar amb els rols i estereotips de gènere.

Juan José Casado Peña
Regidor delegat de Nova Ciutadania
President del Consell de Barri
de Marianao

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

28 de novembre: Vine al Mercat de la
Muntanyeta a construir una obra d’art
col·lectiva contra els estereotips i el
sistema patriarcal
En aquesta línia, les accions que aquest 25 de novembre
impulsem des de la Regidoria de Polítiques per a la Igualtat de Gènere i Nous Usos del Temps estan orientades, per
una banda al coneixement de la Llei del Dret de les Dones
a eradicar la Violència Masclista, que realitzarà la professora Encarna Bodelón, i per l’altra a la reflexió conjunta,
d’homes i dones, sobre les noves masculinitats i la necessitat d’alterar els rols de gènere androcèntrics i patriarcals.
Rols contra els que també es rebel·larà com ja ens té acostumats i acostumades, la conta contes Merche Ochoa. Amb
ella i amb tots i totes les que es vulguin apropar el 28 de
novembre al Mercat de la Muntanyeta, construirem una
obra d’art col·lectiva contra els estereotips i la violència
masclista. Allà, podrem demostrar que cada ésser humà és
una revolució pendent i que un altre món és possible.
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25 DE NOVEMBRE DEL 2009
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES
19 DE NOVEMBRE

26 DE NOVEMBRE

Celebració del 20è aniversari de l’Associació de Dones de Sant Boi
Lloc: Cal Ninyo. c. Joan Bardina, 4446, a les 17.30 h. Hi haurà servei de
guarda d’infants

Taula rodona: La igualtat també es cosa
d’homes
Presenta: Jaume Bosch, alcalde
Participen:
- Daniel Gabarró, mestre, psicopedagog i investigador en gènere.
- Bernat Escudero, membre representant de l’Associació AHIGE
- Miguel Comino, Regidor de Joventut i Igualtat de l’Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts.
Modera: Lluïsa Moret, Tinenta d’alcaldia de Benestar i Ciutadania
Lloc: L’Olivera, Plaça Montserrat Roig,
3, a les 18 h Hi haurà servei de guarda
d’infants

22 DE NOVEMBRE
Representació de l’obra de teatre Buscando
a H i l a r y, de Blanca
Marsillach. L’actriu
protagonitza la història
d’una advocada d’èxit
que en arribar als quaranta reflexiona
sobre la seva vida i se
n’adona que se sent insatisfeta i infeliç. Una
comèdia àcida que mostra un alliberament personal.
Preu:12 euros entrada normal. 9 euros
entrada reduïda
Lloc: Can Massallera. c. Mallorca, 30,
a les 19 h

24 DE NOVEMBRE
Xerrada: Recursos per les dones que pateixen violència masclista
Lloc: Hotel d’ Entitats. C. Riereta, 4,
a les 19 h
Organitza: Associació EMI i col·labora Espais per la Igualtat

25 DE NOVEMBRE
Conferència: La Llei 5/2008, del dret
de les dones a eradicar la violència masclista. Canvis legislatius i implantació,
per Encarna Bodelón, professora de Filosofia del Dret a la UAB. Directora del
grup de recerca Antígona.
Lloc: Cal Ninyo . c. Joan Bardina, 4446, a les 18 h Hi haurà servei de guarda d’infants
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28 DE NOVEMBRE
Acte públic en commemoració del 25
de novembre, Dia Internacional contra la Violència vers les Dones
Activitats permanents 10 h - 14 h

• Estand amb una mostra de documentació especialitzada i informació dels
serveis del CRDD
• Construcció col·lectiva d’una obra
d’art al voltant dels estereotips i la violència masclista.
12 h Activitat per a tots els públics a
càrrec de la conta contes i pallassa Merche Ochoa.
13 h Lectura del manifest a càrrec de
Jaume Bosch, Alcalde
Lloc: Plaça del Mercat de la Muntanyeta
Aquest acte comptarà amb una intèrpret
de llenguatge de signes

SETMANA DEL 23 AL 27
Guia de lectura i exposició de llibres
contra la violència masclista
al Centre de Recursos i Documentació
de les Dones
Lloc: Can Jordana C/ Ebre, 27

2 de desembre, acte de lliurament
de la 5a edició del Premi Delta
El Premi Delta és un concurs literari que té com objectiu estimular la creació literària de les dones del
Baix Llobregat tenint en compte la perspectiva de gènere, i fer-ho visible a través de la publicació de les
obres guanyadores. Cada dos anys, un Ajuntament de
tots els participants n’assumeix el lideratge, enguany
ha estat a mans de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
El passat 15 de setembre va finalitzar el termini de
presentació d’obres literàries. Aquest any s’han presentat un total de 21 obres.
Cal destacar que va tenir lloc el passat mes de juliol
un curs d’escriptura al Centre de Recursos i Documentació de les Dones de l’Ajuntament de Sant Boi.
Altres municipis com Castelldefels i Sant Joan Despí també han impartit cursos d’aquestes característiques. Els premis estan valorats en 3.000 euros per
l’obra guanyadora i 600 euros per l’obra finalista.
L’acte de lliurament d’aquesta cinquena edició, tindrà lloc a Sant Joan Despí el dia 2 de desembre del 2009 a les 19 h.
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EL CONSELL DE LES DONES POSA EN MARXA
UNA CAMPANYA COMARCAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

El dimarts 27 d’octubre es va donar el
tret de sortida a la primera campanya
comarcal contra la violència masclista
elaborada conjuntament entre els 30

municipis de la comarca del Baix Llobregat entre els quals s’hi troba Sant Boi.
La presentació de la campanya, que ha
tingut lloc en el Consell Comarcal del

Baix Llobregat, ha comptat amb
l’assistència, entre d’altres, d’Imma
Moraleda, Diputada de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de
Barcelona, Rosina López, Presidenta
de la Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat i Rosa Boladeras, Presidenta del Consell Comarcal
del Baix Llobregat. També hi ha assistit la Tinenta d’alcaldia de Benestar i
Ciutadania del nostre ajuntament Lluïsa Moret, tal i com podem veure en la
fotografia, la primera per la dreta. La
campanya consisteix en una imatge
que, en diferents formats, apareixerà
en tots els materials que s’elaborin des
de cada municipi amb la finalitat d’actuar de manera conjunta per eradicar
aquesta xacra social. I

25 DE NOVEMBRE:
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES
Enguany l’Institut Català de les Dones,
òrgan depenent de la Generalitat de Catalunya, les diputacions de Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona, la Federació
de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
han aprovat conjuntament el següent
manifest pel dia 25 de novembre Dia Internacional contra la Violència envers les
Dones, al qual l’Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat s’hi adhereix.
MANIFEST
Avui, dia internacional per a l’eliminació de la
violència envers les dones, les institucions
públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat, les diputacions i els ajuntaments,
volem expressar el nostre condol per la mort
de: bMaria del Mar, Meryem, Weiyu, Natasa,
Maria Teresa, Nadia, Maria Robiria, Hilda,
Josefa i Reyes, víctimes de la violència masclista a Catalunya aquest any 2009, femicidis
que, any rere any, ens mostren la terrible dimensió d’aquest problema. Segons declaracions de les Nacions Unides, actualment podem afirmar que la violència contra les dones
i llurs fills i filles s’ha convertit en una de les

més clares manifestacions de vulneració dels
drets humans referents a la integritat física i
moral, la dignitat, la salut i la seguretat de les
dones. Destrossa vides, fractura famílies i
comunitats i és un impediment per al ple desenvolupament econòmic, polític, social i cultural dels pobles i ciutats del món.
A Catalunya, la Llei del dret de les dones a
eradicar la violència masclista, que constitueix
un gran pas en l’abordatge d’aquesta problemàtica, va ser aprovada per unanimitat pel
Parlament ara fa més d’un any. En aquests
moments, el Govern de la Generalitat, amb
la col·laboració dels ens locals i supramunicipals, està realitzant el desplegament reglamentari que ha de permetre la seva total implantació a tots els territoris del nostre país.
Aquest marc legal aposta per posar les dones en
el centre de les polítiques públiques, per tal que
aquestes siguin subjectes de drets i no només
objectes de protecció. Alhora, reconeix el caràcter estructural de la violència masclista, és a dir,
parteix de la premissa que es tracta d’ una problemàtica arrelada a les nostres societats i lligada amb les formes de ser, de sentir-se i de relacionar-se de dones i homes. Aquest reconeixement comporta, entre altres coses, actuar més

enllà de la violència que té lloc en la parella i la
família. Així, la violència en l’àmbit laboral i en
el sociocomunitari, com les agressions sexuals,
les mutilacions genitals femenines, els matrimonis forçosos, o el tràfic i explotació sexual de
dones i nenes, entre d’altres, són també objecte d’atenció per part de les institucions catalanes, les quals estem esmerçant tots els esforços
i recursos al nostre abast per fer-hi front.
Però, l’èxit de totes les mesures que s’estan tirant endavant també exigeix el compromís i la
implicació de la societat civil, per tal d’avançar
conjuntament i amb contundència en l’eradicació de la violència masclista. Aquesta voluntat ha d’impregnar la ciutadania i arrelar en la
seva memòria col·lectiva, arraconant els nínxols culturals que impedeixen que les relacions
entre els sexes estiguin basades en l’autonomia,
el respecte i en la llibertat. En aquest sentit, les
tasques de sensibilització per al canvi d’imaginaris culturals basats encara en estereotips sexistes, constitueix un camí imprescindible.
Les institucions públiques catalanes ens comprometem, en el marc simbòlic d’aquesta
diada, a seguir treballant per un país on
l’eradicació de la violència masclista sigui,
algun dia, una fita acomplida. I
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LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA,
UN TIPUS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
QUE S’HA DE COMBATRE
La Mutilació Genital Femenina tucionals que es facin en relació a la
(MGF) és aquella pràctica que impli- MGF i El Protocol de prevenció i
ca l’extirpació total o parcial dels atenció policial de la MGF, seguint
genitals externs femenins o d’altres les línies d’actuació del Protocol
agressions als òrgans genitals de les marc, desenvolupa la tasca interna de
dones per raons culturals, religioses o l’actuació de la Policia de la
d’altres amb finalitat no terapèutica. Generalitat – Mossos d’Esquadra i fa
Hi ha quatre tipus diferents de muti- recomanacions que pretenen facililació de clítoris, segons el grau d’ex- tar els abordatges proactius i preventirpació i la zona afectada. Però totes tius.
aquestes variacions tenen en comú el L’abordatge preventiu de la MGF
fet que són irreversibles.
preveu que la via judicial és el darrer
Actualment es practica en vint-i-sis esglaó del procés. Sempre serà millor
països africans i alguns d’Àsia. Se’n que una família abandoni la pràctica
desconeix el seu origen però es consi- per propi convenciment que per
dera que podria ser una pràctica imposició legal. Ara bé si una menor
mil·lenària sorgida a l’antic Egipte, es troba en situació de risc real, els
prèvia al naixement i a l’expansió de drets d’aquesta i la seva integritat físil’Islam, que es va difondre a través de ca prevaldran i la protegiran. Per tant,
la influència de la civilització egípcia. en l’àmbit proactiu, si el jutge ho estiNo és un precepte de l’Islam ni de cap ma pertinent, podrà adoptar les
de les religions principals.
mesures cautelars necessàries per proA les zones on es practica la MGF pot tegir la menor.
ser un requisit ineludible per poder El treball preventiu exigeix la coordicasar-se, per assolir una determinada nació entre els i les professionals dels
posició o simplement per
ser acceptada dins la
comunitat, ja que amb la
intervenció es creu que la
dona aconsegueix netedat
i puresa.
La mutilació genital
femenina és un delicte a
Catalunya, com també
ho és a molts països d’origen de les persones que la
practiquen i on encara
està estès aquest costum.
Des de la Generalitat es
disposa del Protocol
d’Actuacions per prevenir la MGF de la
Secretaria d’Immigració
del Departament d’Acció
Social i Ciutadania que és
el marc de referència per Mapa dels països on es
totes les actuacions insti- practica la MGF
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diferents àmbits implicats: salut, educació, serveis socials, immigració,
infància, Ministeri Fiscal, jutjats i
Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra, altres cossos de seguretat
i entitats que treballen per a la prevenció de la MGF.
L’objectiu és que totes les famílies que
han arribat a Catalunya provinents
dels països practicants siguin subjectes destinataris d’abordatges preventius i sensibilitzadors abans que no es
plantegi un viatge de retorn definitiu
o de vacances al país d’origen, atès
que en la majoria dels casos la MGF
es produirà fora del nostre territori.
Les conseqüències de la Mutilació Genital Femenina
La MGF és un acte de violència masclista que, sovint, genera complicacions físiques, psicològiques i sexuals
en les dones i les nenes.
Les conseqüències immediates poden
ser: dolor sever, hemorràgia i, per
tant, anèmia, infecció,
ulceració de la regió genital, lesions del teixit adjacent i retenció d’orina,
entre altres. L’hemorràgia i
la infecció poden causar la
mort. A més de l’impacte
psicològic que pot provocar situacions d’ansietat,
depressió, terror, sentiments d’humiliació i trastorns sexuals.
A llarg termini pot provocar transmissió d’infeccions com el VIH, hepatitis o el tètanus; anèmies
cròniques; complicacions
obstètriques; depressió;
pors; disminució de la sensibilitat sexual; dolor en
les relacions sexuals; anorgàsmia...
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BAIXEN LLEUGERAMENT
LES DENÚNCIES PER VIOLÈNCIA MASCLISTA

La violència masclista al Baix Llobregat
Evolució trimestral de les denúncies
i renúncies Baix Llobregat. 2007-2009
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Font: Elaboració Consell Comarcal a partir de les dades del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. CGPJ.

L’any 2008 a tot l’Estat Espanyol 76
dones han mort per violència masclista, de les quals 10 a Catalunya. Fins els
29 d’octubre de 2009, les mortes són
49, 10 també a Catalunya.
Pel que fa a les denuncies presentades,
segons dades de l’Observatorio contra
la Violencia Doméstica y de Género del
Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), a l’Estat Espanyol s’han registrat 68.639 denúncies des de gener fins
juny 2009, és a dir, 15 denúncies per
cada 10.000 habitants. En aquest període a Catalunya s’han presentat
8.968 denúncies, el 13% de les rebudes a tot l’Estat.
L’any 2007 es van rebre 126.293 denúncies a l’Estat, de les quals 61.066
corresponien al 1er semestre mentre
que al 2008 se’n van registrar 142.125,
71.022 al 1er semestre. Per tant, si
comparem les dades del primer semestre 2009 (68.639) amb les de l’any anterior s’observa una disminució del número de denúncies d’un 3%, en concret hi ha 2.383 denúncies menys que
al juny del 2008.
A Catalunya al 2008 van haver 20.365
denúncies i des de gener a juny 2009
s’han comptabilitzat 8.968 denúncies,
un 14% menys que al primer semestre de l’any anterior (10.397).

Baix Llobregat

500

9

0

336

9

96

45

5

Catalunya

4.388

437

6

2.780

51

754

343

17

98

21.698

323

4.187

3.986

434

Espanya

33.656 2.930

* Presentades directament al Jutjat de guàrdia.
Font: Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. CGPJ.

Com podem veure en aquesta gràfica, als partits judicials del Baix Llobregat es
van rebre, en el 1er trimestre 2009, 500 denúncies, 140 menys que en el mateix
període de 2008. I en 50 ocasions es va renunciar al procés. D’aquestes denúncies, 77 corresponent al partit judicial de Sant Boi i 6 han renunciat al procés.
Les Ordres de Protecció al Baix Llobregat. Evolució trimestral
Víctima

Minist. Fiscal

Altres persones, Ofici o
Administració

1T
1T
1T
1T
1T 1T 1T 1T 1T
Partits Judicials 2007
2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Martorell
15
22
21
2
0
0
2
0
0
Sant Boi de Ll.
14
27
23
0
0
0
0
2
0
Sant Feliu de Ll.
18
35
20
0
0
0
1
1
0
Cornellà de Ll.
26
27
21
0
0
0
0
0
0
Gavà
49
70
53
0
0
1
0
0
0
Esplugues de Ll.
11
5
0
0
0
0
0
0
0
El Prat de Ll.
4
3
11
2
0
0
0
0
0
Baix Llobregat
137 189 149
4
0
1
3
3
0
Catalunya
1.374 1.583 1.703 25
54
50
5
17
8
Espanya
8.384 9.021 9.529 194 319 468 126 174 229

Total OP Incoades

1T
2007
19
14
19
26
49
11
6
144
1.404
8.704

1T
1T
2008 2009
22
21
29
23
36
20
27
21
70
54
5
0
3
11
192 150
1.654 1.761
9.514 10.226

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. CGPJ.

Durant el primer trimestre de 2009, s’han sol·licitat 150 ordres de protecció a
tota la comarca. En comparació amb el 1er trimestre de 2008 se n’han sol·licitat 42 menys. A Sant Boi s’ha passat de 14 el 1er T de l’any 2007 a 23 en el mateix període de l’any 2009, mentre que el 2008 la xifra era de 27.
Pel que fa a la relació entre les dones víctimes de violència masclista i el seu agressor, en el 53% dels casos l’agressor mantenia una relació afectiva o conjugal
amb la víctima. Aquest percentatge és 8 punts inferior al 1er trimestre de 2008.
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LA PÍNDOLA DEL DIA DESPRÉS,
UN MÈTODE D’ANTICONCEPCIÓ D’EMERGÈNCIA
Des del passat 28 de setembre es pot comprar a
les farmàcies la píndola
del dia després sense necessitat de recepta mèdica. Aquesta iniciativa
s’emmarca en la línia
d’actuació Estrategia de
Salud Sexual y Reproductiva que treballen des del Ministeri
d’Igualtat i el Ministeri de Sanitat i Política Social del Govern Estatal per reduir
els embarassos no desitjats.
Amb aquesta mesura s’eliminen obstacles
per a totes les dones, sobretot per a les
joves, per accedir a aquest mètode d’anticoncepció d’emergència. Ha d’anar
acompanyada, però, d’una implicació institucional que asseguri la informació,
l’orientació i l’educació sobre la salut sexual i reproductiva que garanteixi el seu
bon ús. Des de fa cinc anys, el Punt Jove

de Salut del Servei d’Informació Juvenil El Punt
forma part del protocol
de l’administració de l’anticoncepció d’emergència
de Sant Boi, junt amb el
Programa d’Atenció a la
Salut Sexual i Reproductiva dels Centres d’Atenció Primària de Salut del municipi.
El Punt Jove de Salut assumeix les consultes, dubtes i inquietuds dels i les joves
pel que fa a temes de salut que els afecten especialment, com els mètodes anticonceptius, les malalties de transmissió
sexual, els embarassos no desitjats, els trastorns alimentaris, les addiccions, entre
d’altres. I continuarà essent un servei juvenil i sanitari de referència entre la població de 16 a 30 anys per aconseguir la
píndola del dia després prescrita de manera gratuïta, confidencial i personalitza-

da amb informació i orientació per fomentar el sexe segur.
Entre les consultes més demanades hi ha
les relacionades amb la salut sexual, afectiva i reproductiva, embarassos no desitjats, mètodes anticonceptius, avortaments i la píndola postcoital. D’aquí
doncs la importància de la prevenció i la
promoció de la salut entre la joventut,
tant en les seves relacions sexuals com en
les afectives, i així millorar la seva qualitat de vida. I

LA PRECARIETAT LABORAL JUVENIL

d’altres administracions públiques i entitats. L’objectiu és facilitar polítiques que
garanteixin la igualtat d’oportunitats dels
i les joves de Sant Boi en el Mercat de
Treball. El curs ofereix informació i eines
metodològiques per incorporar la perspectiva de gènere en els processos d’acompanyament a l’ocupació dels i les joves.
El curs ha estat impartit per un equip de
professionals de la Fundació SURT.
Aquesta entitat treballa des del 1993 per a
la inserció laboral de les dones i per implementar mesures d’igualtat en l’àmbit laboral.
Aquesta activitat formativa es desenvolupa en el marc del projecte “Dones joves i
en situació de precarietat laboral” que
compta amb un programa propi d’assessorament i d’orientació laboral per a dones joves, el Programa Aurora. I

AFECTA MÉS LES JOVES
Les transformacions socioeconòmiques i
la desregulació del mercat de treball han
fet que la població juvenil es trobi immersa en una conjuntura laboral on la
precarietat i la temporalitat en són les
principals característiques. Com a conseqüència, els processos d’emancipació es
compliquen de tal manera que no poden
portar a terme els seus projectes vitals.
La precarietat afecta més aquells/es qui
negocien la seva incorporació, majoritàriament joves, que no pas aquells/es que
tenen la seva posició establerta, tal com
s’extreu de l’estudi Precarietat Joventut i
mercat de treball a Sant Boi de Llobregat,
elaborat per Josep Riera, http://joventutsantboi.wordpress.com.
Les possibilitats de tenir una ocupació no
són les mateixes per a tots els i les joves es
conclou en aquest estudi, ja que el gènere continua essent un factor determinant.
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Les noies pateixen, doncs, una doble
discriminació laboral: per ser joves i dones a la vegada.
La perspectiva de gènere s’ha d’aplicar en
qualsevol actuació social, en l’ocupació
juvenil, n’és imprescindible. Les condi-

El Programa Aurora
ajuda i orienta les noies
sobre la seva incorporació al món laboral
cions laborals i les desigualtats entre dones i homes es fan més evidents si hi afegim l’edat.
Per aquest motiu, des de la Unitat d’Igualtat, Joventut, Ciutadania i Benestar de
l’Ajuntament, s’ha programat el curs
“Com treballar l’ocupació juvenil amb
perspectiva de gènere” adreçat a tècnics i
tècniques municipals de tots els àmbits,

El Punt Jove de Salut, ubicat a la
Factoria Jove de Can Massallera,
obre de dilluns a dijous de 16 a 20 h.
Per a qualsevol consulta de manera
personal, també podeu trucar al telèfon 93 652 98 43 o escriure un missatge a puntjovesalut@santbo.cat o
al bloc http://joventutsantboi.wordpress.com

Yolanda Molina López
Responsable Programa de Joventut
Unitat d’Igualtat, Joventut, Ciutadania i
Benestar
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20 ANYS DE
L’ASSOCIACIÓ DE DONES DE SANT BOI
L’Associació de Dones de Sant Boi va
celebrar el passat 19 de novembre el
seu 20è aniversari amb un acte a Cal
Ninyo. L’objectiu era reconèixer la tasca de l’associació durant aquests vint
anys, pel que fa a la participació de les
dones del municipi.
L’acte va comptar amb la presència de
les persones protagonistes de la història de l’associació durant aquest temps,
així com de totes les seves sòcies, representants de l’Ajuntament, de la Federació de Dones del Baix Llobregat, entre d’altres.
L’Associació de Dones de Sant Boi va
ser una de les primeres associacions de

dones de la comarca i és coneguda en
molts municipis del voltant per aquest
treball pioner.
Des dels seus inicis, el 1989, l’entitat
ha estat clau per a les reivindicacions
dels drets de les dones al municipi i la
posada en marxa d’activitats i recursos,
com per exemple, el servei d’assessorament psicològic i jurídic T’escoltem
Dona.
La implantació d’aquests serveis i la
seva participació al Circuit Local d’Atenció a les Dones Víctimes de Violència converteixen a l’entitat en una peça
clau en la detecció i la derivació de dones per la seva atenció i recuperació.

Durant aquests vint anys sis presidentes diferents han estat les responsables
de tirar endavant la tasca de l’entitat,
realitzant una feina que aquest any és
motiu de celebració. Actualment l’associació compta amb 500 sòcies implicades promoció de la igualtat per al
municipi. I es duen a terme nombroses activitats com per exemple, teatre,
tallers de creixement personal, sortides
diverses, etc. Des de l’entitat es treballa de manera conjunta amb el Consell
Municipal de les Dones de Sant Boi,
la Federació de Dones del Baix Llobregat, entre d’altres. I

SETENES JORNADES DE FIBROMIÀLGIA
I SÍNDROME DE FATIGA CRÒNICA
Des de l’Associació de Fibromiàlgia del
Baix Llobregat - FIBROBAIX han organitzat les setenes Jornades de Fibromiàlgia i Sídrome de Fatiga Crònica, el passat
23 d’octubre a la Biblioteca Jordi Rubió
i Balaguer de Sant Boi de Llobregat
Les jornades es van estructurar en dues
ponències, amb una lectura de contes
i poemes, i un sorteig com a cloenda.
La primera ponència va anar a càrrec
de Carlos Aldea, metge geriatra i homeòpata, i la segona a càrrec de Joan
Prat, mestre de tai-txi per la Universitat de Pequín, amb llinatge directe del
mestre Men hui Eng, i president de
l’Associació d’Alumnes de Catalunya.
Actes d’aquestes característiques serveixen per donar visibilitat a una malaltia
com és la fibromiàlgia, sovint incompresa, una patologia patida no únicament, però sí majoritàriament per les
dones. Les estadístiques ens diuen que
per cada 8 dones que pateixen fibromiàlgia hi ha un home afectat.

Patir fibromiàlgia en general també
comporta una certa incomprensió per
part de l’entorn proper i els problemes
psicològics derivats, i és que el dolor i la
fatiga no se solen reconèixer ni visibilitzar, i això dificulta la recerca en l’estudi
de la cura d’aquesta malaltia, de la qual

hi ha evidències des del segle XVII.
Degut a la manca de coneixement de la
malaltia moltes persones afectades pateixen haver de cercar en diferents llocs
un suport i una solució que pugui afavorir a una millora del seu benestar i
qualitat de vida. I
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INICIATIVES PER FOMENTAR
L’ACCÉS DE LES JOVES A LES
CARRERES CIENTÍFIQUES
La universitat ha estat històricament
un espai de producció de coneixement
caracteritzat per la presència d’homes
i l’absència de dones. No és fins el segle XIX que se supera la resistència i es
permet l’entrada de dones a les universitats, amb moltes restriccions.
Concepción Arenal (1820-1893), escriptora i precursora del moviment feminista a Espanya, va ser la primera
dona de l’Estat que va entrar a una
universitat, però disfressada d’home.
Actualment tot i que el percentatge
global de noies matriculades a la universitat és superior al de nois, un
53% de noies davant un 47% de
nois, encara hi ha una baixa proporció de dones en les carreres científiques amb un percentatge de nois als
estudis d’enginyeria del 28%, segons
La Asociación de Mujeres Científicas
y Técnicas.
Aquest fet motiva que sorgeixin projectes i iniciatives per fomentar les
professions científiques entre les joves, així com visibilitzar el rol de les
dones en les carreres científiques i
tècniques.
Un exemple n’és el portal IT GIRLS,
una iniciativa de la Comissió Europea
i empreses líders en el sector de les noves tecnologies (TIC) que vol fomentar l’opció de carreres científiques entre les noies. El portal ofereix l’acompanyament de les joves per dones amb
professions vinculades a les TIC, seguint la idea de la mentora, o bé apun-

tar-se a trobades i conèixer el recull de
bones pràctiques que inclou el portal.
A Catalunya el projecte Femtalent,
promogut per la Xarxa de Parcs
Científics i Tecnològics de Catalunya,
pretén identificar dones científiques,
reconèixer-ne el seu talent, donar-li
valor i visibilitzar-les. Així com afavorir la igualtat d’oportunitats i visibilitzar models que poden orientar les
noies que opten per carreres científiques o tècniques.
Una altra iniciativa és la dissenyada des
del Consell Comarcal del Baix
Llobregat: Dispositiu per incrementar la presència de les dones en carreres científiques i tècniques, que junt
amb la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) a Castelldefels, vol
fomentar noves oportunitats d’estudi i
ocupació en àmbits professionals en els
que les dones estan sovint invisibilitzades, promovent l’estudi de carreres tècniques i científiques entre les noies que
cursen secundària i sensibilitzar l’alumnat d’ESO de les desigualtats de
gènere i de com es reprodueixen en
l’àmbit acadèmic i professional, així
com donar a conèixer la trajectòria acadèmica i professional de dones investigadores de la UPC.
Projectes d’aquestes característiques
treballen per la igualtat entre dones i
homes en l’àmbit de la ciència i les noves tecnologies, un espai que segons
clixés i estereotips culturals ha estat
considerat de domini masculí. I

Portal europeu per promoure les noves tecnologies per a noies
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EL CRDD,
UNA EINA PER A
L’ELABORACIÓ DE
TREBALLS DE RECERCA
El Centre de
Recursos
i
Documentació
de les Dones de
Sant Boi gaudeix d’un extens fons documental específic en temes d’igualtat
d’oportunitats entre dones i homes.
Des dels seus inicis rep moltes demandes de documentació per a la realització d’estudis per part de l’alumnat de
Sant Boi i d’altres localitats properes. El
gruix d’aquestes demandes prové de
nois i noies dels IES del municipi per
tal de realitzar els seus treballs de recerca, obligatoris per acabar els estudis de
secundària.
El professorat, coneixedor del servei,
dirigeix els i les alumnes al centre, sempre que la temàtica tingui relació amb
les situacions de discriminació que pateixen les dones a la societat.
Actualment han passat pel centre més
de 12 alumnes per realitzar recerques
variades, com per exemple:
• La violència masclista a la societat
• Teixit associatiu de dones a Sant Boi
• Estratègies de prevenció de la violència masclista
• La situació de les dones al Tercer
Món
• La discriminació de les dones al
món de l’esport
• Propostes d’intervenció amb les dones dels barris;
Aquesta tasca de seguiment i col·laboració en les recerques es transforma en
una eina bàsica per transmetre al jovent
la necessitat de continuar lluitant pels
drets de les dones. I és que podem prevenir moltes conductes discriminatòries evidenciant i visibilitzant, amb una
recerca en els seus entorns més propers,
les discriminacions subtils que encara
pateixen les dones. I
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PROGRAMACIÓ SETEMBRE - DESEMBRE 2009 DEL CRDD
EL CENTRE DE RECURSOS I DOCUMENTACIÓ DE LES DONES
HA PREPARAT TOT UN SEGUIT D’ACTIVITATS PER AL DARRER TRIMESTRE
DE L’ANY QUE DETALLEM A CONTINUACIÓ
Grup de suport a l’alletament matern
El Grup de suport a la Lactància Materna, AREOLA, ofereix cada primer divendres de mes a Can Jordana, de 15.30 a
17.30 h una sessió per compartir coneixements i experiències al voltant de la
criança i de l’alletament dels fills i filles.
La sessió va dirigida a pares, mares embarassades o que vulguin estar-ho o que
ja tinguin filles o fills, en definitiva, per a
tota la família.
Relaxació, una porta per ser tu
mateixa
Als tallers de Relaxació, es crea un espai
per ser nosaltres mateixes on es pot trobar pau, alegria, energia, força i tot allò
que necessitem rebre segons el moment.
Tot això d’una manera fàcil, lúdica i eficaç.
GRUP 2
Dies: dijous 5, 12 i 19 de novembre, de
18.30 a 20 h
Lloc: Casal de Camps Blancs
GRUP 3
Dies: dijous 3, 10 i 17 de desembre, de
18.30 a 20 h
Horari: de 18.30 a 20 h
Lloc: Can Jordana

Campanya “MOU-TE PER LA
IGUALTAT”
Exposició: “MUJERES: LA SUMA
DE LOS SUEÑOS QUE CAMBIAN
EL MUNDO”
Aquesta exposició vol visibilitzar la situació de discriminació de les dones i donar
a conèixer el seu paper en els processos
de desenvolupament. Dones de diferents
cultures, edats i realitats que comparteixen inquietuds i reptes en la seva lluita
quotidiana contra la pobresa i la discriminació de gènere.
Dies de l’exposició: de l’1 al 30 d’octubre del 2009 a Can Jordana

Dues sessions el dia 3 de desembre:
Horari 1a sessió: de 15.15 a 16.45 h al
Casal de Camps Blancs
Horari 2a sessió: de 17 a 18.30 h
Lloc: Casal de Camps Blancs
Inscripcions: a partir del 12 de novembre al mateix Casal de Barri
Xerrada: “La salut de les dones el
llarg de la vida”
A càrrec de Margarita López Carrillo.
Historiadora i responsable del Centre
de Recursos Dona i Salut de l’Associació CAPS
Dia 20 d’octubre a les 18.30 h a Can Jordana

Tallers per a dones
• “Els secrets sexuals”
Dies: dilluns 5 i 26 d’octubre de 17 a
18.30 h a Can Jordana

Exposició col·lectiva “JOVES I
IGUALTAT DE GÈNERE”
En aquesta exposició es vol mostrar com
el jovent participa de la transformació i la
millora de la qualitat de vida de les dones.
Participants: joves de 16 a 30 anys (nois
i noies)
Disciplines de les obres: fotografia,
il·lustració, dibuix, disseny gràfic, pintura i gravat
Més informació:
Factoria Jove de Can Massallera:
http://joventutsantboi.wordpress.com

• “Les violències quotidianes”
Dies: dilluns 9 i 23 de novembre de 17
a 18.30 h a Can Jordana
• “Coaching”: entrenament per resoldre
tu mateixa els teus problemes i desenvolupar les teves habilitats. Recomanat per
a dones de 18 a 50 anys

BLA BE OUMIEN, LA FORÇA DE LES DONES
En el marc de la programació d’activitats
del CRDD, del 30 de novembre al 14 de
desembre trobarem, a l’Olivera, l’exposició Bla be oumien, la força de les dones, organitzada en col·laboració amb la
Lliga dels Drets del Pobles.
Aquesta exposició vol fer visibles aspectes
que posen fre a la consecució dels objectius del mil·leni. Objectius signats per les
Nacions Unides l’any 2000 i previstos
d’acomplir abans de l’any 2015. Aquests
suposen el primer pla internacional per
acabar amb la pobresa i la relacionen per
primer cop no només amb la fam, sinó
també amb la salut, l’educació, la igualtat

de gènere i la sostenibilitat mediambiental.
Les desigualtats entre dones i homes i la feminització de l’epidèmia VIH/SIDA a
l’Àfrica subsahariana són el fil conductor
d’aquest recorregut per col·laborar en la
lluita contra les discriminacions que pateixen les dones en aquest continent. I és que
per entendre les desigualtats en l’accés a la
salut entre les persones, concretament la
SIDA i les dones, cal conèixer com incideixen els factors pobresa i el gènere.
És veritat que hi ha hagut avenços en la
prevenció de la SIDA i en la millora de la
qualitat de vida de les persones afectades,

Exposició sobre la SIDA. A l’Olivera del 30
de novembre al 14 de desembre

però això només ha tingut lloc als països
occidentals, o als països del sud no han
notat aquesta millora, i la malaltia i el
nombre de persones afectades segueixen
en augment. I
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LA PRÀCTICA ESPORTIVA I UNS HÀBITS SALUDABLES,
ELEMENTS DE SALUT
28 DE MAIG, DIA INTERNACIONAL D’ACCIÓ PER LA SALUT DE LES DONES
A Sant Boi durant els mesos de maig i juny es van celebrar diverses activitats al voltant de la salut de les dones amb la finalitat de reivindicar una concepció integral de la salut que tingui en
compte tant el vessant físic com el psicològic i social.
D’entre totes les activitats organitzades destaca la primera passejada que va tenir una gran acceptació ciutadana amb molta participació. Una aposta pel benestar i la qualitat de vida a través
del foment de la pràctica esportiva de les dones com un element de salut.

Signatura contracte programa del Centre de Recursos de les Dones. Al centre l'Alcalde Jaume Bosch i la Presidenta de l'Institut
Català de les Dones, Marta Selva

Primera Passejada per la Salut de les Dones 2009. 7 de juny 2009
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Acte de presentació de l'estudi Nous Usos Socials del Temps
a Casablanca, amb l'Alcalde i el i la Tinenta d'alcaldia
Juan Antonio Tamayo i Lluïsa Moret

Exercicis d’exhibició. Taller de Tai-txi. 7 de juny del 2009

