
AVANCEM VERS L’ERADICACIÓ
DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES AJUNTAMENT DE SANT BOI 27NOVEMBRE 2007

maqueta Dones sant boi2  20/11/07  08:06  Página 1



2 NOVEMBRE 2007

Aquest any se celebra el centenari del
naixement de Frida Kahlo (1907-
1954), la coneguda pintora mexica-
na nascuda a Coyoacán (México) que
va morir als 47 anys després d’haver
viscut una curta però intensa vida.

Molt s’ha parlat de la personalitat i del
drama humà representat per Frida
Kahlo.
Va ser una dona d’una gran complexi-
tat i mai acabarem de definir-la per mil
anàlisi artístics que es realitzin. Hi ha
alguna cosa en ella, en el seu art, que
és inexpressable. La seva història, vida
i obra escapen a tota definició raciona-
lista del per què. El primer i més evi-
dent element en la creació del llenguat-
ge artístic de Frida és ella mateixa. Ella
va ser el subjecte de la seva obra, per-
què no hi havia res més que conegués
millor. “Segons els seus amics, la rela-
ció amorosa més apassionada de Frida
va ser la que va tenir amb ella matei-
xa.” Quan se la va intentar classificar
com surrealista, ella de seguit va acla-
rir que no pintava els seus somnis, sinó
la seva realitat.
Al llarg de la seva curta vida Frida va
jugar amb els cabdells del simbòlic i el

polític, els va entreteixir fins crear un
teixit identitari que malgrat ser, -apa-
rentment-, contradictori i caòtic, guar-
da una profunda coherència amb la re-
alitat, una realitat caòtica que escapa a
tota classificació. La seva creació artís-
tica es projecta també en el seu espai
vital, en el seu cos i en la seva forma de
fer política. 
Per a Frida el dolor que va patir degut
a les malalties i accidents que la van
acompanyar tota la vida, no està con-
traposat amb la felicitat sinó que for-
ma part de la vida i cal aprendre’n d’ell.
El dolor no va significar per a ella una
total fatalitat, sinó que en la constant

convivència amb ell, va reconèixer la
seva pròpia vulnerabilitat, i al mateix
temps, la seva fortalesa. Va ser l’ele-
ment que li va servir per donar sentit
a la vida que li va tocar viure.
Poc preocupada per adequar-se a les úl-
times tendències artístiques, va trobar
el seu propi camí en la mesura que es
va apartar del discurs de la modernitat
construït des del capitalisme. El seu art
està estretament unit amb el desenvo-
lupament de la seva identitat existen-
cial i amb el seu ideal revolucionari;
per aquest motiu la riquesa de la seva
obra no radica només en el resultat ar-
tístic, sinó també en el procés creatiu,
que és la mediació entre el món i la
seva vida. 
Després d’un llarg anar i venir i de les
múltiples relacions socials tant amb els
personatges més divertits de l’entorn
popular mexicà com amb els més dis-
tingits i controvertits de la història oc-
cidental de la primera meitat del segle
XX, entre els quals s’hi trobava León
Trotsky, Frida es va acomiadar d’aquest
món al juliol de 1954 amb la següent
frase: “Espero que la marcha sea feliz i
espero no volver”.

Irina Ravelo

Per a més informació:
www.museofridakahlocasaazul.org
www.Frida2007.com

CENT ANYS DEL NAIXEMENT
DE LA PINTORA FRIDA KAHLO

Edita: Ajuntament de Sant Boi. Consell Municipal de les Dones.
Amb el suport del Servei de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home. Diputació de Barcelona
Redacció i Coordinació: Associació de Dones Periodistes (Marta Corcoy i Mavi Carrasco).
Col·laboracions de: Laura M. Ramírez, Carolina Barber i Laia Papiol
Foto portada: Dones en relació. Autora: Graziella Nunes
Disseny i impressió: El Tinter, SAL (empresa certificada ISO 9001, ISO 14001 i EMAS)

Imprès en paper ecològic TCF

Adreceu les vostres idees al Centre de Recursos de les Dones. Can Jordana
C/ Ebre, 27. Tel 93 635 12 00, o per correu electrònic: crdones@santboi.cat

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ ON-LINE. REVISTA DONES

Si vols rebre aquesta revista al teu correu, emplena aquesta butlleta:

Nom i cognoms

Telèfon

Correu electrònic

Ajuntament de Sant Boi. Centre Recursos i Documentació per a les Dones.
Can Jordana. C/Ebre, 27. 08830 Sant Boi de Llobregat. Tel 93 635 12 00. crdones@santboi.cat

maqueta Dones sant boi2  20/11/07  08:06  Página 2



3

Comença una nova etapa en el Con-
sell Municipal de les Dones. Una eta-
pa que neix d’un nou govern munici-
pal i d’una renovada voluntat de tre-
ballar per les polítiques d’igualtat de
gènere i de suport a un col·lectiu, les
dones, massa temps menystingut i
arraconat de la vida pública. Neix
també d’unes eleccions municipals
on, per primera vegada, s’aplicava ja
la llei d’igualtat, el resultat: Un 40%
de dones a l’equip de govern i un 50%
al partit majoritari, el PSC. Igualment
i per primer cop al municipi tenim
paritat en les Tinences d’Alcaldia,
amb dues Tinentes d’Alcalde al cap-

davant d’una Àrea de responsabilitat
política i presents a la Junta de Go-
vern Local.
Tot plegat em fa ser optimista de cara
a la nova etapa que iniciem. Una eta-
pa que ens ha de permetre seguir llui-
tant contra la violència de gènere, ma-
lauradament encara massa present en-
tre nosaltres. Una etapa en que hem de
seguir treballant per la igualtat, per la
conciliació de la vida laboral i familiar,
per tenir accés a les mateixes oportu-
nitats … en definitiva perquè el gène-
re no sigui mai més motiu de discrimi-
nació de cap mena, ni personal, ni so-
cial, ni professional i que homes i do-

nes, com a persones lliures que volem
ser, compartim amb equitat les respon-
sabilitats públiques i privades .
Des del govern municipal, que tinc l’-
honor d’encapçalar, aquesta seguirà es-
sent una de les nostres prioritats com
a línia estratègica transversal que ha
d’impregnar totes les polítiques públi-
ques que endeguem.
Felicitats per la vostra tasca i, malgrat
les dificultats, us encoratjo a seguir tre-
ballant amb il·lusió perquè cada gra de
sorra que aporteu, per petit que us
sembli, és una roca que ajuda a trans-
formar la nostra societat i a fer-la avan-
çar pel camí del progrés. ■

QUE AJUDA A TRANSFORMAR LA SOCIETAT
CADA GRA DE SORRA ÉS UNA ROCA

Jaume Bosch, Alcalde

Aprofito l’oportunitat que m’ofereix
aquesta nova edició de la revista del
Consell Municipal de les Dones per
dirigir-me a vosaltres com a nova res-
ponsable de les polítiques d’Igualtat
de Gènere. És un repte que vull afron-
tar, no sense abans reconèixer clara-
ment el treball i la implicació de les
dones que m’han precedit i alhora de-
manar continuar comptant amb la
complicitat i col·laboració de totes les
ciutadanes que ja han participat de di-
ferents formes amb el Consell Muni-
cipal, el Centre de Recursos i Docu-

mentació i altres tantes iniciatives en-
degades des de l’Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat. 
Per tant, en aquesta etapa es tracta de
valorar i consolidar les actuacions ja ini-
ciades, així com impulsar noves línies
estratègiques per aconseguir l’objectiu
clar de millorar la qualitat de vida, l’au-
tonomia personal i la projecció de les
santboines en tots els àmbits de la seva
vida, garantint que la perspectiva de gè-
nere, i per tant, la visió i les propostes
de les dones, estigui present en totes les
àrees de l’acció municipal. 

En aquest marc, les polítiques adreçades
a eradicar la violència masclista han de
ser claus, tant des dels aspectes preven-
tius com des dels més reactius d’atenció
i recuperació de les dones ja víctimes. 
No voldria finalitzar aquest primer text
que us adreço, sense reiterar el meu com-
promís i el de tot el nou equip de Go-
vern Municipal amb la necessitat de
continuar treballant per a la igualtat  real
entre les dones i els homes, per a què tots
i totes siguem i ens sentim ciutadanes i
ciutadans de ple dret, protagonistes d’u-
na convivència plena i democràtica. ■

PER A ERADICAR LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
PRIORITAT VERS LES POLÍTIQUES

Lluïsa Moret, Tinenta d’alcaldia de Benestar i Ciutadania. Regidora de Polítiques per a la Igualtat de Gènere i Nous usos del temps

Les regidores de l'actual consistori.
Sentades d'esquerra a dreta:
Rosa M.Berrio, PSC; Elena Amat, PSC;
Lluïsa Moret, PSC; Maria Jose Rodríguez, ICV-EUiA;
Dretes d'esquerra a dreta: Marina Lozano, PP;
Marta Pedrosa, CiU; M.Antonia Barragán, PSC;
Montse Mirabent, PSC i Conchi Castillo, PSC.
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Doris Lessing, l’escriptora britànica
nascuda a Iran el 22 d’octubre de 1919
és aquest any la guanyadora del premi
Nobel de Literatura, atorgat per l’Aca-
dèmia d’Estocolm.
La seva trajectòria literària va comen-
çar al 1950 i es va consolidar amb l’o-
bra El Quadern Daurat (1962).
Aquesta, sens dubte, és la seva novel·la
més significativa i en ella podem tro-
bar un recorregut per les seves expe-
riències colonialistes, les relacions en-

tre les dones i les dificultats amb les
que es va trobar com a novel·lista. 
Doris Lessing ha estat sempre una es-
criptora compromesa i reivindicativa.
Ha lluitat contra el colonialisme i l’a-
partheid i ha defensat causes com el
marxisme i el feminisme. 
Remarcar que al 1999 va rebre el XI
Premi Internacional de Catalunya i al
2001 va ser, també, la guanyadora del
premi Príncipe de Asturias de las Letras,
entre altres.
Actualment viu prop de Londres i conti-
nua treballant amb la seva obra literària. 
El premi Nobel té mes de 100 anys de
vida, doncs es va atorgar per primera
vegada el 10 de desembre de 1901 al
poeta francès René Sully Prudhomme.
Doris Lessing ha rebut aquest premi
als seus 88 anys, després de moltes no-
minacions i és l’onzena dona que el
guanya, d’un  total de 107 premiats i
premiades. La primera mereixedora del

guardó va ser l’escriptora sueca Selma
Lagerlöf, l’any 1909. 
Cap espanyola ha guanyat encara el
premi. ■

L’Obra Social de la Fundació La Caixa,
va publicar al 2005 el llibre titulat Vio-
lència: Tolerància Zero. En aquest docu-
ment hi trobem, entre d’altres, un arti-
cle d’Inés Alberdi, catedràtica de Socio-
logia de la Universitat Complutense de
Madrid, titulat: “Com reconèixer i com
eradicar la violència contra les dones”.
“La violència contra les dones ha exis-
tit sempre. El que és nou és el fet de
veure-la com a violència i deixar d’ac-
ceptar-la”. Amb aquestes paraules Inés
Alberdi ens proposa fer un recorregut
pels origens de la violència contra les

Dones, que se situen en el Patriarcat, el
sistema organitzatiu social basat en el
domini dels homes per sobre de les do-
nes. El Patriarcat és una característica
comuna en moltes societats: els homes
tenen el poder i les dones han d’assu-
mir conductes de submissió, cosa que
les fa vulnerables alhora de patir qual-
sevol tipus de violència, i en qualsevol
àmbit de la vida en societat. Hi ha di-
ferents tipologies de violències contra
les Dones que afecten de forma trans-
versal la seva salut i integritat: La vio-

lència sexual, violacions, assetjament
sexual; La violació com a arma de guer-
ra; El tràfic de dones; La violència fa-
miliar, conjugal o domèstica; violència
masculina en el si de la parella; etc.
Un cop reconeguda, cal treballar la for-
ma d’eradicar-la. Alberdi proposa l’e-
ducació en valors igualitaris i “comba-
tre els estereotips familiars masculins i
femenins que fonamenten la misogí-
nia”. Altres aspectes com el paper dels
mitjans de comunicació i el rebuig so-
cial de la violència ens ajudaran en
aquesta tasca complexa, però urgent. ■

WEBS recomanats
sobre violència de gènere:
www.observatorioviolencia.org
www.redfeminista.org
www.centroreinasofia.es
www.separadasydivorciadas.org
www.gencat.net/icdona

L’ESCRIPTORA I FEMINISTA DORIS LESSING,
PREMI NOBEL DE LITERATURA 2007

Entre les més de 50 obres
publicades, destaquem:

- Memorias de una superviviente,
1974

- Los matrimonios entre las zonas
tres, cuatro y cinco, 1980

- Diario de una buena vecina,
1983

- Si la vejez pudiera, 1984
- Dentro de mí, 1994
- Mara y Dann, 1999
- El día en que murió Stalin:

la mujer, 2001
- El sueño más dulce, 2002
- La hendidura, 2007

UN RECORREGUT
PELS ORIGENS
DE LA VIOLÈNCIA
CONTRA LES DONES

El proper any tindrem a
Sant Boi la gran carpa
de “La Caixa” Violència:
Tolerància Zero,amb
l’exposició itinerant que,
a través de cinc espais
diferenciats, mostra
diferents aspectes dels
maltractaments.
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El passat 23 d’octubre va tenir lloc a
Barcelona el Fòrum Català de Perso-
nes Expertes per a un Repartiment
Igualitari del Temps de Treball orga-
nitzat per la Direcció General d’Igual-
tat d’Oportunitats en el Treball del De-
partament de Treball de la Generalitat
de Catalunya. 
L’objectiu de la trobada era establir les
bases perquè un grup de persones ex-
pertes avanci en la concreció de mesu-
res que facilitin el repartiment iguali-
tari del treball entre dones i homes. Al
llarg del dia es van presentar diferents
experiències sobre el repartiment del
nostre temps: el cas de Dinamarca i el
cas de Barcelona. 
El repartiment igualitari del temps en-
tre dones i homes és una tasca pendent
de la nostra societat. La divisió del temps

productiu, reproductiu i personal afec-
ta a la nostra vida quotidiana i ve con-
dicionada pels rols assignats segons si
som dones o homes i el lloc que ocupem
en la nostra societat, com ens repartim

l’espai públic i el privat. Així doncs, el
repartiment del temps i l’ús que en fem,
va més enllà de la nostra organització
diària i juga un paper important en les
relacions socials entre dones i homes. ■

UN GRUP DE PERSONES EXPERTES ESTUDIA 
MESURES PER A UN REPARTIMENT IGUALITARI DEL TEMPS DE TREBALL

El Centro Eurolatinoamericano de
Formación Política “Mujeres y Ciu-
dad” és un centre internacional públic
dirigit a dones europees i llatinoame-
ricanes, un espai pioner  de trobada en-
tre entitats locals de diferents conti-
nents, que té el seu origen en la Red
12 URB-AL per a la promoció de les
dones en els àmbits de decisió locals.
Pretén potenciar l’accés i la consolida-
ció de les dones en els llocs de presa de
decisions a nivell local.
El Programa europeu URB-AL, entre
els anys 2003 i 2006, ha subvencionat
18 projectes. Un d’aquests projectes ha
estat el liderat per l’Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat : “Formación y
capacitación política para mujeres – Yo
Política”, iniciat l’abril de 2004. Aquest
projecte ha dissenyat un pla de forma-

ció política per a dones que treballen
en el món local de diversos països
d’Europa i Amèrica Llatina.
D’entre les activitats  que realitza el
centre s’ha troben:

– Curs sobre com “Liderar en Clau
de Gènere”
5 edicions virtuals i 9 edicions presen-
cials, a celebrar entre els anys 2007 i
2008

– Centre de Recursos telemàtic
El Centre de Recursos del Centro Eu-
rolatinoamericano de Formació Polí-
tica “Mujeres y Ciudad” serà un espai
de recopilació, sistematització i difu-
sió de materials, en diversos suports.
Entrarà en funcionament a partir de
gener de 2008

– Premis a la Investigació “Mujeres
y Ciudad”
L’objectiu és promoure el coneixe-
ment a través de l’anàlisi teòric i pràc-
tic d’experiències que aportin ele-
ments per a la incorporació de la
perspectiva de gènere en les agendes
polítiques i la millora de la participa-
ció de les dones en els àmbits locals
de decisió. 

– 3r Curs virtual
Durant el proper any es faran 3 edi-
cions.
La convocatòria s’obrirà el proper mes
de febrer 08.

Més informació:
http://urbal.diba.cat/mujeresyciudad/

FORMACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ I L’ACCÉS
DE LES DONES A LLOCS DE DECISIÓ

Lluïsa Moret Tinenta d’Alcaldia i Regidora de Polítiques d’Igualtat de Gènere
i Nous Usos del Temps, en un dels tallers de treball.
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Taller Centre de Recursos i Do-
cumentació Dones
En aquest taller treballarem per elimi-
nar aquesta xacra social i sensibilitzar el
nostre entorn per establir relacions igua-
litàries entre dones i homes. 
Dies: 6-13-20-24 de novembre
Lloc: CRDD Can Jordana.
Horari: de 17.00 a 18.30 h

13 de novembre
Cafè Tertúlia: “Les dones envers la vio-
lència de gènere”
Organitza: Cultura Viva Santboiana
Lloc: Casal de Barri de Camps Blancs
c/ Salvador Seguí s/n
Hora: 17.30 h
Presentació pública de la pagina web
“Dones de Sant Boi en xarxa” amb la
presència de la escriptora Gemma Lie-
nas
Hora: 18h Lloc: Can Jordana c/Ebre,27

14 de novembre
Inauguració de l’exposició : Punts de
reflexió: La violència contra les dones.
de L’Institut Català de les Dones
Estarà exposada Del 12 al 30 de novem-
bre
Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de Barri Casablanca c/ Ba-
dajoz, 2
Tertúlia: La violència envers les dones
Lloc: Casal de Barri de Casablanca c/
Badajoz, 2

15 de novembre. 
Lliurament de la VI Beca de Recerca
Històrica de les dones 

Xerrada: “Sant Boi entre els anys 1931-
45: les dones i la vida quotidiana” A cà-
rrec de Maite Fariñas, guanyadora de la
V Beca de recerca històrica de les dones 
Hora: 18h
Lloc: Can Jordana c/Ebre,27

22 de novembre 
Xerrada: “El tractament de la violèn-
cia de gènere, els personatges femenins
i masculins a les sèries de televisió”.
Convidats: Carmen Abarca periodista
i guionista de “El Cor de La Ciutat”
Hora: 19 hores 
Lloc: Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer
c/ Baldiri Aleu, 6-8 

24 de novembre
De 10h a 14h a la plaça Catalunya
Estand del Consell Municipal de les
Dones. En commemoració del 25 de
novembre “Dia Internacional contra
la Violència de Gènere”. Hi troba-
reu:
Exposició del taller del CRDD i ma-
terials informatius de les diferents as-
sociacions de Sant Boi de Llobregat
Material d’informació i sensibilització
sobre la jornada internacional del 25N.
D’11h a 12 h. Narració del conte.
Cuentos Lilas de Nunila a càrrec de la
contacontes Nunila. Per a tots els pú-
blics
A les12 h. Lectura del manifest con-
tra la violència de gènere a càrrec de
l’alcalde Jaume Bosch.
A les 12.15h Acte en record de les do-
nes víctimes de violència de gènere,
amb un enlairament de globus.

25 de novembre
L’Associació de Dones de Sant Boi orga-
nitza al Casal de Barri Marianao:
Encesa d’espelmes en commemoració
del 25 de novembre “Dia Internacional
contra la Violència de Gènere” 
Hora: 17 h
Teatre: Companyia Les llunes
Obra: Pecado original
Hora: 19 h

26 de novembre
i 10 de desembre

Taller: Què fer per eradicar la violència
envers les dones
Lloc : Can Jordana c/ Ebre, 27

29 de novembre
“LAS MUJERES DE IRAK, LAS MU-
JERES DE IRÁN” a càrrec de: Nazanin
Amirian, escriptora i periodista iraniana.
Horari: de 17.30 a 19.30 h
Lloc : Can Jordana c/ Ebre, 27

Setmana del 19 al 24 novembre
Guia de lectura i exposició de llibres con-
tra la violència envers les dones 
Llocs: Biblioteca Jordi Rubio i Balaguer,
c/ Baldiri Aleu 6-8
Biblioteca Maria Aurèlia Capmany, pl.
Eduard Toldrà, s/n
Centre de Recursos i Documentació de
les Dones de Sant Boi (CRDD)

Segons dades estadístiques facilitades pel Consejo General del Poder Judicial i
que podeu consultar en aquesta mateixa revista, corresponents al nombre d’as-
sumptes en tràmit judicial al primer semestre de 2007 i les de l’any 2006 s’a-
precia que la violència contra les dones no s’atura, sinó que, tot i que lleuger, hi
ha un increment que situa al Baix Llobregat amb el 10% de casos del total de
Catalunya. Aquesta realitat ens diu que calen recursos i campanyes de sensibilit-
zació i conscienciació del problema a tota la societat. En aquest sentit per aquest
mes de novembre, s’han preparat tot un seguit d’actes que detallem a continuació:

25 DE NOVEMBRE 2007
DIA INTERNACIONAL CONTRA 
LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES
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El 25 de novembre, Dia Internacional
contra la Violència envers les Dones,
les institucions públiques de Catalu-
nya, el Govern de la Generalitat, les Di-
putacions i els Ajuntaments, volem ex-
pressar el nostre condol per la mort de: 
Cèlia, Mercedes, Maria Concepció, Dya-
na, Juana, Núria, Velia, Marialva, Je-
nifer, Shuwen,
Víctimes de la violència masclista a Ca-
talunya aquest any 2007. Una violèn-
cia que atempta contra els drets hu-
mans més elementals, com és el dret a
la vida, a la integritat física i a la lliber-
tat de les dones.

Sabem que aquesta desoladora llista ex-
pressa tan sols una petita part de la
magnitud del problema, doncs és un
tipus de violència que no emergeix en
la seva totalitat. És el crim més enco-
bert i nombrós del món, tal com han
afirmat, amb contundència, reconegu-
des instàncies internacionals.

Davant aquesta realitat, les institu-
cions públiques de Catalunya tenim
l’obligació d’esmerçar tots els esforços
i tots els recursos per assolir la seva era-
dicació. 
I aquest compromís avui té un nou
marc que és el Projecte de llei dels
drets de les dones per a l’eradicació
de la violència masclista. Una norma
legal que incorpora la veu de les dones,
l’experiència del moviment feminista
i les aportacions del món local, tot re-
collint el dret inalienable de les dones
a desenvolupar la seva pròpia vida sen-
se cap de les formes i àmbits en que
pot produir-se la violència masclista.
Una llei que haurà de permetre la  re-
moció de les estructures socials i dels
estereotips culturals que perpetuen
aquesta violència. 
Cada cop més es fa evident la necessi-
tat d’aprofundir en mesures de sensibi-
lització, prevenció, detecció precoç i in-
vestigació del fenomen. Perquè entenem
la política com tot allò que es fa per pro-
piciar la igualtat efectiva de dones i ho-
mes, la llibertat, la concòrdia i evitar la
violència, doncs quan hem de respon-
dre a ella, vol dir que ja estem fent tard.
Però, al mateix temps, hem de garan-
tir l’atenció, l’assistència, la protecció i
la reparació integral de les dones que es
troben en situacions de violència, tot

situant el centre de la intervenció pú-
blica en l’esfera social. Una interven-
ció que ha de basar-se en el respecte al
procés de recuperació individual de
cada dona i que, al mateix temps, ha
de proporcionar els recursos i disposi-
tius necessaris que contribueixin efi-
caçment a la superació dels danys oca-
sionats per la violència. 
Les institucions públiques de Catalun-
ya volem mostrar a l’opinió pública en
general, i a les dones en particular, el
nostre compromís i implicació en un
treball conjunt amb tots els agents so-
cials, ciutadanes i ciutadans i, en espe-
cial, amb els grups i entitats de dones,
per avançar cap a escenaris que propi-
ciïn una Catalunya lliure de violència
vers les dones. ■

MANIFEST 25 NOVEMBRE 2007
AVANCEM VERS L’ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Les dones treballadores
víctimes de violència
de gènere disposen de
drets específics

La Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de Pro-
tección Integral contra la violencia
de Género, estableix drets especí-
fics per a les dones treballadores
víctimes de violència de gènere,
tant si són contractades com si
són autònomes i, modifica dife-
rents articles de l’Estatut dels
Treballadors. 
Tanmateix l’esmentada llei in-
clou en el marc del Plan de Em-
pleo del Reino de España un pro-
grama d’acció específic per a les
víctimes inscrites com a deman-
dants d’ocupació, així com aju-
des socials pels casos en que, per
especials dificultats, es trobin en
la circumstancia de no poder
participar en els programes d’o-
cupació establerts per a la seva
inserció laboral.

El Ple ordinari del 19 de
novembre va aprovar
l’adhesió de
l’Ajuntament de Sant
Boi a aquest Manifest i
la moció de suport a la
ruta pacífica de les
dones de Colòmbia

maqueta Dones sant boi2  20/11/07  08:06  Página 7



8 NOVEMBRE 2007

El nou text legal destaca perquè:
• aborda de forma integral totes les

formes d’exercir aquesta violència i
de tots els àmbits en què es pot pro-
duir.

• Dóna importància a la prevenció i su-
bratlla les mesures de sensibilització,
prevenció i detecció precoç com a
principis fonamentals en l’eradicació
d’aquesta greu problemàtica social.

• regula la Xarxa d’atenció a les dones
en situacions de violència masclista,
definint cada servei, les funcions a
desenvolupar, quina administració en
té la competència i quines han de ser
les beneficiàries.

Alguns avenços d’aquest projecte de
Llei són:
• Establir nous instruments d’identi-

ficació de violència masclista 

S’amplia el ventall de mitjans d’identi-
ficació de la violència, entre d’altres, a:
• Una sentència de qualsevol ordre ju-

risdiccional, encara que no sigui fer-
ma, que declari que la dona ha patit
alguna de les formes de violència

• L’ordre de protecció vigent.
• L’informe de la Inspecció de Treball

i Seguretat Social.

Facilitar l’accés a un habitatge
La Generalitat promourà mesures per
facilitar l’accés a l’habitatge a totes les
dones que pateixen una situació de vio-
lència i que es troben en situació de
precarietat econòmica a causa d’aques-
ta violència.

Assistència jurídica, ajuts
i  prestacions econòmiques
Per percebre la renda mínima d’inserció,
l’assistència jurídica gratuïta i els ajuts
escolars, només es tindran en compte els
ingressos i les rendes individuals de cada
dona, i no els de la unitat familiar.
La Generalitat podrà concedir presta-
cions econòmiques extraordinàries a:
• Dones que han patit violència mas-

clista, en les condicions i els requisits
establerts. 

• Els fills i filles de les víctimes mortals
per qualsevol de les formes de violèn-
cia masclista, menors de vint-i-sis anys,
i que depenguin econòmicament en el
moment de la mort de la mare.

La Generalitat es podrà personar en els
procediments penals per violència mas-
clista, en els casos de mort o de lesions
greus de la dona. Quan la personació
sigui exercida per una altra adminis-
tració, la Generalitat ho podrà fer de
forma potestativa.

Constitució d’un  fons de
garantia de pensions 
La Generalitat constituirà un fons de
garantia per a cobrir l’impagament de
pensions alimentàries i/o de pensions
compensatòries. 

Durant l’any 2008 es realitzarà el des-
plegament reglamentari d’aquest fons
per entrar en vigor el 2009. Hi ha
aproximadament 12.000 resolucions
judicials anuals que no acaben execu-
tant-se en la seva totalitat. Aquestes su-
posen un 30 % del total de resolucions.

Mesures preventives en
l’àmbit dels mitjans
de comunicació
Els mitjans de comunicació social pú-
blics hauran de tractar la informació so-
bre violència amb els següents criteris:
Fer un ús no sexista ni androcèntric del
llenguatge i fomentar una presència
equilibrada i una imatge plural d’amb-
dós sexes.
Vetllar perquè les dones siguin presen-
tades amb tota la seva autoritat i res-
pecte, fent visibles les seves aportacions
a tots els àmbits de la societat i consi-
derant la seva experiència com a font
documental de primera importància.
Promoure continguts en el quals que-
din palesos els drets de les dones. 

Creació de la Comissió
Nacional per a una intervenció
coordinada envers la violència
masclista 
Serà un òrgan específic de coordinació
institucional per a l’impuls, el segui-
ment, el control i l’avaluació de les ac-
tuacions en l’abordatge de la violència
masclista, sense perjudici de les com-
petències d’impuls, seguiment i con-
trol dels Departaments de la Genera-
litat i dependrà de l’ICD. ■

L’ANY VINENT ENTRARÀ EN VIGOR 
LA LLEI QUE REGULARÀ L’ABORDATGE 
DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

El Govern de la Generalitat  va aprovar el passat 17 de juliol el projecte de Llei dels drets de les dones per a l’eradica-
ció de la violència masclista que regularà les actuacions contra la violència masclista a Catalunya i permetrà actuar de
manera integral contra totes les formes d’aquesta violència.
Aquest projecte, elaborat per l’Institut Català de les Dones (ICD), destaca per haver- se fet a partir d’un ampli pro-
cés participatiu en el qual hi ha pres part el Consell Nacional de Dones de Catalunya (òrgan consultiu de l’ICD que
compta amb 282 entitats), les entitats municipalistes, els sindicats i els organismes i agents socials implicats en la llui-
ta contra la violència masclista.

La llei preveu crear un
fons de garantia per a
cobrir l’impagament de
pensions alimentàries
i/o de pensions
compensatòries.
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L’arribada dels Mossos d’Esquadra
al Baix Llobregat modifica el replan-
tejament del treball en l’àmbit de l’a-
tenció a les dones que pateixen vio-
lència masclista a la comarca.
Les noves Àrees Bàsiques Policials i ser-
veis regionals que s’han obert el dia 1
de novembre a Sant Feliu de Llobre-
gat, Sant Boi, Gavà i Martorell suma-
des a les ja existents del Prat, Esplugues
i Cornellà donen servei a més de
700.000 persones amb més de 1.000
agents.
Aquest desplegament dels Mossos
d’Esquadra esdevé un estímul per re-
visar i replantejar, si s’escau, alguns as-
pectes sobre la seguretat, la protecció i
l’atenció de la població en general i so-
bre les formules i els models d’inter-
venció per a l’abordatge integral a les
dones que han o estan patint qualse-
vol tipus de violència masclista. 
S’han signat convenis de col·laboració
amb els ajuntaments de la comarca en
matèria de seguretat i un cop més s’ha
evidenciat la importància i la necessi-
tat  de la coordinació i la cooperació
entre els diferents serveis policials.
Des d’aquest treball en xarxa cal sumar
esforços i recursos per millorar encara
més la intervenció pública adreçada a
garantir els drets de ciutadania de les
dones, com el de la vida, el de viure
lliures de violències o de viure segures.
Les Àrees Bàsiques Policials afegeixen
en el ventall de serveis i recursos del te-
rritori que en un moment o altre inter-
venen en matèria de violència masclis-
ta, grups especialitzats tant en l’atenció
com en la gestió d’aquest fenomen. 
Totes les Àrees Bàsiques de la Regió
Policial Metropolitana Sud compten
amb  Grups d’Atenció a la Víctima i
Oficines d’Atenció a la Ciutadania. 
Des de les comissaries de les Àrees Bà-
siques Policials, aquests Grups infor-
men les víctimes, quan presenten de-

núncia, dels seus drets i de les accions
que poden emprendre, així com dels
organismes on poden acudir. 
Participen en accions de prevenció,
programes per a joves, col·laboració
amb organitzacions i entitats, famílies,
etc. Formen part de circuits i protocols
locals i comarcals així com de protocols
específics com és el cas del protocol per
a evitar mutilacions genitals femenines.

Interactuen amb els diversos recursos i
ens socials per tal de coordinar la res-
posta a les necessitats de les dones que
pateixen violències, per afrontar i sor-
tir de la situació en què es troben. 
Els i les agents adscrits als GAV estan
en constant contacte amb els diversos
agents del territori que intervenen en
l’abordatge integral del fenomen de la
violència contra les dones, establint i
facilitant  protocols d’actuació i fluxos
de comunicació eficaços i fluids.
Els GAV fan una valoració per establir
el nivell de risc en cada cas i per pro-

posar, si s’escau, protecció policial.
També assumeixen el contacte amb la
dona i el seguiment dels casos de ma-
nera individualitzada.
Les dones de Sant Boi, de qualsevol
edat sense distincions de cap mena
quan s’adrecin a una comissaria seran
ateses, informades, acompanyades i
protegides per aquests i aquestes pro-
fessionals.
Per a l’abordatge eficaç i efectiu de la vio-
lència masclista i arribar algun dia a era-
dicar-la cal que des de tots els sectors es
faci un esforç en tots els àmbits de l’a-
bordatge d’aquest fenomen: des de l’àm-
bit de la prevenció i la detecció precoç
fins l’àmbit de la recuperació de les do-
nes que la pateixen passant evidentment
per l’àmbit de l’atenció de qualitat.
Des del cos de Policia autonòmic, tant
policies locals com Mossos d’Esquadra
tenim una gran responsabilitat en con-
tribuir a millorar la qualitat de l’aten-
ció i minvar al màxim els efectes d’a-
questa xacra. ■

Alba Garcia Sànchez
Directora del Programa de
seguretat contra la violència masclista
Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació  
Generalitat de Catalunya

ELS MOSSOS D’ESQUADRA 
HAN ARRIBAT A SANT BOI

Grups d’Atenció
especialitzada en
matèria de violència
masclista actuen des de
les comissaries dels
Mossos d’Esquadra

La regidora Lluïsa Moret amb una representació dels Mossos d’Esquadra
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EL GRUP D’AJUDA
MÚTUA (GAM) 
FACILITA L’INTERCANVI
I LES RELACIONS
ENTRE DONES QUE
HAN PATIT O PATEIXEN
SITUACIONS DE 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Fa més de 4 anys que es va crear a Sant
Boi el Grup d’ajuda mútua (GAM) que
pretén, a partir d’organitzar trobades de
treball entre dones que han patit o patei-
xen situacions de violència, promoure un
major sentiment d’autoconfiança social i
personal i així afavorir un canvi positiu
en la seva salut i benestar, tant a nivell fí-
sic com psicològic.
Un abordatge integral del fenomen de
la violència de gènere implica: 
• Recursos d’urgència
• Recursos d’informació
• Assessorament legal
• Protecció
• Suport psicosocial
• Acompanyament en la presa de deci-

sions

Les necessitats de les dones víctimes de
maltractament varien en funció del mo-
ment del procés que estiguin vivint i, per
tant, les intervencions han de reconèixer
i atendre aquesta diversitat de situacions. 
El grup d’ajuda mútua (GAM) represen-
ta un recurs important en el procés de re-
cuperació de les dones i una contribució
per desenvolupar i estimular la seva capa-
citat no tant sols per ajudar-se sinó per
ajudar a les altres.
El procés de recuperació li permet satisfer
necessitats bàsiques de seguretat, afecte,
confort, sentit de pertinença, autoestima...
també aprendre a superar els sentiments
de culpa, a afrontar les pors, a canviar el
rol de víctima, a decidir per ella mateixa...
La col·laboració i participació en activi-
tats socials és un dels darrers objectius a
treballar en el grup quan la dona  ja ha
superat la seva situació personal. ■

EL BAIX LLOBREGAT REGISTRA
PROP DEL 10% DE DENÚNCIES
PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE DE
TOT CATALUNYA

El Consell de les Dones del Baix Llo-
bregat, en la línia de sensibilitzar i pre-
venir la violència de gènere, ha donat
a conèixer dades comparatives dels trà-
mits judicials penals per violència con-
tra les dones de l’any 2006 i el primer
semestre del 2007, a partir dels infor-
mes que elabora el Consejo General del
Poder Judicial.
Les dades facilitades fan referència als
partits judicials. Així doncs el munici-
pi de Sant Boi pertany al partit judi-
cial núm. 12, format pels municipis de:
Sant Boi de Llobregat, Sant Climent
de Llobregat, Santa Coloma de Cerve-
lló i Torrelles de Llobregat. Amb una
població total de 48.697 dones, de les
quals 40.885 són de Sant Boi.
Tal i com podem apreciar, la tendèn-
cia del Baix Llobregat ha estat la d’un
lleuger increment dels assumptes en
tràmit respecte al total de Catalunya,
mentre que Sant Boi ha disminuït en
1,51 punts respecte la comarca.
L’informe recull altres dades entre les
quals destaquem el nombre ordres de
protecció sol·licitades en els mateixos

períodes esmentats, observant un crei-
xement d’1,64 punts a la comarca res-
pecte Catalunya i un petit descens al
partit judicial de Sant Boi. Les ordres
es dicten en més d’un 36% dels casos
al cònjuge o a les persones que mante-
nen una relació afectiva amb les dones.
La figura de l’excònjuge és la que  té
més protagonisme. 

Finalment també volem fer esment de
la nacionalitat de les dones que es tro-
ben en situació de violència masclista
i l’han denunciat. El col·lectiu més
nombrós continua essent la “dona es-
panyola major d’edat”, amb un 68,05%
a tota la comarca. Seguit de la “dona
estrangera major d’edat” en un 31,31%.
La petita diferència fins arribar al
100% correspon a “dona espanyola me-
nor d’edat “, dada inexistent en el nos-
tre municipi.
En la comarca disminueixen els tràmits
i les denúncies de les “dones espanyoles
majors d’edat” en 4,62 punts i en can-
vi creix el de les “dones estrangeres ma-
jors d’edat” en 4,31 punts. ■

Sant Boi
(partit judicial) 320 12,56% 154 11,05%

Baix Llobregat 2.548 9,30% 1.394 9,48%

Catalunya 27.280 100,00% 14.707 100,00%

Àmbit 2006 %1r Semestre 2007

Font : Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Consejo General del Poder Judicial.

%

Assumptes violència domèstica en tràmit judicial
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ATORGADA LA 6a BECA 
DE RECERCA HISTÒRICA 
DE LES DONES SANTBOIANES

El passat 15 de novembre es va fer públic
el nom de la persona guanyadora de la 6a
beca de recerca històrica de les dones de
Sant Boi, en aquesta ocasió sota el tema:
Arqueologia de Sant Boi i gènere: la cul-
tura material femenina a l’antiguitat. Ha
guanyat la beca l’arqueòloga Josefa Huer-
tas Arroyo.
L’objectiu bàsic d’aquesta recerca serà el
coneixement mitjançant els objectes ma-
terials de les dones que vivien fa 2000
anys a la zona ocupada avui dia per la po-
blació de Sant Boi de Llobregat.
El procés s’iniciarà amb una revisió del
fons de materials arqueològics recuperats
al decurs de les intervencions realitzades
a la població al llarg de la seva història per
poder identificar els objectes relacionats
amb les dones i datats en època romana.
Aquests objectes representen diversos ti-
pus:
• Elements d’ús personal.
• Elements de caràcter productiu.

• Elements on les dones poden formar
part de la representació.

• Altres tipus a determinar.
Finalment, s’establirà un marc a l’entorn
de les peces, per contextualitzar-les  dins
de la població i del territori proper, si és
possible amb la localització d’altres estu-
dis o amb la recerca d’objectes de carac-
terístiques similars.
En el transcurs de l’acte, la guanyadora
de la cinquena beca, Maite Farinyas, va
fer una conferència sobre el tema de la
seva recerca: Sant Boi entre els anys 1931-
1945: les dones i la vida quotidiana. ■

PRESENTADA LA 
WEB DE DONES EN XARXA
El passat dimecres 14 de novembre va tenir lloc a Can Jordana la presentació de
la pàgina web www.donesenxarxa.cat., elaborada per les dones que han partici-
pat en els cursos sobre formació en noves tecnologies, utilització de recursos elec-
trònics i visibilitat a la xarxa que han tingut lloc en els darrers mesos.
En total s’han fet 5 grups amb 10 dones a cadascun d’ells.
Pel proper any queda per fer un nou curs de manteniment i actualització de la
pàgina. A la presentació hi va assistir la presidenta de Dones en xarxa, l’escrip-
tora Gemma Lienas. ■

FORMACIÓ 
DE PROFESSIONALS

Continuem promovent la formació es-
pecifica per a persones que treballen
amb dones que es troben en situació
de violència, adreçada a diferents
col·lectius entre els quals assenyalem:

• Teleoperadores centraleta de la poli-
cia municipal 

• Professionals de la sanitat
• Professionals de serveis socials muni-

cipals 
• Professionals docents 
• Persones que treballen en llocs d’a-

tenció directa al públic 
• Entitats santboianes
• Dones a títol personal 

Durant aquest any 2007 han tingut
lloc un primer curs adreçat a 5
col·lectius diferents tal i com deta-
llem a continuació i esperem el pro-
per any continuar amb una nova pro-
gramació.

• El primer curs adreçat a les 10 tele-
operadores de la policia municipal
es va fer en dues parts: la primera al
mes de juny i la segona aquest mes
de novembre. 

• El segons curs per a professionals
de serveis socials va superar les ex-
pectatives pel que fa a l’assistència: l’-
han realitzat 28 persones en lloc de
les 15 previstes.

• El tercer curs anava destinat a Dones
a títol individual i va comptar amb
una assistència de 12 dones. 

• El curs adreçat a personal de l’àmbit
sanitari ha comptat amb 16 profes-
sionals entre infermeres, metgesses,
personal administratiu i finalment ha
tingut lloc el d’atenció al públic, amb
20 persones.

Properament s’organitzarà el curs adre-
çat a persones que formen part d’enti-
tats santboianes i personal del món
educatiu. ■

La regidora Lluïsa Moret en un moment de
la presentació.

Josefa Huertas, guanyadora de la VI beca
de recerca històrica

Imatge de la pàgina web.
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Aquest mes de novembre se celebra el
Dia Internacional contra la violència vers
les dones. Una diada que, encara avui dia
té molt de sentit.  Al nostre país, és una
jornada de reivindicació i denúncia con-
tra la violència masclista. A d’altres llocs
del món, és una jornada de lluita per la
situació de violència que pateixen les do-
nes, situació que es veu agreujada per-
què, a més a més, no troben cap suport
social, ni cap recolzament institucional
al qual emparar-se. Aquesta és la realitat
que pateixen moltes dones llatinoameri-
canes i que, malauradament, per poder
explicar-la, fins i tot, s’ha hagut d’inven-
tar una paraula: feminicidi.
Els feminicidis estan directament rela-
cionats amb la cultura del patriarcat i la
desigualtat a la base estructural entre els
sexes. Podríem definir-ho com la violèn-
cia generalitzada i metòdica contra les
dones. L’informe anual 2007 d’Amnis-
tia Internacional assenyala que les dades
de dones assassinades i desaparegudes són
especialment greus a 5 països d’Amèrica
del Sud: Colòmbia, Guatemala, El Sal-
vador, Mèxic i Hondures
A Guatemala és on la situació és més alar-
mant. Segons fonts de la policia guate-
malteca, durant l’any 2006 prop de 600
dones van morir de manera violenta.
Però dades extraoficials facilitades per di-
verses organitzacions en defensa dels
drets de les dones calculen que en els da-
rrers 5 anys han mort violentament més
de dues mil. Aquestes dades situen a
Guatemala en el segon país del món, des-
prés de Rússia, on més dones són assas-
sinades. I supera en gravetat al feminici-
di de Ciudad Juárez, a Mèxic, el més co-
negut per la opinió pública i el primer

cas que va sortir a la llum. La xifra de do-
nes assassinades o desaparegudes en
aquesta ciutat mexicana oscil·la al vol-
tant de les 500 en 10 anys.
El passat més d’octubre la Unió Europea
va aprovar l’Informe sobre les morts de
dones (feminicidi) a Mèxic y Amèrica
Central, i el rol de la UE en la lluita
contra el fenomen, del qual és ponent
l’eurodiputat i  vicepresident de la Co-
missió de Drets de les Dones i Igualtat
d’Oportunitats (FEMM), Raül Romeva.
L’Informe demana posar aquest tema

com a prioritat a l’agenda política bi-
lateral i biregional. Suggereix elaborar
un pla d’acció que inclogui una taula
rodona d’alt nivell, programes de sen-
sibilització i formació de jutges, jutges-
ses i agents policials, la reestructuració
de sistemes judicials deficients, així
com garanties per a una protecció efi-
caç i assessoria legal gratuïta a les víc-
times. A més, també demana una més
gran coordinació de totes les activitats,
assumida per les representacions de la
UE en aquests països. ■

FEMINICIDIS, 
LA XACRA DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES A LLATINOAMÈRICA

REPORTATGE

Xerrada: Els feminicidis de Ciutat
Juárez. Una violació dels drets hu-
mans impune, a càrrec de Cèlia Ra-
mon, responsable de comunicació
d’Amnistia Internacional Catalunya
Hora: 18 h
Lloc. CIRD. C/ Jacint Verdaguer, 16.
Cornellà de Llobregat
Organitza: Amnistia Internacional

EL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2007-2011 [PAM]
conté el conjunt d’accions de Govern dissenyades per l’equip municipal.
Pots consultar-lo al Web www.santboi.cat, als casals de barri i també pots assistir a la
jornada presentació del PAM que es farà el dissabte 1 de desembre a la Biblioteca
Jordi Rubió i Balaguer a partir de les 9.30 h.

FES LES TEVES PRÒPIES PROPOSTES!
Totes tindran una resposta individualitzada.
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