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1. Introducció 

Des  de  l'Ajuntament  de  Parets  del  Vallès,  com  a  administració  pública,  es  vol

conscienciar i crear mecanismes per garantir el benestar i la cohesió social per a tota

la població perquè és necessari donar resposta i lluitar contra qualsevol situació de

discriminació  i  agressió  que  succeeixi  al  municipi.  Davant  d'aquestes  situacions

esgrimides des del Consistori es volen tenir les eines necessàries per fer-hi front, per

això,  es  desenvolupen  un  conjunt  d'accions  que  van  encaminades  a  erradicar

aquestes situacions de discriminació.

En concret, en el següent document es pretén fer una anàlisi acurada de la realitat del

municipi  en matèria  d'igualtat  i  LGTBI+ per saber quines són les necessitats de la

població i desenvolupar i articular les accions adients per donar-los resposta, ja que,

en l'actualitat  es  continuen donant  discriminacions  per  raó  de gènere  o  orientació

sexual que dificulten la convivència i la cohesió ciutadana i que afecten als diferents

àmbits que conformen la nostra vida quotidiana com ara l'educació, el treball o fins i tot

en la mateixa llar.

Per això, s’ha elaborat aquesta anàlisi de la realitat que, tot i no poder englobar tots els

àmbits i aspectes en aquestes matèries, s'ha fet una priorització dels eixos a analitzar

per poder dur a terme polítiques adients per posar fi a les discriminacions per raó de

gènere o orientació sexual i també sensibilitzar en pro de la igualtat de gènere i la

diversitat sexual, afectiva i de gènere- 

Aquests eixos d'anàlisi prioritzats són:

1. Compromís amb la igualtat de gènere i LGTBI+

2. Violències masclistes

3. Educació i formació

4. Polítiques LGTBI+ i en contra de la LGTBIfòbia

5. Lleure: Cultura i esports

6. Participació 

7. Qualitat de vida: Salut, drets socials i espai públic

A més, s’ha afegit un primer apartat de contextualització del municipi. 
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A partir  de la diagnosi es detecten punts forts i  punts febles que serveixen com a

elements de referència per elaborar un llistat d’accions que constituiran les mesures

del pla d’accions.
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2. Marc normatiu 

La igualtat de gènere és una qüestió de justícia, entenent que les dones són el 51% de

la població i, per tant, haurien de ser presents al 51% dels espais de responsabilitat i

decisió, tenir accés al 51% dels recursos, portar a terme el 51% del treball, etc. Tot i

això,  la  literatura  especialitzada  mostra  que  la  situació  no  és  aquesta  i,  per  tal

d’equiparar els drets d’homes i dones s’ha desenvolupat un marc normatiu en l’àmbit

internacional, europeu i estatal que té la finalitat de protegir els drets de les dones. Per

tant, la igualtat de gènere, a més de ser una qüestió de justícia i universalització dels

drets humans, és una qüestió de situar-se dins el marc de la legalitat vigent. 

A  més,  en  els  últims  anys,  s’ha  desenvolupat  legislació  a  favor  del  drets  de  les

persones LGTBI+. 

A continuació es detallen els principals acords internacionals i la principal legislació, a

nivell  comunitari,  estatal i  autonòmic en el que s’emmarca l’obligatorietat d’impulsar

polítiques d’igualtat per part dels governs locals. 

2.1.  Àmbit internacional

La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos

textos internacionals sobre drets humans, entre els quals és destacable la Convenció

sobre  l’eliminació  de  totes  les  formes  de  discriminació  contra  la  dona  (CEDAW),

aprovada per  l’Assemblea General  de les  Nacions Unides  el  desembre del  1979 i

ratificada per l’Estat espanyol el 1983.  Aquesta convenció va ser molt important pel fet

de  suposar  una declaració  internacional,  però també per  la  definició  que fa  de la

discriminació i per com s’interpel·la els estats com a responsables d’assegurar aquests

drets. 

En aquesta línia, les Nacions Unides han organitzat diverses conferències mundials

sobre la dona, entre aquestes a la Ciutat de Mèxic el 1975, a Copenhaguen el 1980, a

Nairobi el 1985 i a Pequín el 1995. La Conferència de Drets de Viena, celebrada l’any

1993, és també una fita important en l’assumpció de la no discriminació de les dones

com a dret humà. També caldria destacar que la Carta de les Nacions Unides de l’any

1945 inclou  per  primera vegada el  principi  d’igualtat  entre dones i  homes,  fet  que

implica que la igualtat adquireixi la mateixa categoria que la resta de drets humans.

6



Finalment, l’any 1995 es celebra a Beijing la IV Conferència Mundial de la Dona on

s’estableix definitivament el gender mainstreaming com a estratègia internacional i es

demana als governs la incorporació de la perspectiva de gènere a tots els nivells de

les polítiques públiques. Posteriorment s’han celebrat tres revisions de la Conferència

Mundial  de  la  Dona de Beijing  1995,  per  tal  de revisar  els  avenços i  detectar  les

dificultats d’avançar cap a la igualtat.

Altrament, destaca que des de gener de 2011 és operativa l’ONU Dones, des d’on el

març de 2013 es va aprovar una declaració conjunta contra la violència de gènere, on

es  realitzava  la  petició  als  estats  membres  de  prohibir  els  matrimonis  forçats  i  la

mutilació genital femenina. També l’any 2015 la ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre

el  desenvolupament  sostenible.  Un  dels  objectius  més  destacats  ha  estat  i  és  el

d’aconseguir la igualtat de gènere i l’empoderament de totes les dones i nenes.

Pel que fa al reconeixement i l’aplicació del dret internacional a la diversitat sexual i de

gènere, destaca que l’any 2006 es van redactar  els principis de Yogyakarta. Aquests

principis  marquen  els  estàndards  bàsics  perquè  les  Nacions  Unides  i  els  estats

avancin en la garantia dels drets humans de les persones LGBTI. També destaca la

Resolució  17/19,  del  Consell  de  Drets  Humans l'any  2011,  que recull  el  dret  a  la

igualtat de tracte davant de la llei i el dret a la protecció contra la discriminació per

diverses raons, entre aquestes l'orientació sexual i la identitat de gènere. 

2.2. Àmbit europeu

A nivell europeu, la primera legislació a favor de la igualtat de gènere queda recollida

al Tractat de Roma de l’any 1975 que reconeix el  dret a la igualtat salarial  per un

mateix  treball.  Posteriorment,  el  Tractat  d’Amsterdam  de  1997  avança  amb

l’assumpció  del  principi  d’igualtat  entre  homes  i  dones,  fent  especial  esment  a  la

igualtat  de  tracte  entre  homes  i  dones  a  l’àmbit  laboral,  i  reforça  a  nivell  legal

l’estratègia del gender mainstreaming com a mecanisme per tal que totes les polítiques

públiques tinguin l’objectiu comú de reduir les desigualtats de gènere. Posteriorment,

el Tractat de Niça, l’any 2001, reconeix la necessitat d’emprendre accions positives, a

més de reforçar el reconeixement de la igualtat de gènere com un dret fonamental. 

L’estratègia de la transversalitat de gènere, però, assoleix una veritable rellevància a

partir de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i del IV Programa d’Acció

Comunitari 1996-2000, inspirat en les resolucions de la IV Conferència Mundial de la
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Dona. Finalment es consagra a partir del Tractat de Lisboa l’any 2007. Així doncs, la

majoria  d’avenços  en  l’àmbit  comunitari  pel  que  fa  a  la  igualtat  de  gènere,

s’estableixen a partir dels diversos tractats de la Unió Europea.  

Per altra banda, amb la Declaració d’Atenes de l’any 1992, es posa sobre la taula per

primera vegada, la necessitat d’assolir la presència equilibrada de dones i homes als

processos de presa de decisions.

Finalment,  a  nivell  europeu  també  es  disposa  de  diverses  directives,  centrades

sobretot en la presència de dones en l’àmbit laboral (desigualtat salarial o permisos

laborals,  entre altres) i  en els espais de presa de decisions. També s’han impulsat

diferents resolucions i directives en relació als drets de les persones LGTBI+.

L’avenç  en  la  legislació  a  nivell  comunitari  va  suposar  un  impuls  important  per

l’assumpció de legislació a favor de la igualtat de gènere a nivell espanyol. 

2.3. Àmbit estatal i autonòmic 

L’any  1978,  amb l’aprovació  de la  Constitució  Espanyola,  es  reconeix  el  dret  a  la

igualtat entre homes i dones. L’article 14 de la Constitució espanyola, que reconeix la

igualtat entre homes i dones, és el marc que permet incloure tota la legislació sobre

igualtat entre homes i dones en les dècades posteriors a l’aprovació. 

Més enllà del marc constitucional, la principal llei que regula quin ha de ser el paper de

les diverses administracions en matèria d’igualtat és la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de

març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

Aquesta llei reconeix les desigualtats existents a la societat i fa èmfasis en fer efectiva i

real la igualtat entre homes i dones més enllà de la legalitat. Per altra banda, i seguint

amb el marc de la legislació europea, la Llei Orgànica 3/2007 aposta de manera clara

per  la  transversalitat  de  gènere  com  a  estratègia  per  coordinar  i  organitzar  les

polítiques  d’igualtat,  tot  establint  el  principi  de  transversalitat  i  la  integració  de  la

perspectiva  de gènere  en l’activitat  ordinària  dels  poders públics.  A  nivell  temàtic,

aquesta llei és molt àmplia i contempla tots els àmbits de la societat, però fa especial

èmfasi en l’àmbit laboral i en l’àmbit de les administracions públiques –on hi pot incidir

de  forma directa-.  Els  aspectes  laborals  i  de  drets  socials  han  estat  concretats  i

ampliats  a  través del  Reial  Decret  Llei  6/2019 de mesures  urgents  per  garantir  la

igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació.
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Pel que fa a la legislació en matèria de violència masclista, la Llei Orgànica 1/2004, de

mesures de protecció integral contra la violència de gènere és la norma principal a

nivell espanyol. Aquesta llei és una primera mesura que es pren a escala estatal per

reconèixer  la  violència  masclista  perpetrada  per  parelles  i  exparelles  com  un  fet

punible  i  com a  problema  social,  més  enllà  de  l’àmbit  privat.  Alhora,  estableix  el

compromís de les administracions en la lluita activa contra la violència vers les dones. 

A nivell català, el reconeixement de la igualtat de gènere el trobem a la Llei Orgànica

6/2006, de 19 de juliol,  de Reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, d’acord

amb les competències transferides a partir de l’article 153 de la Constitució espanyola. 

Més recentment, però, la Generalitat de Catalunya aprova la Llei 17/2015, de 18 de

juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, com una norma específica complementària

de la Llei Orgànica 3/2007. Aquesta llei defineix la igualtat de gènere com la condició

d’ésser iguals homes i dones en les possibilitats de desenvolupament personal i de

presa de decisions, sense les limitacions imposades pels rols de gènere tradicionals,

per la qual  cosa els  diferents comportaments,  aspiracions i  necessitats de dones i

d’homes són igualment considerats, valorats i afavorits. També estableix i regula els

mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació

en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. En aquest sentit, aquesta llei és

molt àmplia i estableix en molts àmbits com s’ha d’avançar cap a la igualtat de gènere:

el  joc  i  les joguines,  les  manifestacions culturals,  els mitjans  de comunicació i  les

tecnologies  de  la  informació  i  la  comunicació,  les  universitats  i  recerca,

l’associacionisme  i  els  col·legis  professionals,  els  esports,  els  usos  del  temps,  el

benestar social i família, la salut, el tràfic, l’explotació sexual i la prostitució, el medi

ambient,  l’urbanisme,  l’habitatge  i  la  mobilitat,  la  justícia  i  la  seguretat  ciutadana.

Aquesta  llei  també  estableix  la  transversalitat  de  gènere  com  a  mecanisme  per

avançar  cap  a  la  igualtat.  També  estableix  que  l’ICD  depengui  directament  de

Presidència i concreta la creació d’un Observatori de la igualtat de gènere. 

Pel  que fa  a  la  legislació  sobre  la  violència  masclista  per  part  del  govern  català,

existeix  la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència

masclista.  Aquesta  normativa  presenta  millores  significatives  respecte  la  legislació

espanyola ja que planteja una definició més àmplia de les violències masclistes, i en

defineix  especificitats i àmbits on es pot donar, així com les seves múltiples tipologies.

Recentment  ha  estat  modificada  per  la  Llei  17/2020,  del  22  de  desembre,  de

modificació de la Llei 5/2008. Aquesta llei també defineix i ordena la Xarxa d’Atenció i

Recuperació  Integral  que  atorga  un  seguit  de  competències  als  ens  locals:  oferir
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serveis d’atenció i  informació a les dones que han patit  violència,  oferir  serveis de

recuperació integral, col·laborar en les prestacions econòmiques i subvencions, entre

les més destacades. 

Pel que fa la legislació en matèria de drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals,

transsexuals i intersexuals, existeix la Llei 11/2014 per a garantir els drets LGBTI i per

erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Aquesta normativa dota els ens locals

de competències i  posa a sobre la taula mesures per prevenir,  erradicar i  abordar

situacions de discriminació. La seva finalitat  és garantir  la  igualtat  de tracte de les

persones  LGTBI+  i  estableix  l’adopció  de  mesures  dirigides  a  evitar  i  prevenir

qualsevol  tipus  de  discriminació  per  raó  d’orientació  sexual,  identitat  de  gènere  o

expressió de gènere. En aquest sentit, la Generalitat i els ens locals han de garantir el

compliment  de  la  legislació  i  fer  efectiu  el  deure  d’intervenció  del  personal  de  les

administracions  públiques  tal  com es  desplega  al  Protocol  que  desplega  el  deure

d’intervenció  de  les  persones  que  treballen  a  les  administracions  públiques  de

Catalunya per  a fer  efectiu  l’abordatge de l’homofòbia,  la  bifòbia i  la  transfòbia de

Catalunya. 

Arrel  de  la  promulgació  d’aquesta  llei,  l’any  2017,  es  va  aprovar  un  nou  model

d’atenció a la salut de les persones trans*, el qual suposava un canvi respecte als

protocols  anteriors,  principalment perquè suprimia la  necessitat  d’un  diagnòstic  per

accedir  a  qualsevol  servei,  atenció  o  tractament.  Es  tracta  d’un  model

despatologitzador que no parteix d’un diagnòstic de disfòria de gènere, sinó que pretén

una atenció basada en les necessitats de la persona usuària, des de l’acompanyament

personal i el suport al seu procés. També té una clara inspiració en el reconeixement

dels drets sexuals de les persones trans i, per tant, en la capacitat per decidir sobre el

seu propi cos i la seva identitat

Altrament,  recentment  també  destaca  l’aprovació  de  la  Llei 19/2020,  del  30  de

desembre, d'igualtat de tracte i no discriminació, la qual regula i estableix els principis

d’actuació que han de regir les mesures dels poders públics destinades a prevenir,

eliminar i  corregir  tota forma de discriminació,  directa o indirecta,  tant  en el  sector

públic com el privat.
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3. Metodologia 

3.1. Fases de la metodologia 
La metodologia per a l’elaboració del pla consta de diverses fases.

3.2. Eines metodològiques

La diagnosi  està realitzada a partir de l’anàlisi de dades quantitatives facilitades pel

Servei de Feminisme, LGTBI+ i Transversalitats. En aquest sentit, s’ha fet un recull de

dades de registre de diversos serveis que s’ofereixen al municipi, així com també de

plans d’actuació  o memòries de diverses àrees de l’Ajuntament,  per detectar  si  la

perspectiva de gènere és present en la planificació i aplicació d’aquestes polítiques. 

Pel  que fa  a les  dades qualitatives,  s’han dut  a terme 4 entrevistes i  3  grups  de

discussió. 

Les  entrevistes  semiestructurades  han  servit  per  a  identificar  els  elements  de  les

diverses  àrees rellevants  a partir  del  coneixement  de les  persones expertes en la

temàtica:  tècniques  i  líders  locals.  A  continuació  es  detallen  els  càrrecs  de  les

persones entrevistades:

• Regidora d’Igualtat i regidora LGTBI i Transversalitats
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• Tècnica de Feminismes, LGTBI i Transversalitats

• Cap d’àrea de Serveis Personals 

• Tècniques del SIAD  

A més de les entrevistes, s’ha realitzat tres grups de discussió a:

• Personal tècnic

• Dones del municipi

• Persones LGTBI+ del municipi 

Aquestes sessions ha servit  per a fer aflorar i contrastar els principals punts forts i

punts febles en matèria d’igualtat i LGTBI+ al municipi i per fer una priorització dels

àmbits més destacats on es poden portar a terme millores substancials. 

D’altra banda, el  Pla d’Accions, és el recull de les accions que donen resposta als

punts  febles  i  a  les  necessitats  detectades  a  la  diagnosi.  A  partir  del  treball

tecnicopolític s’han prioritzat els següents àmbits d’actuació:

- Compromís amb la igualtat de gènere i LGTBI+

- Actuació contra la violència masclista i la LGTBifòbia

- Educació i formació

- Treballs: ocupació i cura

- Cultura

- Esports

- Salut

- Espai públic

Posteriorment  a  la  proposta  d’accions  per  dur  a  terme en els  propers  4  anys,  es

proposa una guia per al seguiment de les accions del pla, així com una guia per a

l’avaluació dels objectius del pla, és a dir, eines per, un cop finalitzat el pla, analitzar si

les accions implementades han permès assolir els objectius plantejats.
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4. Context del municipi

Per poder fer una aproximació adequada a la realitat del municipi s’ha de tenir present

l’entorn i el context social del municipi, per això, en el següent apartat exposem les

principals dades sociodemogràfiques i elements que caracteritzen aquest context. 

Segons les dades del padró d’habitants de l’any 2019 Parets del Vallès té una població

de 19.082 persones. La distribució de la població és equilibrada entre homes i dones,

ja que, hi ha una representació del 50%. 

Gràfic 1: Evolució de la població de Parets del Vallès 2006-2020
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Elaboració pròpia. Font: IDESCAT

La població estrangera de Parets del Vallès és de 1.234 persones segons les dades

del Padró municipal d’habitants del 2019, és a dir, representen el 6,47% de la població

total.  Tal com podem observar  al  gràfic  2,  el  pes relatiu de la població estrangera

comença a disminuir a partir del 2010, tant al municipi com a la comarca, fins a situar-

se en el 6,47% i el 8,86% respectivament l’any 2019

Gràfic 2. Evolució del pes relatiu de la població estrangera. Parets del Vallès i Vallès
Oriental, 2019.
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D’aquesta població estrangera, hi ha 666 homes i 568 dones, és a dir, el 53,97% de la

població  migrada  és  masculina  i  el  46,03%  és  femenina.  Així  doncs,  el  nombre

d’homes estrangers és lleugerament superior al de dones. 

Respecte a la distribució per sexe i edat de la població observem al gràfic 3 que es

troba en equilibri a la majoria de les franges d’edats i el gruix de la població el trobem

entre  les  franges  de 30 a 64 anys  a  partir  d’aquí  a  mesura  que l’edat  augmenta

s’observa que el gruix  de dones grans és superiors a d’homes grans a partir  dels

setanta anys. 

Gràfic 3. Distribució de la població per grups d’edats i sexe. Parets del Vallès, 2019
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Elaboració pròpia. Font de les dades: IDESCAT, Padró municipal d’habitants

Respecte a la distribució per sexe i edat de la població estrangera es pot observar que

el gruix d’aquesta també es troba en les franges d’edat d’entre 30-54 anys. Encara que

al  contrari  a  la  població municipal  en la  majoria  de franges  hi  ha  més presencia

d’homes.

Gràfic 4. Distribució de la població estrangera per grups d’edats i sexe. Parets del
Vallès, 2019
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró municipal i el Programa Hermes.
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Encara que la població de Parets del Vallès en el seu gruix és de persones adultes

amb una edat mitjana dels habitants de 40,4 anys per als homes i 42,2 per les dones i

una  clara  tendència  a  l’envelliment  de  la  població,  cal  esmentar  que  la  dinàmica

demogràfica actual és positiva en referència a l’evolució de la natalitat. L’any 2019 va

haver-hi més naixements que defuncions.  Concretament,  al  municipi  van néixer  un

total de 151 infants i es van produir 109 defuncions. 

A continuació a la  taula 1 es mostren les diferents llars per tipus de nucli  en una

comparativa del municipi amb la comarca i l’autonomia de l’any 2011. El que es pot

destacar és el gran nombre de llars monoparentals en els tres territoris i les parelles

sense fills. Tanmateix, la distribució de Parets del Vallès no és gaire diferent a la de la

comarca i la comunitat autònoma, tot i que es mostra un percentatge inferior de llars

unipersonals. 

Les llars monoparentals ja no esdevenen només per viudetat, és a dir, per la defunció

d’un dels cònjuges com fa unes dècades, també es produeixen per la separació o el

divorci de la parella. 

Taula 1. Llars per tipus de nucli. Cens 2011.

Habitatges i 
llars

Parets del
Vallès

Vallès Oriental Catalunya

Una 
persona

1.143 16,6% 27.895 18,8% 686.810 23,3%

Dues 
persones o 
més sense 
nucli

247 3,6% 3.340 2,2% 100.637 3,4%

Parella 
sense fills

1.649 23,9% 36.506 24,5% 725.737 24,6%

Parella amb 
fills

3.033 44,0% 62.476 42,0%
1.059.97

5
36,0%

Pare o mare
amb fills

687 10,0% 14.929 10,0% 308.995 10,5%

Dos nuclis o
més

:  3.574 2,4% 62.789 2,1%

Total 6.888 100,0%
148.71

0
100,0%

2.944.94
4

100,0%

Font: IDESCAT
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5. Compromís amb la igualtat de gènere i LGTBI+

El compromís municipal amb la igualtat de gènere i LGTBI+ fa referència a l’aposta

que fa el consistori per erradicar les desigualtats de gènere i el lideratge de la institució

en el municipi. En aquest apartat no s’analitzaran les polítiques concretes aplicades en

els diversos àmbits d’actuació, sinó quines són les actuacions que es fan per promoure

la igualtat de gènere i LGTBI+ i quin és el seu grau de compromís en la lluita contra les

desigualtats de gènere i per orientació sexual o identitat de gènere. 

L’estratègia de la transversalitat de gènere, a més de la incorporació de la perspectiva

de gènere en els diferents àmbits, implica també tant una incorporació de la igualtat de

gènere com a prioritat  a l’agenda política principal (dimensió de lideratge),  com un

canvi en la cultura organitzativa per part de les institucions (dimensió organitzativa). És

per  això  que  en  aquest  àmbit  s’analitzen  tant  els  aspectes  relacionats  amb  el

compromís públic amb la igualtat del consistori,  com els aspectes de la igualtat en

l’àmbit organitzatiu. Així doncs, s’analitzen les actuacions municipals a escala externa

que garanteixen que la ciutadania pugui gaudir de polítiques públiques que incorporin

la perspectiva de gènere i LGTBI+, és a dir, el camí que ha recorregut l’Ajuntament en

matèria de polítiques públiques amb perspectiva de gènere i  LGTBI+,  així com les

accions per la incorporació de la igualtat de gènere i la diversitat sexual en el si de

l’Ajuntament com a organització. 

5.1. Antecedents del pla d’igualtat i LGTBI+

L’Ajuntament de Parets té una llarga trajectòria en la realització de polítiques d’igualtat

de gènere i polítiques LGTBI+. Des de l’any 1998 es realitzen actuacions en aquesta

matèria, i el primer pla d’igualtat es realitzaria l’any 2002. El present seria el cinquè Pla

d’Igualtat i el segon que incorpora al títol la perspectiva LGTBI+. 

El  tercer  Pla  d’Igualtat  i  LGTBI+  de  Parets  del  Vallès  comptava  amb un  període

d’execució del 2019 al 2022. La diagnosi i  el pla d’accions s’enfocaven en 6 eixos

d’actuació prioritaris: (1) educació i formació, (2) ocupació i treball domèstic i de cura,

(3) violències masclistes, (4) polítiques locals LGTBI+ i (5) potenciació de les polítiques

d’igualtat. Des d’un inici a la diagnosi ja es van prioritzar aquests eixos, com a resultat
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de l’avaluació del segon pla, ja que es va arribar a la conclusió que els plans havien de

ser més realistes i, es va decidir de manera tecnicopolítica prioritzar aquests eixos.

El pla comptava amb un total de 55 accions, malgrat que no es van distribuir aquestes

de manera igualitària en els diferents eixos. En aquest sentit, hi havia una acumulació

més gran d’accions  en l’eix  de  violències  masclistes  (32,7%),  seguit  de polítiques

locals LGTBI+ (21,8%), educació i formació (21,8%). En menor mesura, el 12,7% de

les  accions  serien  dedicades  a  la  potenciació  de  polítiques  d’igualtat,  el  7,3% en

ocupació i el 7,3% sobre treball domèstic i de cura. Així doncs, es mostra com hi ha

una major aposta d’actuacions en violències masclistes, polítiques LGTBI+ i Educació.

Gràfic 5. Distribució d’accions del Pla d’Igualtat i LGTBI+ (2019 – 2022)

32,7%

21,8%

21,8%

12,7%

7,3%

3,6%

Violències masclistes Educació i formació

Polítiques locals LGTBI Potenciació de les polítiques d'igualtat

Ocupació Treball domèstic i de cura

Font: elaboració pròpia a partir del document del Pla d’Igualtat i LGTBI+ (2019-2022)

Es valora com a positiu que s’hagi fet una aposta per concretar més les accions i fer

un pla d’acció més realista. Però cal destacar que algunes de les accions incorporades

en el  quart  Pla  d’igualtat  i  LGTBI+  són genèriques  i  no  es  defineix  l’objectiu  que

s’espera assolir  amb cada acció.  A més, s’han definit  indicadors de seguiment per

cada  acció,  qüestió  que  va  quedar  recollida  en  l’avaluació  de  l’anterior  pla.  És

important definir accions concretes i assolibles, també és rellevant que es defineixi què

és el que s’espera modificar amb la implementació de cada acció. Si no es defineixen

aquestes qüestions pot ser molt difícil poder dirimir durant la implementació i al final

del procés si els objectius s’han assolit.

Pel que fa al seguiment, s’ha fet una monitorització per part del servei de Feminisme,

LGTBI+ i Transversalitats. 
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Pel que fa a la implementació de l’anterior pla es mostra com el 67,3% (37) de les

accions s’ha implementat, el 29,1% (16) no s’han realitzat i el 3,6% s’han iniciat, però

no s’han acabat. 

Gràfic 6. Implementació de les accions del Pla d’Igualtat i LGTBI+ 

67,3%

29,1%

3,6%

Sí No No s'ha acabat

Font: elaboració pròpia a partir del document del Pla d’Igualtat i LGTBI+ (2019-2022)

Pel  que  fa  a  la  implementació  segons  els  eixos  del  pla,  es  mostra  que  l’eix  de

violències masclistes és on s’han implementat totes les accions. L’eix de polítiques

locals LGTBI+ també compta amb un alt grau d’implementació (75%). Tanmateix, a la

resta d’eixos no s’han portat a terme més del 50% d’accions, destaquen en aquest

sentit els eixos referits a les polítiques d’igualtat, ocupació i treball domèstic i de cura. 

Les motivacions per les quals no s’han implementat les accions són diverses: hi ha

departaments que els hi costa implementar la perspectiva de gènere i no fan seu el

pla, per manca de pressupost i/o personal, perquè no es consideren com a prioritat tot

i incloure en el pla d’accions, etc. 

Gràfic 7. Accions implementades del Pla d’Igualtat i LGTBI+ segons eix

0%

30%

60%

90%

100% (18)
75% (9)

50% (6) 43% (3) 25% (1)

25% (3)
25% (3)

42% (5) 57% (4) 75% (3)

50% (1)

8% (1) 8% (1) 8% (1) 50% (1) 50% (1)
50% (1)

Sí No No s'ha acabat

Font: elaboració pròpia a partir del document del Pla d’Igualtat i LGTBI+ (2019-2022)
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5.2. Activitats externes en igualtat i LGTBI+ 

Com s’ha esmentat, l’Ajuntament de Parets té un llarg recorregut en matèria d’igualtat i

diversitat sexual i de gènere. En aquest sentit, a partir de l’any 2000 existeix el Servei

d’Informació  i  Assessorament  a  les  Dones  (SIAD)  que  ofereix  assessorament

psicològic  i  legal  a les dones. En el mateix any es va començar a celebrar el  Dia

Internacional de les dones, i actualment es continuen organitzant actuacions al voltant

d’aquest dia a través de la campanya Març de dones. Aquesta campanya se centra en

promoure activitats durant tot el mes, com serien obres teatrals, tallers, videofòrums,

teatre fòrums, caminades populars, formacions, entre altres. De la mateixa manera, i

des de l’any 2001, en el marc del dia 25 de novembre, es realitza la campanya contra

les violències masclistes,  Prou d’Hòsties,  que consta d’activitats de sensibilització i

prevenció  dirigides  a  tota  la  ciutadania,  professionals  i  dones.  Aquestes  dues

campanyes, segons el treball de camp, són reconegudes pel personal tècnic i també

per  la  ciutadania.  Com  a  aspecte  constructiu  es  destaca  que  moltes  d’aquestes

actuacions arriben a persones ja conscienciades i costa ampliar a públics que no tenen

tant  interès  en aquests  temes.  Aquesta campanya ha estat  escollida  com a bona

pràctica per la Diputació de Barcelona.

També s’ha destacat com a important per al personal tècnic i polític la campanya de

Parets amb la Igualtat.  Es tracta d’una campanya comunicativa a través de cartells

físics  i  xarxes  socials  per  trencar  els  estereotips,  rols  de  gènere  i  les  violències

masclistes  i  LGTBIfòbiques,  a  partir  de  rebatre  frases  o  comentaris  quotidians.

Aquesta  campanya  ha  estat  escollida  com  a  bona  pràctica  per  la  Federació  de

Municipis de Catalunya.

Una altra actuació que es destaca són les actuacions en matèria LGTBI+ que s’han

realitzat a partir del Servei de Feminismes, LGTBI+ i Tranversalitats, sobretot les que

es realitzen en el marc de les diades LGTBI+, com el 28J i el 31M. 

A més, es destaca l’inici de dos serveis en matèria de gènere i diversitat de gènere,

com seria el Punt Lila i el Punt LGTBI+. Els dos serveis ofereixen servei al Casal de

joves Cal Jardiner. La implementació del Punt LGTBI+ estava present a l’anterior pla

d’igualtat com a acció a portar a terme. 

Altres de les actuacions que s’han implementat en l’últim període són: formació en

diversitat sexual i de gènere a través de l’elaboració del Protocol contra la LGTBIfòbia i

també s’ha fet formació amb perspectiva de gènere a alguns càrrecs de l’Ajuntament.
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A més, l’Ajuntament de Parets també participa en altres espais supramunicipals, com

seria la Xarxa de Municipis LGTBI+, la Xarxa SAI de la Generalitat de Catalunya i els

Cercles de Comparació de la Diputació de Barcelona (escollit per bones pràctiques i

innovació).

5.3. Transversalitat de la perspectiva de gènere i de la 
perspectiva LGTBI+

Actualment es duen a terme projectes en matèria  de gènere i  LGTBI+ de manera

interdepartamental, com és el cas del projecte de gènere als instituts. 

En relació amb la transversalitat de gènere, segons el treball de camp, es destaca que

el fet que es faci dues programacions a l’any amb perspectiva de gènere i LGTBI+

(març  de  dones  i  la  campanya  prou  d’hòsties)  promou  que  altres  departaments

incorporin aquesta visió i s’animin a fer actuacions en aquest sentit, com podria ser el

cas de cultura, educació, comunicació o esports.

Tanmateix, com s’ha comentat prèviament, no existeix una taula d’igualtat i LGTBI+ o

una comissió de seguiment del pla. Aquesta situació promou que no sempre es portin

a terme els compromisos per part dels diferents serveis. També es destaca que hi ha

alguns serveis que són més resistents a incorporar aquesta visió de gènere i, en canvi,

altres són més proactius. Un altre tret a destacar és que algunes de les àrees que

estan  disposades  a  realitzar  actuacions  amb  perspectiva  de  gènere  tenen  molta

sobrecàrrega de feina, fet que dificulta la posada en marxa de la transversalitat de

gènere o nous projectes amb aquesta visió.

En positiu es destaca l’existència d’espais on es troben diferents àrees, sobretot les

que realitzen atenció a la ciutadania, com seria el cas de Taula de Joventut, la Xarxa

de Bons Tractes Infantils o la Comissió d’Àrea de Serveis Personals. Tanmateix, costa

trobar espais on hi participin altres serveis que no fan atenció a la ciutadania directa,

però,  en canvi,  són importants per incorporar la  perspectiva de gènere en la seva

actuació. 

A  més,  a  través  del  treball  de  camp,  es  valora  que,  en  comparació  amb  altres

municipis  similars,  compta  amb molts  serveis  amb visió  de  gènere,  alhora  també

s’identifica un cert desconeixement entre els mateixos serveis especialitzats en gènere

i LGTBI+, com seria el cas del Punt Lila, el SIAD o el Punt LGTBI+. Això pot generar
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que sigui més difícil  tenir coneixement sobre la situació de les dones, les persones

LGTBI+ i de la ciutadania en general. Es preveu que generar espais d’intercanvi podria

generar projectes més globals que no només tinguin a veure amb l’atenció. 

5.4. Organisme d’igualtat i recursos 

L’Ajuntament de Parets del Vallès compta amb una Regidoria d’Igualtat des de l’any

2001.  Des  de  l’any  2019  existeix  la  Regidoria  de  Feminisme  –  LGTBI  i

Transversalitats. 

L’actuació directa en contra de les violències masclistes es desplega a partir  de la

regidoria de Drets Socials,  com seria el servei del SIAD. Actualment es preveu un

canvi  en  aquest  sentit,  ja  que  es  detecta  la  rellevància  de  poder  avançar  en  la

unificació de serveis i el poder ampliar la visió del SIAD no vinculant el servei només a

Drets  socials.  És  important  tenir  en compte que,  conceptualment  i  tècnicament,  la

violència masclista és un dels àmbits d’actuació de les polítiques d’igualtat i que s’ha

d’abordar des de una mirada integral, especialitzada i no assistencialista. 

Des  de  l’any  2008  l’Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  compta  amb  una  tècnica

específica per a polítiques d’igualtat, actualment també és tècnica en matèria LGTBI+.

Malgrat que no hi destina tota la seva jornada a aquest àmbit, en tant que combina la

jornada amb altres regidories com joventut i cooperació. 

5.5. Eines i mecanismes interns

Saber si l’Ajuntament de Parets compta amb eines i recursos interns per incorporar la

perspectiva de gènere i LGTBI+ és molt important, ja que pot ajudar a sensibilitzar a la

plantilla,  servir  de referència  de cara  a  la  ciutadania,  organitzacions  i  empreses,  i

facilita la incorporació de gènere i LGTBI+ en les actuacions que es duen a terme de

cara a la ciutadania. 

Per començar, segons la legislació catalana, tots els ens públics han de comptar amb

un Pla d’Igualtat Intern. L’Ajuntament de Parets compta amb un Pla d’Igualtat Intern

des de l’any 2017 i l’any 2018 es va realitzar un estudi sobre la bretxa salarial dins del

consistori. Però, els plans interns tenen una validesa de quatre anys, per tant, caldria

fer una avaluació i actualització d’aquest pla, incorporant la nova legislació en aquesta

matèria.
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Des  de  l’any  2009,  es  compta  amb un  Protocol  d’Actuació  i  Prevenció  en  casos

d’assetjament sexual i/o per raó de sexe a nivell intern. Durant l’any 2022 s’han fet

treballs d’actualització d’aquest protocol per incorporar la perspectiva de la diversitat

sexual i de gènere en aquest aspecte. 

Alguns dels formularis interns i externs de la ciutadania s’han adaptat a la diversitat

sexual i de gènere, com seria el cas de l’SLOP o la biblioteca. Però, no s’han adaptat

tots  els  formularis  de  l’Ajuntament.  Aquesta  adaptació  s’hauria  de  fer  afegint  la

possibilitat d’incorporar el nom sentit, recollint informació pel gènere i no pel sexe i

afegint la possibilitat d’incloure més opcions que les binàries, així com incorporant la

possibilitat de recollir  dades d’acord amb la diversitat familiar.  Finalment, en relació

amb la disposició de dades desagregades segons gènere, es troba que no sempre es

recullen o se’n fan ús aquestes dades. 

Pel que fa a la formació interna del personal polític i tècnic, es destaca que s’ha anat

fent formació al personal en matèria d’igualtat de gènere i perspectiva LGTBI+. Per

exemple, a través de formacions que s’ofereixen en el marc del 8 de març i el 25 de

novembre a la  plantilla,  o  bé el  microcurs per  fer  front  a la  discriminació  LGTBI+.

Tanmateix, no s’ha fet a tota la plantilla, ni en referència a la seva tasca concreta per

aportar  coneixements pràctics sobre com incorporar  aquesta  visió a  la  seva tasca

quotidiana. 

5.6. Comunicació externa

Fer ús d’un llenguatge no sexista ni androcèntric significa no invisibilitzar a les dones ni

persones amb identitats de gènere no normatives. En aquest sentit, la comunicació és

clau per saber si s’incorpora la perspectiva de gènere a nivell transversal. 

Parets  disposa  d’una  plana  web  que  recull  l’aposta  de  l’Ajuntament  en  matèria

d’igualtat de gènere (www.parets.cat/temes/igualtat), on s’incorpora informació sobre

en quines línies  i  eixos  de treball  s’estan portant  a terme accions.  Tanmateix,  no

s’incorporen continguts relatius a les polítiques en matèria de defensa dels drets de les

persones  del  col·lectiu  LGTBI+.  En  aquest  sentit,  caldria  actualitzar  la  plana  web

incorporant també aquesta perspectiva per tal de donar visibilitat també a les accions

implementades en aquest àmbit. Per altra banda, també caldria actualitzar l’apartat on

es comparteixen els projectes.

Les  publicacions  relatives  a  igualtat  i  LGTBI+  es  fan  a  través  de  les  xarxes  de

l’Ajuntament  de  Parets  del  Vallès  i  de  les  xarxes  socials  del  Casal  de  Joves  Cal
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Jardiner. El servei del Punt LGTBI+ compta amb xarxes socials en Instagram, Twitter i

Facebook.

Pel que fa a l’ús del llenguatge inclusiu, analitzant les notícies publicades durant el

mes de setembre i novembre de 20221, s’observa que la major part del redactat no fa

referència al gènere. Tot i així, en alguns casos es fa ús del doble gènere, utilitzant els

termes  «nens  i  nenes»  o  «veïns  i  veïnes»,  i  en  altres  casos  s’utilitzen  termes

col·lectius,  com  «persones  amb  risc  d’exclusió  social»  o  «persones  adultes».  En

d’altres casos, però, observem que s’usa el terme «usuaris», «voluntaris», «els joves»

o «estrangers». En aquest sentit, cal destacar que no hi ha una directriu clara amb

relació al  llenguatge escrit,  ja  que s’estan fent  servir  fórmules diverses,  sense que

existeixi una revisió per tal d’unificar el redactat i que la perspectiva de gènere estigui

present al conjunt del redactat. Per altra banda, en relació amb la comunicació visual,

és a dir, a les imatges que apareixen al diari del mes de setembre i d’octubre de 2022,

s’observa que les imatges són diverses, i hi apareixen homes i dones en una proporció

similar, ja que les imatges representen les notícies publicades. Cal destacar en positiu

que no apareixen imatges estereotipades de dones o d’homes.  

Durant l’any 2022 s’han realitzat tallers a personal tècnic en matèria d’ús no sexista del

llenguatge, conjuntament amb l’Oficina de Català de Parets. També s’ha realitzat un

treball  de  conscienciació  i  sensibilització  amb  el  Servei  de  Comunicació  de

l’Ajuntament  per  tal  de  que  en  les  comunicacions  visuals  es  tingui  en  compte  la

perspectiva de gènere interseccional.

1 PAD núm. 223 27-10-2022, disponible a https://www.parets.cat/fitxer/25859/PAD%20223%20imprimir-comprimido.pdf
PAD núm. 222 29-09-2022, disponible a https://www.parets.cat/fitxer/25  593/PAD%20222%20imprimir-comprimido.pdf  
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6. Violències masclistes

La violència masclista és definida per les Nacions Unides com aquells actes envers les

dones que tenen com a resultat un dany físic, psicològic o sexual,  per tant,  també

s’inclouen les amenaces, la coacció o la privació de la llibertat tant si aquests actes es

produeixen en l’esfera privada com en la pública. 

Aquest tipus de violència que pateixen les dones es dóna en un marc de relacions

desiguals per raó de gènere, és a dir, les dones es troben en una situació d’inferioritat

vers els homes pel simple fet de ser-ho. 

L’observatori  de  la  Violència  de  L’estat  Espanyol  des  del  2003  (que  és  quan  es

comença a quantificar  la  mort  de les dones en mans de les seves parelles  o  ex-

parelles) fins al maig de 2020 quantifica 1.081 víctimes mortals per violència masclista.

El 20 d’abril de 2019 va ser el dia en què la violència masclista es va cobrar la víctima

número 1000. 

S’ha d’aclarir que el nombre de víctimes mortals i no mortals de violència masclista és

molt  superior,  ja que, la llei  només contempla aquella  violència que exerceixen les

parelles o ex-parelles en vers una dona.

L’any 2020 va haver-hi un total de 45 víctimes mortals per violències masclistes que

se’ls han de sumar un total de tres menors morts també a mans del victimari de les

seves mares i un total de 24 que s’han quedat orfes. 

Les dades sobre violència de gènere es recullen des de l’any 2003 i al llarg dels anys

s’ha  observat  com les  víctimes  mortals  s’han  anat  reduint  encara  que  a  2021  el

nombre de dones mortes a l’any per violència masclista segueix sent molt alt. 

Gràfic 13. Evolució del número de dones mortes per violència de gènere a Espanya.
2003-2021

Font: Delegació del govern contra la violència de gènere. Ministeri d’Igualtat.
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6.1. Servei en matèria d’atenció a les violències masclistes

El Servei d’informació i Assessorament a les dones  (SIAD)  és un servei que ofereix

atenció especialitzada  a les dones de forma confidencial i individual en tots els àmbits

des de la seva vida personal i familiar fins a la seva vida laboral. 

Es tracta d’un recurs gratuït i adreçat a totes les dones del municipi, especialment a les

dones  que  pateixen  o  hagin  patit  violència  masclista  per  tal  d’acompanyar-les  i

assessorar-les en els àmbits en què ho necessitin. 

El SIAD ofereix servei específic al punt màxim de les desigualtats de gènere, com és la

violència masclista, tot i que és un servei més ampli. En el treball de camp, per part

d’algunes participants, s’exposa que seria recomanable que aquest servei anés de la

mà de les polítiques d’igualtat de gènere, ja que són les dues cares de la mateixa

moneda. Però, en canvi, hi ha una certa manca de vinculació amb altres serveis del

municipi i, concretament, amb els serveis d’igualtat i LGTBI+. Aquesta proposta aniria

en la línia de l’actuació que es va incorporar en l’anterior Pla d’Igualtat i LGTBI+ i no es

va implementar (reconvertir  el  Servei d’Informació i  Assessorament a les Dones, el

Punt LGTBI+ i els recursos del Servei d’Igualtat en un Centre d’Informació i Recursos

per a la Igualtat). Per part d’algunes persones participants en el treball de camp, es

valora com una acció molt important per millorar les polítiques d’igualtat i  diversitat

sexual  i  de  gènere,  per  generar  sinergies  entre  serveis  i  ordenar  les  diferents

actuacions, així com poder definir molt millor les actuacions i funció de cada servei.

També  podria  servir  per  desvincular  els  serveis  del  Casal  de  Joves  (Servei  de

Feminismes, Punt LGTBI+ i Punt Lila) o de Drets Socials, ja que pot semblar que els

serveis en aquesta matèria només es destinin a persones joves o bé a persones amb

un perfil concret. 

En el sentit prèviament esmentat, algunes persones que han participat en el treball de

camp valoren com a positiu el  fet de desvincular  el  SIAD de l’espai  físic  de Drets

Socials. En primer lloc, perquè es valora que l’actual ubicació dona poca intimitat a les

dones que s’adrecen al servei, també perquè és un entorn poc agradable. En segon

lloc, perquè pot donar la sensació que només poden anar les persones que ja s’han

adreçat prèviament a drets socials, tot i ser per a totes les dones del municipi. 

Actualment, el SIAD té molta vinculació amb Drets Socials i es realitzen derivacions

des d’altres serveis d’aquest departament, però no hi ha un vincle tan directe amb

altres serveis com educació o salut o amb el mateix Punt Lila, ni es treballa en xarxa.
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Aquest fet pot generar que no es percebi com un servei que es destina a dones joves

o altres perfils. 

A més, es considera que, encara que han anat augmentant els recursos tècnics amb

els que compta el SIAD, actualment hi ha un marge de millora. Per exemple, fa un

temps no es comptava amb portàtil, telèfon mòbil o bé material d’oficina. A nivell de

personal es valora que seria rellevant ampliar hores, sobretot pel servei psicològic i, si

hi ha la possibilitat, d’ampliar el personal amb una educadora o treballadora social. 

En  matèria  de  comunicació  i  difusió  del  servei,  es  detecta  que  hi  ha  un  cert

desconeixement  per  part  de  la  ciutadania  de  l’existència  d’aquest  servei.  Seria

important  poder  generar  elements  comunicatius  per  informar  del  servei  a  tota  la

població. A més, també es valora com rellevant fer tasques de difusió per informar a la

resta de serveis de l’Ajuntament perquè puguin fer més derivacions. Així com també es

percep que seria important comptar més amb el servei per organitzar activitats en el

marc  de  la  campanya  del  març  de  dones o  la  campanya  contra  les  violències

masclistes Prou d’Hòsties. 

A part del SIAD, a partir  de l’any 2022 Parets compta amb un Punt Lila estable al

Casal  de  Joves  Cal  Jardiner,  es  tracta  d’un  servei  especialitzat,  d’informació,

sensibilització, assessorament i atenció sobre les agressions sexuals. Tot i que pot

atendre altres tipus de violències masclistes i està obert a totes les edats. També es

realitzen accions comunitàries a espais públics i altres equipaments, com els casals de

gent gran, biblioteques, parcs, entre d’altres.

6.2. Accions de prevenció i actuació en contra de les violències 
masclistes 

Durant l’any 2022 s’ha actualitzat el Protocol d’abordatge de les violències masclistes.

Aquesta era una actuació que s’incorporava al Pla d’Igualtat i LGTBI+ anterior. Parteix

de l’objectiu de garantir la detecció, la prevenció i l’atenció eficaç i personalitzada. En

el procés han participat diferents agents del municipi com seria les professionals del

SIAD, Policia  Local,  de l’Hospital  de Mollet,  Feminisme, LGTBI  i  Transversalitats,  i

Drets Socials. La valoració del procés és positiva per part de l’equip tècnic que ha

participat per sensibilitzar al voltant de la violència masclista.

Tal  com  s’ha  explicitat  prèviament,  cada  any  es  realitza  la  campanya  del  25  de

novembre en contra de les violències masclistes i el  març de dones, per tal portar a
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terme visibilització i conscienciació vers les discriminacions per raó de gènere. A més,

es fa prevenció de les relacions abusives i  no igualitàries a través del projecte del

gènere als instituts. A nivell de xarxes socials, com s’ha esmentat prèviament, es va fer

la campanya #ParetsamblaIgualtat, per tal de sensibilitzar al voltant de les violències i

discriminacions quotidianes. Per a dones adultes i grans, també es fomenta el grup de

suport mutu La Dona Sàvia que Sóc. S’ofereixen també anualment obres de teatre i

altres activitats als centres escolars, així com també s’ha fomentat altres activitats a

dones joves com seria la formació d’un grup d’autodefensa. 

L’any  2019 es  van fer  les II  Jornades ampliant  els  horitzons  de les  violències  de

gènere,  va  constar  de  dos  dies.  La  primera  sessió  es  titulava:  “Reptes  per  a  un

abordatge integral de les violències masclistes” i la segona “Reflexions crítiques sobre

les violències sexuals”. En aquestes jornades van participar professionals especialistes

amb aquesta temàtica i va ser un espai d’intercanvi de professionals, no només de

Parets del Vallès, sinó d’altres punts de Catalunya. Aquesta actuació situa a Parets

com un espai per repensar les noves maneres de repensar les violències de gènere

més enllà de l’àmbit municipal.

Ens els grups de discussió, per part d’algunes persones LGTBI+ i dones, es mostra

certa  desconfiança  sobre  la  resposta  dels  Mossos  d’Esquadra  davant  situacions

concretes. Per exemple, a l’hora de recollir denúncies o d’actuar davant persones que

surten de la norma de gènere.  En aquest  sentit,  es valora com a positiu poder fer

formació a les forces de seguretat  en aquest aspecte, per tal de poder fer  un bon

abordatge i no reproduir estereotips de gènere en la seva actuació. 
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7.  Educació i formació

Des de ja fa anys s’aposta per fer una educació inclusiva a través de la coeducació,

aquesta seria “l’educació que intenta proporcionar els mitjans i les condicions perquè

tots els alumnes tinguin les mateixes oportunitats reals i procura corregir els models

sexistes” .

En l’actualitat, en alguns contextos, no sempre es visibilitza el paper de les dones i la

diversitat sexual i gènere,  i  també es coneix l’impacte del currículum ocult.  Alhora,

sovint  falta formació de gènere per part  del  professorat  i  no es pot  oblidar  que la

socialització de les criatures no recau exclusivament en el professorat,  sinó que hi

intervenen altres agents com, per exemple, la família i els mitjans de comunicació. 

Tanmateix, a més de l’educació cap a les criatures i les persones adolescents, també

s’ha de tenir en compte que l’educació és molt més àmplia i també va destinada a la

població  adulta.  En  tot  cas,  cal  promoure  una  educació  inclusiva  que incorpori  la

perspectiva de gènere i de diversitat sexual i de gènere. 

7.1. Dades principals educatives

Encara que als darrers anys s’ha produït un augment en el nivell de formació de la

ciutadania de Parets del Vallès sobretot entre la població activa predomina el nivell

d’estudis obligatoris. 

Segons el cens de 2011, un 10,52% de la població no tenia estudis o no sabia llegir ni

escriure o tenia un nivell d’estudis baixos (educació primària). Tal com mostra el gràfic

8,  una gran part  dels  i  les  habitants  del  municipi,  tant  dones  com homes,  només

arriben fins a l’Educació Secundària Obligatòria. Tot i que hi ha més dones que homes

que compten amb formació universitària. 
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Gràfic 8 . Nivell d’instrucció de la població de 16 anys per sexe. Parets del Vallès, 2011
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En l’àmbit català, les dades sobre les matriculacions a ensenyaments universitaris per

al  curs  2018/2019  mostren que  hi  ha  un  major  nombre  de  dones matriculades  a

estudis universitaris que no pas homes. Aquesta diferència és de 20.580 persones. En

les  matriculacions  a  Màster  oficials  també  hi  ha  més  dones  que  homes,  però  la

diferència no és tan gran com en el cas de les matriculacions als graus universitaris. 

Taula 2. Ensenyament universitari. Alumnes matriculats per sexe. Curs 2018/19

Homes Dones Total

Matriculacions Graus Universitaris 96.397 116.983 213.380

Matriculacions Màsters Oficials 20.295 25.565 45.860
Font: IDESCAT

A l’Institut Torre Malla de Parets s’ofereix tant batxillerat com cicles formatius. Pel que

fa als cicles formatius aquests es troben masculinitzats, però la diferència per gènere

més gran és el cas del cicle mitjà d’informàtica, on més del 90% són homes. 

Gràfic 9. Matriculacions en CFPM i CFPS segons gènere, Parets del Vallès (2022 –
2023)

CFPM - GESTIÓ ADMINISTRATIVA
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Font: Departament d’Educació
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Pel que fa a batxillerat, es mostra com el d’Humanitats i Ciències Socials és paritari,

però  el  batxillerat  Científic  i  Tecnològic  es  troba  masculinitzat.  Aquest  fet  té  una

implicació, tant en els estudis posteriors a batxillerat com en el mercat de treball que

es  troba  segregat  per  gènere.  Així  doncs,  els  itineraris  tecnològics  es  troben

masculinitzats i les ocupacions relacionades amb aquests àmbits també. 

Gràfic 10. Matriculacions en batxillerat segons gènere, Parets del Vallès (2022 – 2023)

BATXILLERAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

BATXILLERAT D'HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
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Font: Departament d’Educació

7.2. Coeducació des de l’Ajuntament: educació, diversitat i gènere 

A Parets existeix diferents serveis educatius que s’ofereixen per a la ciutadania2. En

matèria  d’igualtat  de  gènere  cada  curs  escolar  l’Ajuntament  ofereix  el  projecte  de

gènere en els instituts. Aquest va començar l’any 2015, i comprèn a l’alumat de 1r fins

a 4t d’ESO, tant per a l’alumnat com pel professorat. Tanmateix, aquest projecte queda

a decisió dels centres educatius poder realitzar-ho.

A més des del Servei d’Educació de Parets s’ofereixen diferents aspectes, com per

exemple,  xerrada en matèria  de coeducació,  taller  a 6è de primària en matèria de

sensibilització i prevenció de violències masclistes a través de les TIC o bé un projecte

amb relació  a les carreres científiques per  incentivar  a les  noies  a introduir-se en

aquest  aspecte.  A més,  també  s’han fet  sessions  formatives  adreçades a  pares  i

mares en el marc de la XEF. En l’àmbit tècnic, es valora com interessant dur a terme

actuacions perquè els nens i nois s’apropin a les tasques i formacions en relació amb

la cura. 

Al treball de camp, es destaca la necessitat de poder fer una proposta de continguts

als centres escolars en matèria de coeducació, com per exemple a partir dels contes.

Així  com fer  una revisió  dels  patis  escolars  per  fer  un  espai  igualitari.  També es

planteja poder fer visibles els serveis de l’Ajuntament en els centres, com seria el cas

del Punt Lila i el Punt LGTBI+, per tal de visualitzar la diversitat de gènere i la igualtat

de gènere. 

2 Per a més informació sobre els serveis que s’ofereixen veure Annex. 
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A l’anterior pla d’igualtat i LGTBI+ es va plantejar realitzar un projecte de coeducació

en les escoles bressols municipals i  en les escoles de primària,  tanmateix,  aquest

s’està valorant i s’ha començat a treballar la coeducació amb el professorat d’infants

de 0 a 6 anys.
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8. Treballs: ocupació i cura

Quan es parla de corresponsabilitat s’està fent referència a que totes les persones,

independentment  del  seu  gènere,  s’han  de  fer  responsables  de  tots  els  tipus  de

treballs,  també  el  treball  no  remunerat,  necessari  per  a  que  la  vida  i  la  societat

funcionin. També fa referència a la responsabilitat de les administracions en assumir

part d’aquestes tasques com a obligacions públiques, i no en mans de les famílies, i

per tant, de les dones. Aquesta corresponsabilitat va lligada a una organització dels

temps i els horaris que faci compatibles tots els temps de treball amb els altres temps

de vida, com pot ser el temps per les relacions personals o per l’oci. 

Es parla de treballs en plural ja que es diferencia entre el treball que es porta a terme

al mercat laboral i el treball domèstic i de cures, que es porta a terme a l’àmbit de la

llar. Malgrat tots dos treballs són necessaris, entre ells s’estableix una jerarquia del

primer sobre el segon, on el treball productiu obté el valor social, econòmic, i porta

associats alguns els drets de ciutadania. El segon és invisibilitzat i no atorga cap dret,

sovint tampoc atorga cap salari.

L’actual  organització social  dels treballs  té una forta divisió de gènere.  Socialment,

s’entén que  l’esfera  productiva  i  el  treball  que  s’hi  porta  a  terme s’associa  al  rol

masculí,  mentre  que l’esfera  reproductiva  i  els  seus  treballs  es reserven pels  rols

femenins. Així, es construeix en l’imaginari col·lectiu la figura de l’home “guanyador de

pa” i la dona com a “mestressa de casa”, que tot i que no es compleix a la major part

de les llars, sí que orienta sobre allò que és desitjable, i sobretot, implica una doble

jornada per a les dones, al considerar que, independentment de la seva posició en el

mercat,  aquestes  tenen una responsabilitat  prioritària:  les  feines  domèstiques  i  de

cura.  

Aquesta jerarquització dels treballs i l’assignació prioritària dels homes a l’àmbit laboral

implica desigualtats en el terreny de l’ocupació, on la temporalitat,  la parcialitat i  la

precarietat  en  general  són  fenòmens  feminitzats.  En  aquest  sentit,  la  segregació

horitzontal i vertical són mostres de les desigualtat de gènere al mercat laboral. 

Pel que fa als treballs domèstics i de cures, les desigualtats de gènere també hi són

presents en tant que aquestes tasques són assumides majoritàriament per dones. Així,

mentre les dones tenen menys presència que els homes al mercat  laboral i  pitjors
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condicions de treball,  també són les que es fan càrrec de les activitats quotidianes

relacionades amb la llar i la família. 

Pel que fa a l’organització social  dels temps, és necessari adaptar els horaris i els

temps al fet que tant homes com dones treballen a casa i a fora. D’una altra manera,

les “dificultats de conciliació” acaben sent identificades com a problemes individuals de

les dones, que viuen amb un major estrès, pitjor salut en general i havent de renunciar

a la participació o al ple desenvolupament professional. Així, a més de tenir en compte

els temps de tots els treballs, cal analitzar si els horaris socials, és a dir, els horaris

dels comerços, dels serveis municipals, de les escoles, etc. responen a les necessitats

de totes les persones i no pressuposen l’existència d’una “mestressa de casa”.

8.1.  Mercat de treball

8.1.1. L’ocupació a Parets en dades

El Vallès Oriental, la comarca on està situada Parets del Vallès, suposa el 5,33% del

PIB3 català (IDESCAT, 2018) i les últimes dades del VAB4 del mateix any indiquen que

el sector econòmic amb més rellevància en el PIB de la comarca és el sector serveis

que representa el 56,4%, aquesta xifra és inferior a la catalana (74,18%)

Pel que fa a Parets del Vallès el sector amb més pes no és el de serveis com passa en

els dos territoris anteriors sinó que el sector clau de la seva economia és la indústria

que representa un 62,96% de total del seu PIB. Mentre que el sector serveis es troba

en una segona posició i representa el 35,23% del total de l’economia de parets. 

Així i tot, la indústria és el segon sector més important tant per Catalunya com per al

Vallès Oriental. Mentre que a Catalunya representa el 19,72% del total del seu PIB a la

comarca del Vallès Oriental aquest tant per cent és superior amb un 37,99%, és a dir,

hi ha un predomini d’aquest sector en el conjunt del PIB vallesà. 

Aquestes dades queden reflectides a la taula 3 i la rellevància de les mateixes es pot

entendre si es miren des d’una perspectiva de gènere. 

3 PIB: Producte interior brut.

4 VAB: Valor afegit brut. 
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Taula 3. PIB I VAB per milions d’euros. Parets del Vallès, Vallès Oriental i Catalunya,
2018.

 Parets del Vallès Vallès Oriental Catalunya 

PIB 1.449,7 12.892,4 241.687,1

VAB

Agricultura 0,3 40,3 2.062,3

Indústria 835,1 4.481,0 43.603,6

Construcció 23,8 622,3 11.443,4

Serveis 467,3 6.652,8 164.032,2

Total 1.326,5 11.796,4 221.141,5
Font: IDESCAT 

Des d’una perspectiva de gènere la importància de les dades exposades rauen en la

prevalença d’ocupació segons el sexe dins dels sectors esmentats en la taula anterior.

Segons les  últimes dades de la  població  assalariada  per  sexe,  a  nivell  català,  en

aquests sectors la prevalença d’ocupació d’homes és més forta en tres sectors, que

són:  agricultura,  indústria  i  construcció,  mentre  que  el  sector  amb  més  ocupació

femenina, per sobre de la dels homes, és el de serveis tal com es mostra a la taula 4. 

Taula 4. Població assalariada per sectors d’activitats i sexe a Catalunya, 2019. (milers
de persones i percentatge)

 Agricultura Indústria Construcció Serveis Total

Dones 5,7 0,4% 185 12,8% 15,6 1,1%
1.244,1

0
85,8% 1450,4

Homes 24 1,6% 392,4 26,7% 127,2 8,7% 924,8 63,0% 1468,4
Font: IDESCAT

La població activa5 local estimada al 3r trimestre de l’any 2020 a Parets del Vallès era

de 9.170 persones amb una lleugera diferència entre l’ocupació segons el gènere, ja

que  la  població  activa  masculina  és  lleugerament  superior  a  la  població  activa

femenina. 

Taula 5. Població activa registrada 3r trimestre 2020. Parets del Vallès. 

Edat Homes Dones Total
De 16 a 24 anys 344 291 635
De 25 a 34 anys 829 804 1.633
De 35 a 44 anys 1.410 1.281 2.691
De 45 a 54 anys 1.347 1.255 2.602
De 55 a 64 anys 813 796 1.609
Total 4.743 4.427 9.170

Font: Programa Hermes. Diputació de Barcelona. 

5 Persones ocupades o que estan a l’atur, però busquen activament treball. 
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El gràfic 11 mostra les corbes per sexe i edat de la població activa local estimada i tal

com  es  pot  observar  la  població  activa  masculina  és  lleugerament  superior  a  la

població activa de les dones sobretot a les franges d’edat de 35 a 45 anys i de 45 a 54

anys on la diferència és més pronunciada. 

Gràfic 11. Corbes per sexe de la població Activa Local Estimada. Parets del Vallès,
2020 (3r trimestre).
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Font: Programa Hermes. Diputació de Barcelona. 

Pel que fa a l’atur,  les mitjanes anuals de l’atur  registrat per sectors mostra que a

Parets del Vallès els sectors més afectats per aquest han sigut en primer lloc el sector

de serveis i en segon lloc el sector de la indústria. El mateix cas a la comarca i a la

resta de Catalunya. 

Taula 6. Atur registrat per sectors. Mitjanes anuals. Parets del Vallès, Vallès Oriental i
Catalunya, 2019.

Treball Parets del Vallès Vallès Oriental Catalunya

Agricultura 3,6 280,2 9.381,9

Indústria 161,7 3.760,6 48.483,1

Construcció 46,6 1.635,6 35.505,6

Serveis 721,8 17.881,8 339.775,8

Sense ocupació anterior 27,2 1.550,7 28.272,9

Total 960,8 25.108,8 461.419,2
Font: IDESCAT

Pel que fa a l’atur registrat per sexe les mitjanes anyals de l’any 2019, que s’observen

al  següent  gràfic,  les dones tant  a Parets  del  Vallès com a la  comarca del  Vallès

Oriental i la resta de Catalunya són les que més pateixen els efectes de l’atur. 
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Taula 7. Atur registrat per sexe. Mitjanes Anuals i percentatge. Parets del Vallès,
Vallès Oriental i Catalunya, 2019.

Parets del Vallès Vallès Oriental Catalunya

Homes 362,8 37,8% 10636,2 42,4% 205421,3 44,5%
Dones 598 62,2% 14472,6 57,6% 255997,9 55,5%
Total 960,8 100,0% 25108,8 100,0% 461419,2 100,0%

Font: IDESCAT

L’any 2020 l’atur registrat per sexe i edat a Parets del Vallès (mitjanes anuals), tal com

es pot observar a la taula 8, augmenta a mesura que es va avançant en les franges

d’edat.  Les  grans  damnificades  són  les  persones  dins  de  les  franges  d’edat  que

comprenen des dels 45 fins als 60 anys (i  més) que són les que més patirien els

efectes  de  l’atur.  Aquestes  mitjanes  de  l’atur  registrat  en  aquests  grups  d’edat

s’intensifiquen en el cas de les dones que arriben a duplicar l’atur registrat que tenen

els  homes sobretot  a les dues  últimes franges d’edat,  a  més a més,  sembla  que

comencen a patir els efectes de l’atur a una edat més primerenca. Per això, aquesta

tendència també es repeteix amb els grups d’edat més joves on són també les dones

les registren xifres d’atur registral més elevades que els homes. 

Taula 8. Atur registrat per sexe i edat. Mitjanes anuals. Parets del Vallès, 2020.

Edat Homes Dones Total

De 16 a 19 anys 5,3 6,5 11,8

De 20 a 24 anys 35,2 24,7 59,8

De 25 a 29 anys 34,8 37,3 72,1

De 30 a 34 anys 27,8 44,8 72,6

De 35 a 39 anys 34,2 62,1 96,3

De 40 a 44 anys 38,3 61,3 99,6

De 45 a 49 anys 40,5 62,2 102,7

De 50  54 anys 49,7 81,4 131,1

De 55 a 59 anys 51,5 98,8 150,3

De 60 anys i més 45,6 119,2 164,8

Total 362,8 598 960,8
Font: IDESCAT

Durant el primer mes del 2021 la taxa d’atur registral per sexe i edat estimada a Parets

del Vallès com es pot observar al gràfic les franges d’edat que més han patit l’atur són

les dels col·lectius de joves de 16 a 24 anys i les persones adultes de 55 a 64 anys. 
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Pel que fa a la primera franja d’edat destacada s’observa que no hi ha hagut grans

diferències en l’atur que han patit homes i dones, però en el cas de la franja de 55 a 64

anys les dones tenen un atur registrat estimat molt superior al dels homes d’aquesta

mateixa  franja.  Per  tant,  les  dones  grans  sofreixen  més  vulnerabilitat  a  l’hora  de

quedar-se sense treball  tal  com s’ha pogut veure també en les mitjanes anuals de

l’atur registrat l’any 2020 a Parets del Vallès. 

Aquest no és un fenomen que pateixin en major grau només les dones grans (encara

que com es pot  veure els percentatges en aquestes franges és molt  superior  a la

resta) sinó que es mostra una tendència més alta a estar en l’atur per part de les

dones en totes les franges d’edat. 

Taula 9. Taxa d’atur registral estimada per sexe i edat. Parets del Vallès, gener 2021. 

Edat Homes Dones Total

De 16 a 24 anys 12,79% 12,88% 12,83%

De 25a 34 anys 6,93% 9,64% 8,26%

De 35 a 44 anys 6,15% 10,78% 8,34%

De 45 a 54 anys 6,94% 12,54% 9,64%

De 55 a 64 anys 14,49% 27,88% 21,00%

Total 8,44% 14,26% 11,24%
Font: Programa Hermes. Diputació de Barcelona. 

Tal com s’observa al gràfic de 12 l’atur registrat per sexe i edat a Parets del Vallès el

gener de 2021 es veu clarament que en totes les franges, en menor o major mesura,

són les dones les que pateixen més atur que els homes. 

Gràfic 12. Atur registrat per sexe i grups d’edat . Parets del Vallès, gener de 2021
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Font: Programa Hermes. Diputació de Barcelona. 

La contractació a Parets del Vallès durant el període de gener de 2020 a gener de

2021  s’observa  que  durant  cada  mes  la  contractació  d’homes  és  superior  a  la
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contractació de dones. Això passa inclús durant els mesos d’estiu quan (com s’ha vist

a taules anteriors) el sector serveis a Catalunya té una ocupació femenina superior a la

masculina. Segurament, això és a causa del fet que a Parets del Vallès el principal

sector i, per tant, el que més treball proporciona és el de la indústria. Amb tot i això, en

termes generals es tracta de xifres alentidores pel que fa a la contractació.  

Taula 10. Comparació contractació per sexe. Parets del Vallès, Gener 2020-Gener
2021.

Període Homes Dones Total

gen-20 433 52,9% 386 47,1% 819
febr-20 442 57,3% 330 42,7% 772

març-20 367 56,9% 278 43,1% 645
abr-20 261 61,7% 162 38,3% 423

maig-20 254 64,3% 141 35,7% 395
juny-20 305 61,6% 190 38,4% 495

jul-20 451 63,5% 259 36,5% 710
ag-20 357 62,1% 218 37,9% 575
set-20 425 53,5% 369 46,5% 794
oct-20 452 60,1% 300 39,9% 752
nov-20 558 61,4% 351 38,6% 909
des-20 625 62,4% 376 37,6% 1001
gen-21 525 65,7% 274 34,3% 799

Font: Programa Hermes. Diputació de Barcelona. 

Si es fa una comparativa per sexe de la contractació que va haver-hi el gener de 2020

i la contractació del gener de 2021 s’observa que hi ha hagut una disminució de la

contractació de les dones per al mateix període d’un any a l’altre, ja que, el gener de

2020 es van contractar un total de 386 dones mentre que el gener de 2021 només es

van contractar 274 dones. 

Pel que fa als homes s’observa que la contractació per al mateix període hi ha una

millora, ja que, es passa de 433 homes contractats el gener de 2020 a 525 el gener de

2021. Per tant, les que més dificultats pateixen a l’hora de ser contractades (és a dir,

de trobar treball) són les dones. Com a norma, hi ha un nombre de contractes més alts

cap a homes que cap a dones.
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Taula 11. Contractació registrada per períodes i sexe. Parets del Vallès, gener 2020-
gener 2021

Sexe gener 2020 gener 2021 % gener 2020 % gener 2021
Dones 386 274 47,13% 34,29%
Homes 433 525 52,87% 65,71%
Total 819 799 100,00% 100,00%

Font: Programa Hermes. Diputació de Barcelona. 

Com es pot observar a la següent taula la franja d’edat que registra xifres més altes de

contractació durant aquest període és la de 30-44 anys seguida de la franja de més de

45 anys i la de 25-29 anys. 

Taula 12. Contractació registrada per períodes i edat. Parets del Vallès, gener 2020-
gener 2021

Període
<20

anys
20-24
anys

25-29
anys

30-44
anys

Més de 45
anys Total

Gener 2020 57 116 119 290 237 819
Febrer 2020 25 107 104 286 250 772
Març 2020 27 86 86 245 201 645
Abril 2020 16 63 68 163 113 423
Maig 2020 7 56 86 141 105 395
Juny 2020 25 80 77 182 131 495
Juliol 2020 52 155 93 225 185 710
Agost 2020 36 111 72 182 174 575
Setembre 
2020 36 161 123 268 206 794
Octubre 2020 22 105 110 283 232 752
Novembre 
2020 22 186 174 319 208 909
Desembre 
2020 36 213 203 328 221 1001
Gener 2021 22 144 146 304 183 799

Font: Programa Hermes. Diputació de Barcelona.

Pel  que  fa  a  la  bretxa  salarial  tant  en  l’àmbit  estatal  com  autonòmic  les  dones

segueixen cobrant menys que els homes. Encara que en els darrers anys la bretxa ha

anat disminuint segueixen havent-hi grans desigualtats pel que fa al salari entre homes

i  dones,  per  tant,  l’equiparació  salarial  segueix  sent  un  repte  per  a  totes  les

administracions  públiques  des  de  les  europees  passant  per  les  estatals  i  les

autonòmiques fins a arribar les municipals.

L’any 2018,  segons l’IDESCAT,  la  bretxa salarial  a  Catalunya se situava entorn el

13,3% mentre que a Espanya era de l’11,9% i a la Unió Europea de 14,1%.  En el cas

de Catalunya aquesta dada significa la reducció d’un punt de l’any 2017 on la bretxa

salarial era de 14,3%. 
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8.1.2. Polítiques en pro de la igualtat al treball remunerat

Les dades mostrades prèviament assenyalen que les dones continuen sent les que

tenen pitjors condicions al mercat laboral. 

Per part del Servei Local d’Ocupació es contempla la perspectiva de gènere a l’hora

d’atorgar subvencions a les empreses per contractació a persones, donat que es té en

compte el  criteri  de contractar  a dones per  part  de les empreses.  En aquest  cas,

s’ofereix una quantitat més alta en cas que es contractin a dones. 

A  més,  des  del  Servei  d’Ocupació  Local  s’utilitzen  formularis  que  incorporen  la

diversitat  de  gènere.  Aquests  formularis  estan  estandarditzats  per  la  Diputació  de

Barcelona i contemplen les opcions “homes”, “dones” i “altres”. 

En  l’anterior  Pla  d’Igualtat  i  LGTBI+  s’incorporava  realitzar  formació  en  termes

d’igualtat als Plans d’ocupació, però aquesta actuació no s’ha portat a terme. A més,

tampoc s’han portat  a  terme programes,  actuacions  o  campanyes en pro  que les

empreses, com serien comerços o altres organitzacions, que se situen a Parets puguin

elaborar protocols d’assetjament sexual, per raó de gènere, identitat o orientació de

gènere, puguin elaborar plans d’igualtat o mesures de conciliació. En aquest sentit, en

el Pla d’Igualtat i LGTBI+ anterior s’incorporava l’acció d’assessorar a empreses sobre

plans  d’igualtat  interns,  així  com  l’assessorament  a  empreses  sobre  protocols  de

prevenció i  actuació en casos de discriminació per  raó de sexe,  opció i/o  identitat

sexual.

Com a tret  positiu  destacar que s’ha incorporat  en els plecs de les contractacions

municipals,  clàusules  relatives al  compliment de la  llei  en quant  a Plans  d’Igualtat

Interns. En aquest sentit, es podria continuar treballant en aquest sentit, afegint altres

clàusules socials en matèria d’igualtat, per exemple, en els criteris de selecció, en els

criteris d’adjudicació, criteris de desempat, la fase d’execució i la subcontractació6.

En el treball de camp s’inclou la dificultat per implementar projectes amb perspectiva

de gènere en aquest àmbit. A més, també s’ha destacat la rellevància de formar al

servei  en  aquest  aspecte,  per  tal  de  no  promoure  estereotips  a  través  dels

acompanyaments que fan. 

6 Més  informació  a:  https://contractacio.gencat.cat/web/.content/principis/contractacio-estrategica/social/
guia_genere/actualitzacio-guia-igualtat-genere-2022.pdf
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8.2. Treball domèstic i de cura

8.2.1. Polítiques de temps i cura

En  matèria  de  temps  i  corresponsabilitat  de  l’administració  pública  per  part  de

l’Ajuntament es destaca haver incorporat aquesta visió en la campanya realitzada de

Parets amb la Igualtat. També en la programació del març de dones i en la campanya

contra  les  violències  masclistes  Prou  d’Hòsties,  s’han  incorporat  actuacions  per

sensibilitzar en aquest sentit. 

En  el  treball  de  camp  apareix  la  necessitat  d’adaptar  alguns  horaris  a  totes  les

necessitats, com seria el cas de la biblioteca o bé altres serveis d’atenció ciutadana.

També es veu com a rellevant la proposta de promoure un servei de cura en activitats

culturals o d’altres activitats que es promoguin des de l’Ajuntament. Aquesta actuació

podria permetre que persones amb càrregues de cura directa puguin accedir  a les

activitats  que  li  semblin  interessants.  Fa  uns  anys  es  va  portar  a  terme  aquesta

actuació en l’horari de programació cultural al teatre Can Rajoler i estava facilitada per

una entitat del municipi. En la posada en marxa d’aquest servei es considera que va

ser útil i va haver-hi bones valoracions. 
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9. Polítiques LGTBI+ i en contra de la LGTBIfòbia 

9.1. Dades sobre LGTBifòbia

Les agressions i discriminacions per LGTB-fòbia han augmentat en els darrers anys a

Catalunya tal com mostren les dades obtingudes per l’Observatori Contra l’Homofòbia

(OCH) l’any 2019 es van registrar un total de 160 incidències un 41,6% més que l’any

anterior. 

Aquestes dades demostren que la conscienciació i la informació fa que més persones

d’aquest col·lectiu decideixin denunciar i expressar la discriminació patida encara que

aquestes incidències registrades siguin només la punta de l’iceberg. 

Gràfic 14. Total d’incidències 2015-2019

Font: Estat de la LGTB-fòbia a Catalunya (informe). Observatori Contra la Homofòbia

Segons  les  dades  enregistrades  l’any  2019  per  l’OCH  el  col·lectiu  que  més  ha

denunciat les incidències patides ha sigut el col·lectiu d’homes gais/bisexuals amb un

59,3%. També destaquen les incidències registrades de caràcter generalista (afecten a

tot el col·lectiu) amb un 16,3% seguides de les dones lesbianes/bisexuals i les dones

Trans. Amb 11,3% i 10,6% respectivament. 
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Gràfic 15. Distribució d’incidències per col·lectiu, 2019. 

Fon

t: Estat de la LGTB-fòbia a Catalunya (informe). Observatori Contra la Homofòbia 

Pel que fa a l’evolució de les incidències segons col·lectiu s’observa que des del 2015

fins al 2019 la distribució d’aquestes és similar.

Gràfic 16. Distribució d’incidencies per col·lectiu, 2015-2019. 

Font: Estat de la LGTB-fòbia a Catalunya (informe). Observatori Contra la Homofòbia 

Segons  les  dades  obtingudes  per  l’OCH  les  franges  d’edat  que  més  incidències

registren a Catalunya són les de 26-35 anys amb un 33,7% seguida de la de 36 a 45

anys amb un 26,9% i finalment la de 18 a 25 anys amb 22,1% de les incidències

registrades. 
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Gràfic 17. Distribució d’incidències per edat, 2019. 

Font: Estat de la LGTB-fòbia a Catalunya (informe). Observatori Contra la Homofòbia 

Pel  que  fa  a  l’evolució  de  les  incidències  des  de  2016  a  2019  sembla  que  les

incidències enregistrades per  menors de 18 anys disminueixen, ja que, passen del

16,7% l’any 2016 al 3,9% del 2019. També s’observa una lleugera disminució de les

incidències comunicades a l’OCH de la franja d’edat de 46 a 60 anys mentre que les

altres tres franges d’edat mantenen valors similars. 

Gràfic 18. Incidències per edat, 2016-2019. 

F
ont: Estat de la LGTB-fòbia a Catalunya (informe). Observatori Contra la Homofòbia 

El 71,3% de les incidències registrades per l’OCH es van produir de manera presencial

seguides d’aquestes un 13% es van produir a través d’un format físic seguides per

10% de les incidències que es van produir de forma virtual.
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Gràfic 19. Distribució d’incidències per mitjà de discriminació, 2019

Font: Estat de la LGTB-fòbia a Catalunya (informe). Observatori Contra la Homofòbia 

Dins  del  context  presencial  gairebé la  meitat  de  les incidències  es  produeixen en

l’espai públic (54,4%) seguides de les agressions/discriminacions en espais privats de

concurrència  pública  (com restaurants)  que representen un 25,4% del  total  de les

incidències registrades mentre que en l’espai privat és on es produeixen el 19,3% de

les incidències. 

Gràfic 20. Incidències en el Context Presencial, 2019. 

Font: Estat de la LGTB-fòbia a Catalunya (informe). Observatori Contra la Homofòbia 

Finalment,  el  tipus d’agressions/discriminacions que van provocar la incidència són

sobretot  agressions  verbals  que  representen  un  29,4%  del  total  seguit  de  les

agressions físiques que representen el 28,1%. Seguides molt de prop per denúncies

d’odi exaltació amb un 18,8%. Per sota del 10% trobem les incidències degudes a un

tracte inadequat (9,4%) o assetjament (7,5%).
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Gràfic 21. Tipus d’agressions/discriminació, 2019. 

Font: Estat de la LGTB-fòbia a Catalunya (informe). Observatori Contra la Homofòbia 

9.2. Actuacions a favor de la visibilitat LGTBI+ i en contra de la 
LGTBifòbia

Des  de  fa  anys  l’Ajuntament  de  Parets  ha  realitzat  actuacions  en  contra  de  la

LGTBIfòbia a través de les actuacions “Trencant el Binomi” que busquen lluitar contra

el binarisme de gènere, així com a través d’obres teatrals a les escoles o a través de la

campanya de gènere en els instituts. També a partir de la celebració de dates com el

28J o bé el 31M. 

A partir de la posada en marxa del Punt LGTBI+ s’han realitzat altres actuacions de

visibilitat de les persones LGTBI+ i en contra de la LGTBIfòbia, com seria el cas de la

realització d’un videofòrum, un vermut feminista i LGTBi+, xerrades i actuacions amb

entitats i escoles del municipi, o bé campanyes de xarxes socials. A través del grup de

discussió realitzat amb persones LGTBI+ es valora com a positives les actuacions de

visibilització de caire intergeneracional, com és el cas del vermut LGTBI+, ja que es

tracta d’un municipi on pot costar realitzar actuacions d’aquest tipus. 

En relació al Servei Punt LGTBI+ es valora com a molt positiu per part del col·lectiu

LGTBI+,  però s’identifica que hi  ha una manca de visibilitat  d’aquest  i  que només

arriba a gent ja conscienciada o que decideix informar-se. De la mateixa manera, no

acaben de quedar clares les funcions que aquest servei té per tal que la població pugui

reconèixer i saber exactament que és el que pot esperar del servei. 

A més, les persones participants en el grup de discussió valoraven com a rellevant que

el Punt LGTBI+ actués de punt de trobada de les persones del col·lectiu. Cal tenir en

compte  que es  detecta  que hi  ha  dificultats  per  a  crear  xarxa entre  les  persones
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LGTBI+, ja que a vegades es percep com a difícil fer-se visible com a persona del

col·lectiu al municipi. Però alhora es valora com una necessitat, ja que actualment no

hi ha cap entitat LGTBI+ en funcionament. Arrel de les activitats impulsades per aquest

servei s’ha creat un grup de Whatsapp de les persones del municipi. En aquest sentit,

es valora que el Punt LGTBI+ sigui un espai per poder proposar activitats, però també

com un espai de trobada on fer activitats lúdiques per tal d’atreure a més persones. 

Per  part  de  la  població  LGTBI+  es  valora  que  ha  millorat  la  situació  d’aquestes

persones  als  últims  anys  i  cada  cop  hi  ha  més  persones  que  es  fan  visibles.

Tanmateix, continuen existint situacions discriminatòries o percepció d’inseguretat en

alguns espais. També es detecta com hi ha famílies que mostren un rebuig davant les

persones LGTBI+. Es detecta que hi ha una gran part de les persones que es mostren

visibles a Barcelona, però no ho fan de la mateixa manera al poble.

Pel que fa a la formació de la plantilla, es va oferir una formació en matèria de deure

d’intervenció  davant  de  situacions  de  LGTBIfòbia.  Tanmateix,  segons  la  legislació

hauria d’estar formada tota la plantilla. Igualment, caldria reforçar l’aspecte formatiu en

matèria de diversitat afectiva, sexual i de gènere. 
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10. Temps lliure: Cultura i esports

En l’ús del temps lliure també es poden reproduir desigualtats i diferència de gènere.

La creació i difusió cultural ha de fer també una funció coeducativa i promoure una

mirada crítica de gènere i de la diversitat de gènere i sexual respecte la societat, així

com promoure valors d’igualtat. La manca de visibilitat de les creadores té relació amb

la manca d’oportunitats reals de les dones i les persones amb gènere no normatiu per

participar plenament en el món de la cultura professional, malgrat ser majoritàries en

les etapes formatives en aquest àmbit. Així, l’àmbit de la cultura pateix un problema

especialment greu de segregació vertical, i, tot i ser un àmbit molt feminitzat en els

nivells d’estudi mitjans i superiors en disciplines artístiques, la major part dels èxits i

reconeixements són per homes. 

L’esport en relació a la salut ajuda, de manera tant física com psicològica, a promoure

una vida  saludable.  Emperò,  aquest  no  està  absent  dels  rols  i  els  estereotips  de

gènere.  L’esport  al  llarg de la història  s’ha associat  als valors que es tendeixen a

relacionar amb la masculinitat i l’heterosexualitat. Malgrat que amb el pas dels anys ha

anat  variant,  els  rols  de gènere sovint  continuen estant  presents:  les  dones solen

practicar  menys  esports  d’alta  intensitat  que  els  homes.  No  només  s’ha  vist  que

existeixen diferències en el nombre de participants, també s’ha observat que existeix

una segregació horitzontal, és a dir, que hi ha uns esports que són més practicats per

homes i altres que són més practicats per dones. Alhora, es fa patent la segregació

vertical que fa referència al fet que homes i dones participen de manera diferenciada

en la pràctica esportiva relacionada amb l’àmbit públic i reconeguda socialment. Per

exemple, els homes tendeixen a participar més en competicions o en esports federats

i, en canvi, les noies en els que no ho estan. A més, es mostra una gran presència de

LGTBIfòbia en alguns esports, sobretot els que es troben molt masculinitzats. 

10.1.  Cultura

10.1.1. Cultura amb perspectiva de gènere

En l’àmbit cultural amb perspectiva de gènere, es destaca que durant la programació

del  març de dones i la campanya  prou d’hòsties la programació s’adapta a aquesta

realitat, a partir de concerts, obres de teatre, a les biblioteques, entre altres. 
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Durant la Festa Major d’Estiu es contracta el servei del Punt Lila i LGTBI+ a un dels

espais, concretament al Parc de la Linera. Aquest fet es valora com a positiu en els

grups de discussió amb la ciutadania, sobretot per a les persones LGTBI+ consideren

que ha augmentat la sensació de seguretat el fet de saber que existeix aquest recurs.

Una  de  les  propostes  que  sorgeix  és  l’ampliació  del  servei  a  la  zona  de  la  fira.

Actualment,  un  telèfon  concret  a  on  poder  trucar,  tot  i  que  es  detecta  un  cert

desconeixement d’aquesta possibilitat. 

En aquest sentit, existeix el Protocol per unes festes lliures de violències masclistes i

LGTBIfòbiques.

A més,  també s’ha implementat  que en el  bus nocturn  es  puguin  fer  parades  no

previstes a petició de dones, gent gran, persones amb diversitat funcional i menors de

14 anys. 

A través del treball de camp amb la ciutadania es detecta que hi ha la sensació que en

l’àmbit  cultural  generalment  aquesta perspectiva de gènere s’aplica durant  mes de

març i novembre. Es fa una molt bona valoració pel que fa a la programació teatral, ja

que es tendeix a programar obres de teatre que tracten temàtiques amb perspectiva

de gènere, encara que es considera que la perspectiva LGTBI+ es podria millorar. Des

d’una mirada tècnica  es  valora  positivament  també aquest  aspecte,  tot  i  que s’és

conscient que arriba a un públic concret que té interès i també amb edat avançada. 

Pel que fa a la programació de Festa Major, en els grups de discussió de la ciutadania

amb dones i persones LGTBI+ es destaca que hi ha manca de feminització de les

dones en els concerts que es fan al Parc de la Linera, on hi ha van més persones i

agrupen a persones més joves. A través del càlcul propi es destaca que a la festa

major de l’any 2022 al voltant del 80% de les persones que van pujar en un escenari

en concerts de música van ser homes. 

En el treball de camp, tant per part de la ciutadania i persones tècniques, es destaca

que hi ha a activitats culturals que es troben més feminitzades, com per exemple, en

els tallers artístics com seria ball, teatre o arts plàstiques. En canvi, com s’esmentarà

posteriorment, les esportives es troben masculinitzades. Tanmateix, es destaca que no

hi ha un espai d’intercanvi de serveis culturals on s’ofereixen tallers, es facin concerts i

les  entitats  tinguin  el  seu  espai.  Aquest  espai  era  prèviament  Can  Butjosa,  però

actualment s’enfoca més en oferir tallers i activitats cap a la ciutadania. 
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En el grup de discussió on van participar dones, es va destacar la necessitat de formar

a les persones que realitzen atenció a la ciutadania en els equipaments en matèria de

gènere i  diversitat sexual  i  de gènere,  per tal  de no reproduir  estereotips i  rols de

gènere a la ciutadania.

Pel que fa a les activitats culturals i de lleure enfocades a joves, aquestes es realitzen

principalment al Casal de Joves de Cal Jardiner. Cal destacar que s’ha portat a terme

un actuació de l’anterior pla d’igualtat i LGTBI+, concretament establir i desenvolupar

en el Casal de Joves Cal Jardiner un banc de recursos i bones pràctiques en temes de

gènere, a través de bibliografia i recursos, així com a través de l’assessorament. En

relació  a  l’activitat  de  Cal  Jardiner,  es  comenta  que  la  majoria  d’activitats  estan

masculinitzades,  ja  que  el  públic  del  casal  es  troba  masculinitzat  en  general.

S’identifica que alguns espais es troben més feminitzats, com les aules d’estudi o els

cursos concrets com teatre o francès. Tot i que es destaca l’espai de trobada, un espai

on els i les joves tenen llibertat per poder trobar-se en l’espai del Casal de Joves, com

podria ser escoltar música, jugar a jocs a la pista o el futbolí, entre altres. En el grup de

discussió de persones LGTBI+ del municipi s’extreu que no sempre es troba un espai

còmode per a les persones amb orientació sexual, identitat o expressió de gènere que

se surt de la norma heteropatriarcal.  Per això,  es sent com un espai per assistir  a

activitats o tallers concrets, però no com un espai de trobada. A nivell tècnic es va fer

un  assessorament  amb  perspectiva  de  gènere  i  LGTBI+  per  incorporar-la  a

l’equipament  i  poder  fer  més atractiu  el  Casal  de  Joves a les dones del  municipi.

Actualment, s’està en aquest  procés. Aquesta acció,  revisar el  disseny i  l’oferta de

cursos i tallers del Casal de Joves Cal Jardiner per assegurar que no estan esbiaixats,

ja s’incorporava a l’anterior Pla d’igualtat i LGTBI+. 

En les biblioteques es fan algunes activitats amb perspectiva de gènere, a vegades en

el marc de les dues campanyes anuals amb perspectiva de gènere. A la biblioteca de

Can Rajoler s’ha impulsat un espai concret de reflexió entorn als feminismes. A més,

té una secció a la biblioteca amb llibres relatius al gènere. A la biblioteca Can Rajoler i

Can Butjosa compten amb llibres amb perspectiva de gènere. 

Pel que fa a les activitats culturals i de lleure per a gent gran, l’Ajuntament compta amb

un servei específic que promou activitats en matèria de gent gran i, en gran mesura, es

focalitzen en els tres casals que hi ha a Parets. A més, el Punt Lila estable realitza

accions comunitàries als casals de gent gran sobre sexualitat i prevenció d’agressions

sexuals.
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10.2. Esports

10.2.1. Esport amb perspectiva de gènere

En l’actualitat s’han fet actuacions puntuals per incorporar la perspectiva de gènere i

LGTBI+ en el departament d’esport. 

En aquest sentit, es podrien promoure accions de sensibilització i formació sobre com

incorporar la perspectiva de gènere en la pràctica esportiva. En aquest sentit, tot i que

des del Punt LGTBI+ s’han ofert formacions a les entitats, no s’ha demanat aquestes

entitats.  Tanmateix,  es podrien  tornar  a oferir  a  partir  del  consell  esportiu  o altres

canals. 

No es detecta que s’hagin realitzat campanyes per lluitar contra la violència masclista i

LGTBIfòbia  a  l’esport.  El  servei  d’Esport  també  ha  participat  en  l’elaboració  del

Protocol  contra  la  LGTBIfòbia.  Es  podria  fer  més  difusió  en  les  entitats  d’aquest

protocol i formació en aquest sentit.

S’identifica  que hi  ha  una gran participació  en  els  esports,  però no  sempre hi  ha

equilibri de gènere en la realització de l’esport, exceptuant algun espai com seria el

bàsquet. Però en el cas de l’handbol o el futbol, han existit en algun moment equips

femenins, però no de manera estable. O, per contra, en el patinatge majoritàriament

són dones. A més, en el grup de discussió de persones LGTBI+ de Parets, es destaca

que  es  considera  que  els  espais  esportius  no  tendeixen  a  ser  inclusius  amb  les

persones amb orientació sexual, identitat o expressió de gènere que se surten de la

norma heteropatriarcal. 
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11. Participació 

En  el  nostre  context  les  dones  acostumen  a  involucrar-se  més  en  les  iniciatives

col·laboratives a crear xarxes socials i de proximitat en major mesura que els homes.

Acostumen a ser més presents en la vida comunitària que no pas ells, tot i que en

nivells més formalitzats associatius, els homes són majoria de persones registrades.

Aquest  desequilibri  de  gènere  s’agreuja  quan  tenim  en  compte  els  càrrecs  de

responsabilitat i visibilitat d’aquestes entitats, que acostumen a estar ocupats en major

mesura encara  per  homes.  Aquest  fenomen es reprodueix  en els  diferents  àmbits

socials i polítics, i encara a dia d’avui, en general les dones són menys presents que

els homes en els espais o càrrecs de responsabilitat o que atorguen un determinat

valor o posició social. 

És  important  que  els  càrrecs  de  visibilitat  i  responsabilitat  estiguin  ocupats  en

proporcions  similars  per  homes  i  dones,  i  també  per  persones  amb  gènere  no

normatius.  Aquesta  presència  diversa  assegura  una  major  diversitat  i  riquesa

d’experiències i implica una millor representació democràtica. Alhora, el fet que hi hagi

dones i persones no binàries ocupant aquests espais genera referents que trenquen

amb els rols de gènere i aplanen el camí a les dones i persones no binàries de les

properes generacions.

S’ha de destacar que a nivell de representació política, actualment això no passa a

l’actual consistori, on el nombre de dones és superior al dels homes.

11.1. Espais de participació institucional

Generalment, no es tracten qüestions relacionades amb la igualtat de gènere en el sí

dels diferents espais participatius. L’any 2020 es va crear la Taula de Feminismes i

LGTBI+ amb l’objectiu de treballar les polítiques i accions relacionades amb la igualtat

a  Parets.  Aquesta  taula  es  va  reunir  alguns  cops,  però  tot  just  va  començar  la

pandèmia i en línia no va funcionar. En els grups de discussió amb la ciutadania es

valora  com  a  positiva  l’existència  d’aquesta  taula  i  es  té  la  intenció  de  tornar  a

reprendre.
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A més, s’ha generat  alguns processos de decisió que ha comptat  amb participació

ciutadania.   En  el  treball  de  camp  es  detecta  que  podria  haver-hi  dificultats  per

participar en alguns dels espais participatius pels horaris. 

11.2. Associacionisme i teixit social  

Actualment no existeix una entitat feminista o LGTBI+ que treballi en aquest sentit de

manera  activa.  Existeix  l’Associació  cultural  de  dones de  Parets  que es  dedica  a

realitzar aeròbic, gimnàstica de manteniment i de steps, i també existeix l’Associació

de dones africanes a Parets que té per objectiu donar a conèixer la cultura africana,

participar en festes municipals, col·laborar projectes de cooperació a Àfrica i organitzar

festes tradicionals africanes. 

Segons la pàgina web es compta amb 120 associacions. D’aquestes, majoritàriament

són  de  tipus  cultural  (30,8%),  seguidament  d’esport  (19,2%),  educació  (13,3%)  i

solidaritat i cooperació (8,3%). 

Segons el treball de camp, hi ha la percepció que algunes entitats estan feminitzades i

d’altres masculinitzades.  En alguns casos,  es detecta que els  càrrecs directius es

troben  masculinitzats,  però  les  dones,  en  canvi,  tendeixen  a  tenir  càrrecs  més

reproductius, com seria tenir cura de les persones de l’entitat o tasques d’organització

més invisibles. Es tracta d’un reflex de la societat dins de les entitats. En aquest sentit,

és important que l’Ajuntament pugui comptar amb dades desagregades de les entitats,

per tal de dimensionar la situació de les entitats. 

A més a nivell tècnic es detecta que la participació no sempre es vehicula a través dels

canals formals de participació en una associació. Sovint darrere hi ha feina burocràtica

i  pot  ser un procés molt  farragós.  El problema que pot  suposar és que no es pot

accedir a alguns recursos de l’administració publicació si no es forma una associació,

és per això que és rellevant poder pensar alternatives i que des de l’administració es

pugui donar suport tot i que no siguin grups registrats, com per exemple, donant suport

al  col·lectiu  de  joves  LGTBI+  podent  cedir  espais  o  certs  recursos  per  organitzar

activitats. 
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12.  Qualitat de vida

En aquest eix s’analitzen diferents aspectes que són essencials per comptar amb una

bona qualitat de vida: salut, drets socials i espais públic accessible i inclusiu. 

Pel que fa a la salut, tenir un bon estat de salut és una condició indispensable per tal

de tenir una bona qualitat de vida. Per això, és important que totes les persones en la

seva diversitat tinguin garantit l’accés a la salut. Per poder donar un bon servei, s’ha

de  partir  de  la  perspectiva  de  gènere  i  LGTBI+,  això  vol  dir  tenir  en  compte  les

diferents  realitats  pel  que  fa  a  la  salut  reproductiva,  els  patrons  de  morbiditat  i

mortalitat  i  els  símptomes  que  afecten  de  diferent  manera  a  homes  i  dones,  i

l’adaptació dels serveis a les persones LGTBI+.

En  relació  amb  els  drets  socials,  cal  tenir  en  compte  l’existència  del  fenomen

anomenat  feminització  de  la  pobresa7.  Aquest  concepte  fa  referència  a  l’accés

desigual  per part  de les dones als diversos àmbits  socials com la llar,  el  mercat  i

l’Estat, doncs sovint s’han encarregat de les tasques de cures i domèstiques a l’àmbit

de la llar o bé de les tasques remunerades però amb condicions precàries. Fet que

s’ha traduït en un menor accés als ingressos provinents del treball remunerat i també

de les prestacions públiques. 

Val a dir, que sovint és difícil captar aquesta realitat a través de dades quantitatives i

indicadors vinculats amb la pobresa i l’exclusió social, ja que es parteix de la idea que

la renda dins de la llar i el consum es reparteix d’igual manera entre els i les membres

d’aquesta, tot i  que s’ha vist que realment dins de les llars també es poden donar

relacions de poder que estan creuades per la variable de gènere. En aquest sentit, tot i

la  dificultat  de tenir  dades a títol  municipal,  és  important  tenir  en compte aquesta

realitat. 

Finalment,  pel  que  fa  a  l’espai  públic,  sovint  l’organització  territorial  respon  a  les

necessitats  de  l’àmbit  productiu  i  oblida  les  necessitats  i  activitats  de  l’àmbit

reproductiu  i  les  tasques  domèstiques  i  familiars.  Aquest  fet  té  unes  implicacions

directes en la vida de les dones, ja que són elles, majoritàriament, les que es dediquen

a portar a terme les tasques. És per això, que l’ordenament urbanístic hauria d’anar

més  enllà  de  l’àmbit  productiu  i  tenir  en  compte  les  relacions  socials,  personals,

7Per a més informació sobre la pobresa amb perspectiva de gènere, veure: De la Fuente et al. (2016) La pobresa 

energètica amb perspectiva de gènere: Conceptes, indicadors i situació a Catalunya, CCOO: Barcelona. 
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culturals  o  de  lleure.  Així  com,  també  hauria  de  tenir  present  la  diversitat  de  la

població, la realitat social i l’experiència vital diferent d’homes i dones. 

En aquest sentit, cal apuntar que homes i dones no fan el mateix ús de l’espai públic;

les dones porten a terme majors recorreguts per l’interior de l’espai urbà, fan un major

ús dels diferents recursos i serveis del municipi,  i  fan una mobilitat amb càrregues:

bosses, cotxets dels infants, etc. Els homes, en canvi, fan desplaçaments més llargs

fins al lloc de treball, i fan més ús del vehicle privat.  

Alhora, cal tenir present també el tema de la seguretat, ja que homes i dones no es

mouen  per  l’espai  públic  amb  la  mateixa  sensació  de  seguretat.  Analitzant  els

desplaçaments quotidians d’homes i dones es detecta que les dones, en alguns casos,

prefereixen fer  un recorregut  més llarg que passar per  algun espai  que els  generi

sensació d’inseguretat. Aquesta sensació d’inseguretat pot venir donada per diversos

motius; la foscor, les agressions masclistes, algunes mirades o comentaris sobre el

cos no desitjats. En tot cas, això implica que les dones es mouen per l’espai públic

amb més limitacions que els homes. Aquesta realitat també pot estar present en les

persones  amb  un  gènere  i  una  orientació  sexual  que  surt  de  la  norma

cisheteropatriarcal. 

Així doncs, tenir en compte les necessitats de les dones i les persones amb gènere i

les persones LGTBI+ en el disseny de les ciutats i els territoris, implica directament

tenir present les necessitats de la vida quotidiana del les persones del municipi, tenir

en compte els usos que es fan de l’espai públic i qui els fa. Sovint, tenir en compte

aquests aspectes coincideix amb fer un ús més racional del vehicle privat i tenir en

compte el medi ambient i l’entorn com a sustentador del teixit social del municipi.

12.1. Salut 

12.1.1. Serveis i actuacions en salut 

A Parets del Vallès existeix una regidoria de salut que promou activitats en matèria de

protecció de la salut, promoció de la salut, vigilància i prevenció. 

Des de l’Ajuntament, en el marc del març de dones, es van realitzar dues xerrades,

una en relació a salut mental amb perspectiva de gènere i una altra en matèria de cicle

menstrual amb perspectiva de gènere. 

Per a persones joves un cop al trimestre es realitza al Casal de Joves Cal Jardiner

tallers o xerrades sobre salut sexual i reproductiva i consum, pantalles, sexualitat, tant
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per  adolescents  com  per  a  famílies.  Generalment  els  espais  de  salut  sexual  i

reproductiva es tendeix a realitzar des dels serveis sanitaris. En aquest sentit, al grup

de discussió de dones, es proposa poder treure dels centres de salut, la promoció de

la salut sexual i reproductiva. Sigui a través dels centres escolars o en altres espais del

municipi.  Podria  ser  una  proposta  traslladar  aquesta  demanda  a  l’organisme

competent en salut.

També es destaca la necessitat de fer més accions en matèria de salut mental. En

aquest sentit, hi ha el SAPIJ. Com s’ha esmentat prèviament, existeix el SIAD i també

el grup de suport mutu La Dona Sàvia Que Soc. 

Al  municipi  hi  ha  un  Centre  d’Atenció  Primària,  tanmateix  no  compta  amb servei

d’atenció de salut sexual i reproductiva o centra de salut mental per a persones adultes

o infants i adolescents. Per assistir  cal anar a altres centres fora del municipi,  com

seria Mollet del Vallès. 

En el grup de discussió també es valora positivament promoure a nivell públic serveis

relacionats amb el part, com seria prepart, postpart o acompanyament a la lactància. 

12.2. Drets socials

12.2.1. Polítiques d’acció social amb perspectiva de gènere

A través del treball de camp es detecta que el departament de Drets Socials tendeix a

comptar  amb sensibilitat  amb la  perspectiva de gènere,  han tendit  a  participar  en

formacions que ofereix des del servei de feminismes. 

A més, el departament de drets socials lidera i ha participat en l’elaboració del nou

protocol d’abordatge de les violències masclistes. 

Les  necessitats  que  s’han  detectat,  tant  en  les  entrevistes  com  en  els  grups  de

discussió,  seria  les  situacions  de  les  dones  soles  grans  que  no  compten  amb

autonomia econòmica i que poden estar vivint situacions de soledat no volguda. Així

com també la situació d’algunes llars encapçalades per  dones,  com seria les llars

monomarentals. 

Pel que fa a l’habitatge, en el treball de camp s’identifica dificultats per emancipar-se

per part de la població, així com trobar un lloguer assequible. El fet que hi hagi poca

oferta de lloguer i que els preus siguin elevats dificulta que en un pis pugui viure una

persona sola. Aquesta situació pot tenir conseqüències clares en l’autonomia de les

dones,  ja  que  són  qui  tenen  unes  pitjors  condicions  econòmiques  degut  a  la
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desigualtat de gènere que existeix en el mercat laboral, en el sistema de pensions,

entre  altres.  Aquesta  situació  també  pot  tenir  un  gran  impacte  negatiu  en  les

possibilitats per poder sortir de situacions de violència masclista. 

A més, es detecta les dificultats per conèixer els serveis que existeixen per accedir a la

informació, que es pot agreujar per la bretxa digital. També es detecta que la pàgina

web de l’Ajuntament i la comunicació sobre els serveis que s’ofereixen no es troba de

manera intuïtiva i això es pot agreujar si hi ha barrera idiomàtica. 

12.3.  Espai públic: accessibilitat, sensació de seguretat i 
mobilitat

12.3.1. Accessibilitat i seguretat a l’espai urbà

En el treball  de camps s’identifica de manera clara la sensació que hi ha camí per

recórrer en la incorporació de la perspectiva de gènere i LGTBI+ en l’urbanisme. Però,

cada cop més, es té consciència de la necessitat de tenir-ho en compte.

Per part de les dones i les persones LGTBI+, es detecta que hi ha espais que no són

accessibles per a les persones amb càrregues de cures o persones amb diversitat

funcional. Per exemple, les voreres no sempre són àmplies per poder accedir amb el

cotxet.  De  la  mateixa  manera,  hi  ha  alguns  equipaments  que  s’ha  de  millorar

l'accessibilitat per tothom.

A part de l’accessibilitat, es detecta la sensació d’inseguretat per part de les dones i les

persones LGTBI+,  sobretot  en algunes zones concretes com serien les zones que

estan poc il·luminades. Per exemple, a les zones més residencials com l’Eixample, el

camí de Can Serra, la zona al voltant de la riera o bé del voltant de l’equipament del

Casal de Joves de Cal Jardiner. Tanmateix, hi ha zones al centre del poble que hi ha

més percepció de seguretat. És per això que es preveu fer marxes exploratòries a

mans de persones expertes en el tema.

12.3.2. Mobilitat 

Cal tenir en compte que és un municipi amb dos nuclis de població i hi ha distància

entre diferents punts clau del municipi. Per exemple, des del centre del poble fins a

l’estació de Rodalies hi ha al voltant de 2km. Per tant, el transport públic o privat és

d’utilitat per a les persones del municipi. 

En relació al transport públic, Parets compta amb un servei de Bus Urbà que recorre

diferents espais del municipi. Tot i que al treball de camp, es detecta que a Parets hi

ha  una  utilització  massiva  del  transport  privat.  Cal  tenir  en  compte  que  hi  ha
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descomptes per alguna part de la població, com seria el cas de les persones jubilades

o els menors de 12 anys. 

D’altra  banda,  per  poder  arribar  altres  municipis  o  a ciutats  del  voltant,  existeixen

busos  en direcció  Barcelona,  Granollers  i  també  a  Mollet,  i  també  la  línia  R3  de

Rodalies.  En el treball de camp es destaca les dificultats i mancances que té la línia

R3, ja que sempre va amb molt  retard i  tampoc tots els trens són accessibles.  Es

detectat una necessitat important de millora, encara que ja som conscients que està en

projecte.
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13. Pla d’accions 

Un cop mostrada la part de la diagnosi on s’ha analitzat la situació de Parets en relació

a les desigualtats de gènere i per orientació o identitat de gènere, al present apartat es

mostra  la  dimensió  operativa,  en  la  qual  es  detallen  les  mesures  i  les  seves

especificitats. L’objectiu d’aquest pla és llistar, organitzar i transversalitzar les accions

que s’han de dur a terme per part de l’Ajuntament de Parets en matèria d’igualtat de

gènere i LGTBI+. En un sentit més ampli, el Pla permet coordinar i realitzar accions

planificades, evitant així les accions aïllades i puntuals. 

Per això, al present apartat es mostren els objectius i les línies estratègiques en base

als punts febles i forts de cada eix que s’han destacat en els anteriors apartats, tractant

que existeixi  una correspondència  amb les  prioritats  polítiques  i  amb els  recursos

tècnics. A partir d’aquestes línies i objectius, es detallen les diverses mesures. 

A partir dels punts forts i els elements de millora s’han elaborat uns objectius generals,

específics  i  unes  actuacions  per  assolir  aquests  objectius.  Els  objectius  són  els

següents:

• Objectiu general 1. Formalitzar i institucionalitzar del compromís vers la
igualtat de gènere  i la diversitat afectiva i sexual

Objectiu específic 1.1. Incrementar el compromís de la institució amb la igualtat
de gènere i diversitat

Objectiu específic 1.2. Augmentar la sensibilització vers la igualtat de gènere i
les polítiques d’igualtat dins l’Ajuntament

Objectiu  específic  1.3.  Garantir  que  les  dades  i  la  documentació  interna  i
externa contemplin el gènere i la diversitat sexual

Objectiu específic 1.4. Garantir l'ús no sexista del llenguatge visual i escrit en
tota la comunicació interna i externa

• Objectiu  general  2.  Reforçar  l’àrea  d’igualtat  i  de  les  accions  de
sensibilització, transversalització i atenció a dones i persones LGBTI+

Objectiu  específic  2.1.  Donar  centralitat  institucional  i  tècnica  a  l’àrea  de
Feminisme en matèria d’igualtat i LGTBI+

Objectiu específic 2.2. Augmentar la sensibilització vers la igualtat de gènere i
la diversitat entre la ciutadania 
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Objectiu específic 2.3. Millorar i consolidar els serveis en matèria d’igualtat i
LGTBI+ i millorar-ne l’accessibilitat a perfils diversos de la població

Objectiu  específic  2.4  Reforçar  i  promoure  les  relacions  ciutadanes  entre
dones, persones feministes i LGBTI del poble

• Objectiu general 3. Promoure entorns d’oci lliures d’assetjament sexual,
per raó de sexe i orientació sexual

Objectiu específic 3.1 Potenciar la sensibilització i prevenció de les violències
masclistes i les LGBTI-fòbies en els espais d’oci festius

• Objectiu general 4. Promoure la inclusió de la perspectiva coeducativa a
tots els centres educatius i al conjunt d’activitats educatives del poble

Objectiu  específic  4.1  Contribuir  a  la  implantació  d’un  model  coeducatiu
implicant a tots els agents educatius

• Objectiu  general  5.  Reduir  les desigualtats de gènere en la distribució
dels treballs

Objectiu específic 5.1 Afavorir  una contractació pública igualitària des d’una
perspectiva de gènere i LGTBI+

Objectiu específic 5.2 Facilitar la corresponsabilitat per part de l’administració
pública en la cura d’infants

• Objectiu  general  6.  Visualitzar  i  revaloritzar  el  paper  de  les  dones  i
persones LGTBI+ en la cultura i el lleure

Objectiu específic 6.1 Potenciar  la paritat i  el  compromís amb la igualtat  de
gènere i la diversitat sexual i de gènere en les activitats culturals i de lleure

• Objectiu general 7. Promoure un esport inclusiu des d’un punt de vista de
gènere i diversitat sexual i de gènere

Objectiu específic 7.1 Avançar cap a la visibilitat de les dones a l’esport que es
realitza al municipi

Objectiu específic 7.2. Potenciar la sensibilització i prevenció de les violències
masclistes i les LGBTI-fòbies en els espais esportius del municipi

• Objectiu  general  8.  Visibilitzar  els  serveis  en  matèria  de  salut  amb
perspectiva de gènere

Objectiu específic 8.1 Difondre els serveis municipals en matèria de salut amb
perspectiva de gènere 

• Objectiu general 9. Promoure un espai públic accessible i inclusiu per a
totes les persones 

Objectiu específic 9.1. Incloure la perspectiva de gènere en l’espai públic del
municipi
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Pla d’Igualtat i LGTBI+ de Parets del Vallès (2023 – 2026)

Objectiu general 1. Formalitzar i institucionalitzar del compromís vers la igualtat de gènere  i la diversitat afectiva i sexual

Objectiu específic 1.1. Incrementar el compromís de la institució amb la igualtat de gènere i diversitat

Acció Equip responsable Període
d’implementaci

ó

Indicadors 

1.1.1.
Aprovar pel Ple i fer difusió del protocol intern d’assetjament sexual, 
per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual. 

Feminisme 8

Recursos humans
Comitè d’empresa
Comissió d’igualtat

interna

2023

Ind. 1.1.1.1. Protocol aprovat pel Ple (Sí/No)
Ind.1.1.1.2. Correus electrònics enviats a la plantilla (Sí/No)
Ind. 1.1.1.3. Percentatge de la plantilla informada respecte al 
total de la plantilla (%)

1.1.2.
Actualitzar el pla d'igualtat intern, adaptant-se a la nova legislació i 
incorporant la perspectiva LGTBI+

Feminisme 
Recursos humans
Comitè d’empresa

2023 Ind. 1.1.2.1. Pla d’Igualtat intern actualitzat (Sí/No)

1.1.3. Crear una comissió interdepartamental per al seguiment del Pla, que
s'hagi de reunir un cop l'any, com a mínim

Feminisme
Tots els serveis de

l’Ajuntament 
2023 – 2026

Ind. 1.1.3.1. Comissió interdepartamental creada (Sí/No)
Ind. 1.1.3.2. Percentatge de reunions realitzades respecte a 
les planificades (%)
Ind. 1.1.3.3. Mitjana de persones que han assistit a les 
reunions 
Ind.1.1.3.4. Percentatge de serveis que han assistit respecte 
als convocats (%)

1.1.4. Fer seguiment del protocol contra la LGTBifòbia de Parets i del 
protocol d’abordatge contra les violències masclistes, realitzant 
reunions un cop l’any com a mínim

Feminisme 
Serveis que fan atenció

a la ciutadania 
2023- 2026

Ind. 1.1.4.1. Percentatge de reunions realitzades respecte a 
les planificades (%)
Ind. 1.1.4.2. Mitjana de persones que han assistit a les 
reunions 
Ind.1.1.4.3. Percentatge de serveis que han assistit respecte 
als convocats (%)

8 Feminisme, fa referencia al Servei de Feminisme, LGTBI+ i Transversalitats
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Objectiu específic 1.2. Augmentar la sensibilització vers la igualtat de gènere i les polítiques d’igualtat dins l’Ajuntament

Acció Equip responsable Període

d’implementaci

ó

Indicadors 

1.2.1.
Fer un pla de formació que incorpori  un mínim de 8 hores de
formació en matèria d'igualtat de gènere obligatòria i de manera
especialitzada per a la feina que es realitza.

Feminisme
Recursos humans 2024

Ind.  1.2.1.1.  Pla  de  formació  elaborat  amb  mínim  8h  en
formació en gènere (Sí/No)
Ind. 1.2.1.2. Percentatge de persones de la plantilla formades
en matèria d’igualtat de gènere 
Ind. 1.2.1.3. Mitjana de valoració de les formacions per part de
la plantilla 

1.2.2.
Portar a terme la formació "Microcurs sobre el deure d’intervenció
en  casos  de  discriminació  de  persones  LGTBI+",  de  manera
obligatòria per a tot el personal. Incorporar en el pla de formació
(acció 1.2.1.)

Feminisme
Punt LGTBI+

Recursos humans
2024

Ind.  1.2.2.1.  Percentatge  de  plantilla  que  ha  realitzat  el
“Microcurs  sobre  el  deure  d’intervenció  en  casos  de
discriminació LGTBI+”.(%)

1.2.3.
Fer  un  curs  de  formació  obligatòria  als  cossos  de  seguretat
(policia,  mossos  i  protecció  civil)  en  matèria  de  legislació  en
igualtat i LGTBI+ 

Seguretat
Feminisme 2025

Ind. 1.2.3.1. Curs realitzat als cossos de seguretat en matèria
d’igualtat i LGTBI+ (Sí/No)
Ind. 1.2.3.2. Percentatge de persones de la policia local  que
s’han format en matèria d’igualtat i LGTBI+ (%)
Ind.  1.2.3.3.  Percentatge  de  persones  de  protecció  civil
formades en matèria d’igualat i LGTBi+ (%)

Objectiu específic 1.3. Garantir que les dades i la documentació interna i externa contemplin el gènere i la diversitat sexual

Acció Equip responsable Període

d’implementaci

ó

Indicadors 

1.3.1. Adaptar els formularis i documentació administrativa d’acord amb
la diversitat sexual i de gènere. Per exemple, habilitant les caselles
d’ ”home”, “dona”, “no binari” i “no contesta” a la variable gènere o
introduir la diversitat familiar i no posar “pare” i “mare”. 

Feminisme
Punt LGTBI+

Serveis d’atenció 
Equipaments

2024
Ind.  1.3.1.1.  Percentatge  de  formularis  i  documentació
administrativa adaptada a la diversitat sexual i de gènere
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1.3.2. Fer una planificació d'indicadors rellevants de cada servei i recollir-
los desagregats segons gènere de manera periòdica anualment. 

Feminisme
Punt LGTBI+

Serveis de l’Ajuntament 2023-2026

Ind. 1.3.2.1. Existència d’un sistema d’indicadors desagregats
segons gènere (Sí/No)
Ind.  1.3.2.2.  Percentatge  d’indicadors  calculats  respecte  als
planificats 

Objectiu específic 1.4. Garantir l'ús no sexista del llenguatge visual i escrit en tota la comunicació interna i externa

Acció Equip responsable Període

d’implementaci

ó

Indicadors 

1.4.1. 
Crear i aprovar una guia municipal d'ús del llenguatge intern i extern
no sexista ni androcèntric

Feminisme 
Comunicació 2024

Ind. 1.4.1.1. Guia municipal d’ús del llenguatge intern i extern
no sexista ni androcèntric aprovada (Sí/No)

Objectiu general 2. Reforçar l’àrea d’igualtat i de les accions de sensibilització, transversalització i atenció a dones i persones LGBTI

Objectiu específic 2.1. Donar centralitat institucional i tècnica a l’àrea de Feminisme en matèria d’igualtat i LGTBI+

Acció Equip responsable Període

d’implementaci

ó

Indicadors 

2.1.1. Reorganitzar el SIAD per tal que passi a ser tant conceptual com 
tècnicament de la Regidoria d'Igualtat, i es desplegui des del 
Servei de Feminisme, LGTBI+ i Transversalitat. 

Feminisme
Drets Socials

SIAD
2023

Ind. 2.1.1.1. Existència del SIAD desplegat des del Servei de
Feminisme, LGTBI+ i Transversalitat (Sí/No)

2.1.2.
Generar espais d'intercanvi d'informació entre els serveis en 
matèria d'igualtat i LGTBI+ (fent reunions periòdiques cada 3 
mesos)

Feminisme
Punt LGTBI+

Punt Lila
SIAD

2024- 2026

Ind. 2.1.2.1. Percentatge de reunions realitzades respecte a les
planificades (%)
Ind. 2.1.2.2. Mitjana de persones que han assistit a les reunions
Ind.2.1.2.3. Percentatge de serveis que han assistit respecte 
als convocats (%)

2.1.3.
Reconvertir el Servei d’Informació i Assessorament a les Dones, el
Punt LGTBI+. Punt Lila i els recursos del Servei d’Igualtat en un

Equipaments
Feminisme

2024 Ind. 2.1.3.1. Centre de Recursos per a la Igualtat creat (Sí/No)
Ind. 2.1.3.2. Percentatge del pressupost destinat al Centre 

63



Pla d’Igualtat i LGTBI+ de Parets del Vallès (2023 – 2026)

Centre d’Informació i Recursos per a la Igualtat respecte al planificat (%)
Ind.2.1.3.3. Nombre de persones que s’ha adreçat a aquest 
Centre de Recursos per a la Igualtat (N)

Objectiu específic 2.2. Augmentar la sensibilització vers la igualtat de gènere i la diversitat entre la ciutadania 

Acció Equip responsable Període

d’implementació

Indicadors 

2.2.1. Continuar i actualitzar  la campanya anual “Març de dones. Març de 
tothom” 

Feminisme 2023 - 2026
Ind. 2.2.1.1. Existència d’una campanya anual “Març de dones. 
Març de tothom” (Sí/No)V

2.2.2. Continuar i actualitzar la campanya anual “Campanya contra la 
violència masclista: Prou d’Hòsties”

Feminisme 2023 - 2026
Ind. 2.2.2.1. Existència d’una campanya contra la violència 
masclista (Sí/No)

2.2.3. Portar a terme una acció al mes en matèria de sensibilització de la 
igualtat de gènere i la violència masclista (formacions, xerrades, 

exposicions, cursos, obres de teatre, etc.)9

Feminisme
Punt LGTBI+

Punt Lila
SIAD

2024 - 2026

Ind. 2.2.3.1. Percentatge d’accions realitzades respecte a les 
planificades (%)
Ind. 2.2.3.2. Mitjana de persones que han assistit a les 
actuacions
Ind. 2.2.3.3. Percentatge del pressupost destinat respecte al 
planificat (%)

2.2.4.

Portar a terme actuacions de sensibilització en el marc de les diades 
LGTBI+ (28 de juny, 17 maig i 31 març)

Feminisme
Punt LGTBI+

2023 - 2026

Ind.2.2.4.1. Percentatge de campanyes realitzades respecte a 
les planificades (%)
Ind. 2.2.4.2. Percentatge d’accions realitzades respecte a les 
planificades (%)
Ind. 2.2.4.3. Mitjana de persones que han assistit a les 
actuacions
Ind. 2.2.4.4. Percentatge del pressupost destinat respecte al 
planificat (%)

2.2.5.
Fer una campanya de comunicació oferint formació en matèria de 
gènere i LGTBI+ a les entitats culturals i esportives 

Feminisme
Punt LGTBI+

Cultura
Esports

2025 Ind. 2.2.5.1. Campanya de comunicació realitzada (Sí/No)
Ind. 2.2.5.2. Percentatge d’entitats culturals i esportives que 
han demanat realitzar formació (%)

9 Aquesta acció va relacionada amb l’acció 2.1.3. Es proposa que hi hagi una programació fixa en aquest equipament. 
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Participació

Objectiu específic 2.3. Millorar i consolidar els serveis en matèria d’igualtat i LGTBI+ i millorar-ne l’accessibilitat a perfils diversos de la població.

Acció Equip

responsable

Període

d’implementació

Indicadors 

2.3.1. Campanya comunicativa explicant els diferents serveis que ofereix el 
Punt LGTBI+ 

Comunicació
Punt LGTBI+
Feminisme

2023
Ind. 2.3.1.1. Campanya comunicativa realitzada (Sí/No)
Ind. 2.3.1.2. Percentatge de publicacions realitzades respecte a
les planificades (%)

2.3.2. Campanya de comunicació explicant el SIAD (recursos que ofereix i 
objectius)

Comunicació
Feminisme

SIAD
2023

Ind. 2.3.2.1. Campanya comunicativa realitzada (Sí/No)
Ind. 2.3.2.2. Percentatge de publicacions realitzades respecte a
les planificades (%)

2.3.3. Campanya de comunicació explicant el Punt lila (recursos que ofereix i
objectius)

Feminisme
Comunicació

2024
Ind. 2.3.3.1. Campanya comunicativa realitzada (Sí/No)
Ind. 2.3.3.2. Percentatge de publicacions realitzades respecte a
les planificades (%)

2.3.4.
Millorar els recursos tècnics i d'espai del SIAD

Serveis
d’informàtica
Feminisme

SIAD
Equipaments

2023
Ind. 2.3.4.1. Disposició d’un correu electrònic per part del SIAD 
(Sí/No)
Ind. 2.3.4.2. Canvi d’espai amb millors condicions (Sí/No)

2.3.5. Modificar el contracte extern del SIAD per tal d’ampliar de les hores de
servei que ofereix el SIAD

Feminisme 2023
Ind. 2.3.5.1. Modificació del contracte realitzada (Sí/No)
Ind. 2.3.5.2. Percentatge d’hores ampliades respecte a les 
planificades (%)

2.3.6. Fer una revisió de la recollida de dades i informació de les usuàries del
SIAD

SIAD 2023

Ind. 2.3.6.1. Recollida de dades sistemàtica (Sí/No)
Ind. 2.3.6.2. Expedients actualitzats de les usuàries del SIAD 
(Sí/No)
Ind. 2.3.6.3. Percentatge dels expedients actualitzats (%)

2.3.7. Fer visibles els serveis en matèria d'igualtat i LGTBI+ als centres 
Punt LGTBI+

Punt Lila 2024 – 2026
Ind. 2.3.7.1. Realització de passa classes en els centres 
educatius (Sí/No)
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educatius, a través de cartelleria i passa classes, almenys un cop l’any Feminisme
Ind. 2.3.7.2. Cartells penjats al centres educatius (Sí/No)
Ind. 2.3.7.3. Nombre de persones que han assistit als serveis 
arrel del passa classes (N)

2.3.8. Actualitzar, de manera periòdica (mínim un cop l’any), la part d'igualtat 
i LGTBI+ de la plana web

Feminisme
Punt LGTBI

Comunicació
Noves tecnologies

2023 - 2026

Ind. 2.3.8.1. Plana web actualitzada (Sí/No)
Ind. 2.3.8.2. Nombre de persones que han visitat la plana web 
igualtat i LGTBI+ (N)

Objectiu específic 2.4 Reforçar i promoure les relacions ciutadanes entre dones, persones feministes i LGBTI del poble

Acció Equip

responsable

Període

d’implementació

Indicadors 

2.4.1. Generar  espais  de  trobada  entre  les  persones  LGTBI+  cada  dos
mesos. 

Punt LGTBI+
Feminisme

2023- 2026

Ind. 2.4.1.1. Espais de trobada realitzats(Sí/No)
Ind. 2.4.1.2. Percentatge d’espais de trobada convocats 
respecte als planificats (%)
Ind. 2.4.1.3. Mitjana de persones que han assistit als espais de 
trobada 

2.4.2. 
Generar un espai de participació en matèria de feminismes i LGTBI+ 

Feminisme
Participació 2024 – 2026

Ind. 2.4.2.1. Espais de trobada realitzats(Sí/No)
Ind. 2.4.2.2. Percentatge de trobades participatives convocades
respecte als planificats (%)
Ind. 2.4.2.3. Mitjana de persones que han assistit als espais 
participatius

2.4.3.
Fer un servei d'acompanyament i assessorament per a associacions i
grups de dones i persones LGTBI+

Feminisme
Participació

2025 – 2026

Ind. 2.4.3.1. Servei d’acompanyament i assessorament realitzat
(Sí/No)
Ind. 2.4.3.2. Nombre d’associacions i grups de dones i LGTBI+ 
que han demanat acompanyament (N)
Ind. 2.4.3.3. Nombre d’associacions i grups de dones i LGTBI+ 
que s’han creat (N)
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Objectiu general 3. Promoure entorns d’oci lliures d’assetjament sexual, per raó de sexe i orientació sexual

Objectiu específic 3.1 Potenciar la sensibilització i prevenció de les violències masclistes i les LGBTI-fòbies en els espais d’oci festius

Acció Equip

responsable

Període

d’implementació

Indicadors 

3.1.1. Millorar la campanya comunicativa del punt lila i LGTBI+ telefònic per
festa major, concretament fent cartells i incloent-lo en la falca en veu.

Cultura
Feminisme

Comunicació
2023

Ind. 3.1.1.1. Campanya comunicativa del Punt Lila i LGTBI+ 
telefònic realitzada(Sí/No)
Ind. 3.1.1.2. Nombre de trucades realitzades al Punt Lila i 
LGTBI+ telefònic (N) 

Objectiu general 4. Promoure la inclusió de la perspectiva coeducativa a tots els centres educatius i al conjunt d’activitats educatives del poble

Objectiu específic 4.1 Contribuir a la implantació d’un model coeducatiu implicant a tots els agents educatius

Acció Equip responsable Període

d’implementació

Indicadors 

4.1.1. Oferir  a  les  escoles tallers  i  recursos  per  apropar  a les  noies  als
estudis de ciències i tecnologies.

Educació 2023
Ind.4.1.1.1. Tallers i recursos ofertes a les escoles (Sí/No)
Ind.4.1.1.2. Nombre de tallers demanats per part de les escoles
(N) 

4.1.2. Oferir  als  agents  educatius  formació  i  acompanyament  en matèria
d'igualtat de gènere i LGTBI+

Educació
Punt LGTBI+
Feminisme

2024 - 2026

Ind. 4.1.2.1. Formació i acompanyaments ofertats als agents 
educatius (Sí/No)
Ind. 4.1.2.2 Nombre de formació i acompanyaments demanats 
(N)

4.1.3. Fer un pla de coeducació a les escoles del municipi (bressol, infantil i
primària)

Educació
Feminisme

2025
Ind. 4.1.3.1. Pla de coeducació elaborat (Sí/No)
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4.1.4. Crear  una  maleta  coeducativa per  cada etapa educativa,  a  través
d'un treball conjunt amb les biblioteques. Aquestes maletes poden ser
demanades per les escoles i centres educatius.

Biblioteques
Educació

Feminisme
2025

Ind. 4.1.4.1. Maleta coeducativa elaborada (Sí/No)
Ind. 4.1.4.2. Nombre de centres educatius que han demanat la 
maleta (N) 

4.1.5. Donar continuïtat als serveis i activitats que l'Ajuntament ofereix en
matèria de coeducació (gènere en els instituts, xarxa 0 – 6...)

Educació 2023 - 2026
Ind. 4.1.5.1. Serveis en matèria de coeducació oferts (Sí/No)
Ind. 4.1.5.2. Nombre de centres educatius que han demanat 
serveis i activitats, segons serveis (N)

Objectiu general 5. Reduir les desigualtats de gènere en la distribució dels treballs

Objectiu específic 5.1 Afavorir una contractació pública igualitària des d’una perspectiva de gènere i LGTBI+

Acció Equip responsable Període

d’implementació

Indicadors 

5.1.1. Establir clàusules en matèria d’obligació social relacionades amb
la  igualtat  entre  homes  i  dones  i  la  diversitat  de  gènere  i
orientació sexuals als plecs de les contractacions externes per tal
que  les  empreses  que  treballen  amb  l’administració  pública
garanteixin la igualtat de gènere i la diversitat sexual i de gènere
Per exemple, establint la obligació de disposar d’un un protocol
contra  l’assetjament,  condicions  especials  d’execució
relacionades  amb  l’ús  d’un  llenguatge  no  sexista,  criteris  de
desempat que contemplin mèrits relacionats amb la promoció de
la  igualtat,  una  política  de  prevenció  de  riscos  laborals  amb
perspectiva de gènere, etc.

Contractació
Feminisme

2025

Ind.  5.1.1.1.  Existència  de  clàusules  en  matèria  d’obligació
social  relacionades  amb  la  igualtat  als  plecs  de  les
contractacions externes (Sí/No)
Ind.  5.1.1.2  Nombre  de  plecs  de  contractació  externa  que
incorporen  clàusules  d’obligació  social  relacionades  amb  la
igualtat i diversitat de gènere respecte el total de plecs (N)
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Objectiu específic 5.2 Facilitar la corresponsabilitat per part de l’administració pública en la cura d’infants

Acció Equip

responsable

Període

d’implementació

Indicadors 

5.2.1. Fer una prova pilot per oferir servei de cura per a criatures per a les
activitats culturals i de lleure que porta a terme l'Ajuntament

Cultura 2023
Ind. 5.2.1.1. Prova pilot realitzada (Sí/No)
Ind. 5.2.1.2. Nombre de demandes del servei (N)

Objectiu general 6. Visualitzar i revaloritzar el paper de les dones i persones LGTBI+ en la cultura i el lleure

Objectiu específic 6.1 Potenciar la paritat i el compromís amb la igualtat de gènere i la diversitat sexual i de gènere en les activitats culturals i de lleure

Acció Equip

responsable

Període

d’implementació

Indicadors 

6.1.1. Programar a grups de dones i grups amb dones protagonistes per tal
de garantir el creixement del nombre de dones artistes a l’escenari
principal de festa major, en relació a l'any anterior

Cultura 2023 - 2026

Ind.  6.1.1.1.  Percentatge  de  dones  programades  a  l’escenari
principal durant festa major (%)
Ind. 6.1.1.2. Percentatge de dones a l’escenari principal respecte
l’any anterior (%)

6.1.2. Portar  a  terme  un  acompanyament  per  a  la  incorporació  de  la
perspectiva de gènere i d'estratègies per a la feminització del Casal de
Joves Cal Jardiner

Joventut 2025
Ind. 6.1.2.1. Acompanyament realitzat (Sí/No)
Ind. 6.1.2.2. Percentatge de persones que assisteixen al  Casal
de Joves segons gènere (%)
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Objectiu general 7. Promoure un esport inclusiu des d’un punt de vista de gènere i diversitat sexual i de gènere

Objectiu específic 7.1 Avançar cap a la visibilitat de les dones a l’esport que es realitza al municipi

Acció Equip

responsable

Període

d’implementació

Indicadors 

7.1.1. Fer  una  campanya  comunicativa  que  incentivi  la  participació  de  les
dones  en  el  camp  esportiu  visibilitzant  dones  referents  en  esports  a
Parets

Esport
Feminisme

2024
Ind.7.1.1.1. Campanya comunicativa realitzada (Sí/No)
Ind. 7.1.1.2. Percentatge de dones que realitzen esport a 
Parets (%)

Objectiu específic 7.2. Potenciar la sensibilització i prevenció de les violències masclistes i les LGBTI-fòbies en els espais esportius del municipi

Acció Equip

responsable

Període

d’implementació

Indicadors 

7.2.1. Fer una campanya de sensibilització per als espais esportius en contra 
la lgtbifòbia i la violència masclista

Esport
Feminisme

2025
Ind.7.2.1.1. Campanya de sensibilització realitzada (Sí/No)

Objectiu general 8. Visibilitzar els serveis en matèria de salut amb perspectiva de gènere

Objectiu específic 8.1 Difondre els serveis municipals en matèria de salut amb perspectiva de gènere 

Acció Equip

responsable

Període

d’implementació

Indicadors 

8.1.1. Donar visibilitat, continuïtat i un espai propi al grup "La Dona Sàvia que 
Sóc"10 Feminisme 2025

Ind.8.1.1.1. Difusió realitzada de l’espai (Sí/No)
Ind.8.1.1.2. Nombre de trobades realitzades i lloc on s’ha fet (N)
Ind. 8.1.1.3.Mitjana de dones assistents 

10 Aquesta acció va vinculada a l’acció 2.1.3. 
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8.1.2. Fer difusió del Servei d’Atenció Psicològica Infantil i juvenil (SAPIJ)
Drets Socials

Salut
Comunicació

2024
Ind. 8.1.2.1. Campanya comunicativa realitzada (Sí/No)
Ind. 8.1.2.2. Percentatge de publicacions realitzades respecte a
les planificades (%)

Objectiu general 9. Promoure un espai públic accessible i inclusiu per a totes les persones 

Objectiu específic 9.1. Incloure la perspectiva de gènere en l’espai públic del municipi

Acció Equip

responsable

Període

d’implementació

Indicadors 

9.1.1. Fer marxes exploratòries per a diagnosticar les zones fosques, la percepció 

d'inseguretat i l'accessibilitat a l'espai públic
Feminisme
Via Pública

2024
Ind. 9.1.1.1. Marxes exploratòries realitzades(Sí/No)
Ind. 9.1.1.2. Nombre de dones i persones LGTBGI+ assistents 
(N)

9.1.2. Fer un pla per garantir i posar en pràctica les conclusions extretes de les marxes
exploratòries (acció 9.1.1)

Feminisme
Via Pública 2024

Ind. 9.1.2.1. Pla elaborat (Sí/No)
Ind. 9.1.2.2. Percentatge d’actuacions implementades (%)
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13.3. Calendari 

2023 2024 2025 2026
Acció 1.1.1. Aprovar pel Ple i fer difusió del protocol intern d’assetjament sexual, per raó de sexe, identitat de gènere i 
orientació sexual.     
Acció 1.1.2. Actualitzar el pla d'igualtat intern, adaptant-se a la nova legislació i incorporant la perspectiva LGTBI+     
Acció 1.1.3. Crear una comissió interdepartamental per al seguiment del Pla, que s'hagi de reunir un cop l'any, com a mínim     
Acció 1.1.4. Fer seguiment del protocol contra la LGTBifòbia de Parets i del protocol d’abordatge contra les violències 
masclistes, realitzant reunions un cop l’any com a mínim     
Acció 1.2.1. Fer un pla de formació que incorpori un mínim d'hores de formació en matèria d'igualtat de gènere obligatòria i de 
manera especialitzada per a la feina que es realitza.     
Acció 1.2.2 Portar a terme la formació "Microcurs sobre el deure d’intervenció en casos de discriminació de persones LGTBI+", 
de manera obligatòria per a tot el personal. Incorporar en el pla de formació (acció 1.2.1.)

Acció 1.2.3. Fer un curs de formació obligatòria als cossos de seguretat (policia, mossos i protecció civil) en matèria de 
legislació en igualtat i LGTBI+     

Acció 1.3.1. Adaptar els formularis i documentació administrativa d’acord amb la diversitat sexual i de gènere
    

Acció 1.3.2. Fer una planificació d'indicadors rellevants de cada servei i recollir-los desagregats segons gènere de manera 
periòdica anualment.

Acció 1.4.1. Crear i aprovar una guia municipal d'ús del llenguatge intern i extern no sexista ni androcèntric.
    

Acció 2.1.1. Reorganitzar el SIAD per tal que passi a ser tant conceptual com tècnicament de la Regidoria d'Igualtat, i es 
desplegui des del Servei de Feminisme, LGTBI+ i Transversalitat.     
Acció 2.1.2. Generar espais d'intercanvi d'informació entre els serveis en matèria d'igualtat i LGTBI+ (fent reunions periòdiques 
cada 3 mesos)     
Acció 2.1.3. Crear un Centre de Recursos per a la Igualtat,. Reconvertir el Servei d’Informació i Assessorament a les Dones, el 
Punt LGTBI+. Punt Lila i els recursos del Servei d’Igualtat en un Centre d’Informació i Recursos per a la Igualtat

Acció 2.2.1. Continuar la campanya anual “Març de dones. Març de tothom”     
Acció 2.2.2. Continuar la campanya anual “Campanya contra la violència masclista: Prou d’Hòsties”     
Acció 2.2.3. Portar a terme una acció al mes en matèria de sensibilització de la igualtat de gènere i la violència masclista 
(formacions, xerrades, exposicions, cursos, obres de teatre, etc.)     
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Acció 2.2.4. Portar a terme actuacions de sensibilització en el marc de les diades LGTBI+ (28 de juny, 17 maig i 31 març)     
Acció 2.2.5. Fer una campanya de comunicació oferint formació en matèria de gènere i LGTBI+ a les entitats culturals i 
esportives     

Acció 2.3.1. Campanya comunicativa explicant els diferents serveis que ofereix el servei LGTBI+
    

Acció 2.3.2. Campanya de comunicació explicant el SIAD (recursos que ofereix i objectius)     
Acció 2.3.3. Campanya de comunicació explicant el Punt lila (recursos que ofereix i objectius)     
Acció 2.3.4. Millorar els recursos tècnics (correu electrònic, material d’oficina..) i d'espai del SIAD

    
Acció 2.3.5. Modificar el contracte extern del SIAD per tal d’ampliar de les hores de servei que ofereix el SIAD

Acció 2.3.6. Fer una revisió de la recollida de dades i informació de les usuàries del SIAD     
Acció 2.3.7. Fer visibles els serveis en matèria d'igualtat i LGTBI+ als centres educatius, a través de cartelleria i passa classes, 
almenys un cop l’any     

Acció 2.3.8. Actualitzar, de manera periòdica, la part d'igualtat i LGTBI+ de la plana web

Acció 2.4.1. Generar espais informals de trobada entre les persones LGTBI+ (fer una programació del punt que serveixi com a 
espai de trobada), que hi hagi una activitat cada dos mesos.     

Acció 2.4.2. Generar un espai de participació en matèria de feminismes i LGTBI+
    

Acció 2.4.3. Fer un servei d'acompanyament i assessorament per a associacions i grups de dones i persones LGTBI+     
Acció 3.1.1. Millorar la campanya comunicativa del punt lila i LGTBI+ telefònic per festa major, concretament fent cartells i 
incloent-lo en la falca en veu     
Acció 4.1.1. Oferir a les escoles tallers i recursos per a apropar als nens i nois als estudis d'humanitats i ciències socials     
Acció 4.1.2. Oferir als agents educatius formació i acompanyament en matèria d'igualtat de gènere i LGTBI+     

Acció 4.1.3. Fer un pla de coeducació a les escoles del municipi (bressol, infantil i primària)
    

Acció 4.1.4. Crear una maleta coeducativa per cada etapa educativa, a través d'un treball conjunt amb les biblioteques. 

Acció 4.1.5. Donar continuïtat als serveis i activitats que l'Ajuntament ofereix en matèria de coeducació

Acció 5.1.1. Establir clàusules en matèria d’obligació social relacionades amb la igualtat entre homes i dones i la diversitat de 
gènere i orientació sexuals als plecs de les contractacions externes per tal que les empreses que treballen amb l’administració 
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pública garanteixin la igualtat de gènere i la diversitat sexual i de gènere

Acció 5.2.1. Fer una prova pilot per oferir servei de cura per a criatures per a les activitats culturals i de lleure que porta a terme
l'Ajuntament

Acció 6.1.1. Programar a grups de dones i grups amb dones protagonistes per tal de garantir el creixement del nombre de 
dones artistes a l’escenari principal de festa major, en relació a l'any anterior

Acció 6.1.2. Portar a terme un acompanyament per a la incorporació de la perspectiva de gènere i d'estratègies per a la 
feminització del casal de joves

Acció 7.1.1. Fer una campanya comunicativa que incentivi la participació de les dones en el camp esportiu visibilitzant

Acció 7.2.1. Fer una campanya de sensibilització per als espais esportius en contra la lgtbifòbia i la violència masclista

Acció 8.1.1. Donar visibilitat, continuïtat i un espai propi al grup "La Dona Sàvia que Sóc”

Acció 8.1.2. Fer difusió del Servei d’Atenció Psicològica Infantil i juvenil (SAPIJ)

Acció 9.1.1. Fer marxes exploratòries per a diagnosticar les zones foques, la percepció d'inseguretat i l'accessibilitat a l'espai públic

Acció 9.1.2. Fer un pla per garantir i posar en pràctica les conclusions extretes de les marxes exploratòries (acció 9.1.1)
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13.4. Indicacions i recomanacions pel seguiment i l’avaluació

Avaluar  implica  donar  respostes  a  preguntes  sobre  la  idoneïtat,  el  funcionament  i

l’efecte del Pla d’Igualtat i  LGTBI+ en general,  i de les seves actuacions i mesures

previstes en particular. Per això és important concretar preguntes d’avaluació que guiïn

i s’orientin a obtenir respostes rellevants, les quals és clau que tinguin perspectiva de

gènere  i  que  facin  referència  a  aspectes  observables,  tant  directament  a  través

d’indicadors, o indirectament a partir de la interpretació d’informació qualitativa. 

L’avaluació es pot realitzar: 

o Durant la implementació: amb l’objectiu d’analitzar si els processos i mecanis-

mes desplegats asseguren que s’aborda correctament el problema o necessi-

tat. És a dir, determinar en quina mesura les actuacions que s’estan desplegant

estan afavorint de manera efectiva la igualtat, així com també els processos i

dinàmiques implicades en la seva realització.  

o Al finalitzar la implementació: amb l’objectiu d’analitzar si les activitats i accions

s’han realitzat sense reproduir desigualtats, i si els resultats han implicat canvis

en la situació de partida de l’organització. 

Seguiment i avaluacions intermitges

Durant el període establert per a l’aplicació del Pla d’Igualtat i LGTBI+ (2023-2026) es

recomana realitzar un seguiment semestral per part de la Comissió d’Igualtat i LGTBI+

amb l’objectiu d’avaluar els objectius assolits i com s’està desenvolupant el procés de

desplegament.  Es  realitzarà  un informe anual  per  a  deixar  constància  de  la  seva

implementació. És important contemplar que les avaluacions periòdiques del pla poden

servir per seguir sensibilitzant el personal i mantenir l’interès dins l’Ajuntament. 

Al  tancar  l’any,  a  més,  s’adaptarà  i  s’aprovarà  una  planificació  operativa  de  l’any

següent, amb l’objectiu de preveure amb major exactitud les accions que cal iniciar,

així com aquelles que requereixen antelació per preveure el seu seguiment. En aquest

sentit, cada inici de curs s’aprovarà un calendari anual amb reunions de seguiment i

avaluació periòdiques per part de la Comissió d’Igualtat i LGTBI+. 

Durant  la  implementació,  els  elements  bàsics  per  avaluar  anualment  seran  els

indicadors previstos de seguiment. Tot i que també seria interessant avaluar:

o El calendari

o La participació de les accions o activitats
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o La satisfacció entre les persones destinatàries 

o El grau de sensibilitat de gènere en el contingut específic de les mesures

o Els coneixements, formació i especialització en gènere dels òrgans participants

o El pressupost

o L’existència d’espais de coordinació i comunicació interna

Així,  caldria  identificar  les  desviacions  que  prenguin  aquests  ítems  i  proposar-ne

solucions. És recomanable fer la primera acció de seguiment un cop passin 6 mesos

des  de  l’aprovació  del  pla.  Des  d’aleshores,  és  convenient  avaluar  el  procés  de

desplegament  del  pla  cada  6/8  mesos  en  funció  dels  objectius  i  recursos  de

l’organització, així com realitzar un informe anual. 

Per fer el seguiment és important recollir les opinions del personal, no només de qui és

responsable de cadascuna de les accions, sinó també de les persones que en són

beneficiàries  o  destinatàries,  per  tal  d’identificar  problemes  que  puguin  aparèixer

durant l’execució i buscar-ne solucions.

Avaluació final

Al finalitzar el Pla d’Igualtat intern és important elaborar una memòria final que recopili

el desplegament de totes les accions i que serveixi per avaluar si han acomplert els

objectius previstos o no, quins són i per què. Per exemple, i seguint el format següent

per a cada acció:

Eix de l’acció Eix al que pertany l’acció analitzada

Acció Nom de l’acció analitzada

Descripció Descripció de l’acció

Òrgan/s impulsor/s Òrgan/s amb responsabilitat d’impulsar l’acció 

Òrgan/s participant/s Òrgan/s implicat/s en l’execució de l’acció

Font d’informació Òrgan que proporciona les dades analitzades i la metodologia de 
recollida de la informació (origen de la informació)

A qui va dirigida i 
col·lectiu afectat

Col·lectiu de la comunitat a qui va dirigida l’acció i a qui ha afectat 
l’acció

Període 
d’implementació

Any o anys de desplegament de l’acció i any o anys coberts per 
les dades analitzades

Objectius Situació desitjable de realitzar / aconseguir
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Resultats Descripció de les dades analitzades, en forma de taules i/o 
explicació detallada de la situació que s’analitza

Avaluació Grau d’èxit en relació a l’objectiu: situació no satisfactòria en 
termes d’igualtat de gènere, situació no del tot satisfactòria i que 
requereix millores, i situació satisfactòria pel que respecta a la 
igualtat de gènere. Aquest apartat requereix una valoració

Altres observacions o 
comentaris

Aspectes rellevants a considerar en l’elaboració del Pla

A  més  dels  indicadors  quantitatius,  és  important  tenir  en  compte  les  evidències

qualitatives.  Aquí  cal  destacar  que  els  indicadors  o  altres  dades  estadístiques  no

sempre ens permeten conèixer les desigualtats de gènere, ja que permeten obtenir

una determinada imatge i una evolució de la representació numèrica dels fenòmens

rellevants, però no serveixen per a identificar efectes imprevistos o canvis relacionats

amb dinàmiques  humanes  i  de  grup.  En  aquest  sentit,  les  evidències  qualitatives

poden ser més directes i ens permeten captar millor la complexitat que caracteritza

importants canvis en la igualtat o desigualtat de gènere. 
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Annex 1: Mapa de serveis  

1. EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

A Parets del Vallès es poden trobar diferents espais i institucions, tant formals com

informals que garanteixen una educació de qualitat a tots els habitants del municipi,

per això, a continuació es presenten els serveis educatius que el municipi ofereix.

Centres educatius de Parets del Vallès

Escoles Bressol
Municipals

- E.B.M. La Cuna 
- E.B.M. El Cirerer 
- E.B.M.  El Gargot 

Privades - E.B. Els petits gegants

Escoles de
Primària

Públiques

- Escola patronal Pau vila  (Municipal)
- Escola Lluís Piquer 
- Escola Pompeu Fabra 
- Escola Vila Parietes

Concertades
- Escola Acesco
- Escola Nostra Senyora de Montserrat

Centres de
Secundària 

Públics

- Institut Torre de Malla: 

• ESO i Batxillerat en les modalitats d’Humanitats i Ciències Socials
i Ciències i Tecnologia 

• Cicles formatius de grau mitjà en gestió administrativa, activitats
comercials i sistemes microinformàtics. 

• Cicles formatius de grau superior en administració i finances.
- Institut La sínia: ESO.

Concertats
- Acesco: ESO.

- Escola nostra senyora de Montserrat: ESO. 

- Escola d’adults: Centre per a majors de divuit anys que ofereix diferents cursos com

català i castellà per a nouvinguts, d’informàtica, anglès o d’accés a CFGS.

-  Escola  municipal  de  Música: Centre  on  s’imparteixen  classes  d’iniciació  a  la

música, de sensibilització, llenguatge musical o instruments. També es duen a terme

activitats complementàries com cursos de formació i  tallers per a joves i  persones

adultes del municipi.

- Escola Natura: Fundada el 1983 té com a objectiu principal apropar els ciutadans i

ciutadanes  al  seu  entorn  natural  a  través  de  tallers  i  cursos  de  formació  i

conscienciació. El centre organitza una gran varietat d’activitats que inclouen cursos

d’especialització per a gent adulta, activitats escolars, activitats de recuperació de la
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natura, projectes de protecció o divulgació de la fauna i flora locals. Disposa d’una sala

d’exposicions, l’estació meteorològica i l’observatori astronòmic a l’escola Pau Vila on

es fa regularment un programa d’observacions.

-Oficina de Català de Parets del  Vallès: És una oficina que organitza cursos de

diferents  nivells  (bàsic,  elemental,  intermedi  i  suficiència)  per  a  les  persones  del

municipi que vulguin aprendre a parlar i desenvolupar-se amb fluïdesa en la llengua

catalana. Aquests cursos van destinats sobretot a la població adulta i a les persones

d’entre 16 i 18 anys amb autorització dels progenitors. Es tracta de cursos trimestrals

amb  45  hores  lectives  repartides  en  dues  classes  setmanals  de  dues  hores.

Comencen al setembre, gener i abril. Al final del curs l’alumnat pot obtenir el certificat

oficial del nivell que cursi: A2, B1, B2 i C1.

Una de les activitats que ofereix l’Oficina de Català és el  voluntariat per la llengua

que consisteix a crear parelles lingüístiques entre una persona catalanoparlant i un

altre que no ho és,  però que vol  ser-ho o millor.  Aquest  centre és l’encarregat  de

proporcionar l’assessorament i el material necessari als participants. És un programa

que va dirigit sobretot a les persones adultes.

-  Associació Rodola: Proporciona classes de reforç escolar per a infants i joves de

dilluns  a  divendres  al  casal  de  Can  Butjosa  i  els  dimarts  al  Casal  de  Joves  Cal

Jardiner.

Servei d’Educació Municipal

La tasca principal d’aquest servei és gestionar les escoles bressol i coordinar accions

amb la resta d’escoles que no són municipals. 

Des del Servei d’Educació Municipal es té com a objectiu primordial garantir els drets

de les famílies i l’alumnat al llarg del procés de preinscripció i matriculació i, a més,

garantir  que  es  proporciona  informació  adequada  i  de  qualitat  a  les  famílies

nouvingudes perquè puguin escollir centre escolar de forma lliure.  

També des d’aquest  servei es gestionen un seguit  de projectes que s’esmenten a

continuació: 

- Projecte Educatiu de Parets (PEP): és projecte que té com a any d’inici el 2007 i

que tenia com a objectiu  clau convertir  l’educació en un element  estratègic  per  al

desenvolupament del municipi. A través d’aquest programa s’han pogut definir quins

són els  principis,  metodologies  i  programes que han de servir  com a guia  de  les

accions que s’han de dur a terme respecte a l’educació. 
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- Xarxa Espanyola de Ciutats Educadores: Parets es troba adherida a la xarxa de

ciutats educadores que va realitzar el seu primer congrés l’any 1992 a Barcelona. 

- Consell escolar municipal: té com a funcions principals garantir la participació i la

consulta  en  la  programació  educativa  i  qualsevol  aspecte  relacionat  amb

l’ensenyament no universitari dins del municipi.

- Xarxa de debat educatiu amb i per a les persones (XEF): va néixer l’any 2006

amb la voluntat de crear un espai per compartir inquietuds, coneixements i reflexions

per  millor  l’educació  del  jovent  i  la  infància  del  municipi.  Per  això,  en  la  xarxa  hi

participen  la  família  i  professionals  de  diferents  àmbits  per  compartir  vivències  i

recursos sobre com millorar l’educació del poble. 

- Gestió del Consell d’Infants,  el Consell de Joves de Parets i  la  Xarxa Petita

Infància (0-6). El consell de joves de Parets és un òrgan consultiu i participatiu on nois

i noies de 3r i 4t d’ESO són presos en consideració per millorar la seva experiència

educativa. Des d’aquest servei es facilita la seva participació perquè puguin expressar

la  seva opinió  sobre  els  temes de la  ciutat  i,  en concret,  en relació  amb la  seva

educació  que  els  puguin  preocupar.  D’aquesta  manera  també  es  promou  els  eu

sentiment de pertinença a la vila i es promou la pràctica de valors com la participació,

el diàleg i la democràcia. 

Servei de Joventut

Des  d’aquest  servei  s’organitzen  i  gestionen  diverses  activitats  relacionades  amb

l’educació per a joves com: 

- Gènere a l’institut Va començar l’any 2015 com a projecte pilot a l’institut La Sínia.

És un programa format per una fase formativa en qüestions de gènere al professorat i

un altre procés formatiu que compren a tot l’alumnat des de 1r  fins a 4t d’ESO.  Es

treballa el gènere des d’una visió holística, és a dir, de manera integral i  transversal.

Es  treballen  temes  com  el  ciberassetjament,  el  sexpreding,  la  prevenció  de  les

violències, l’amor romàntic, els cossos, estereotips i rols de gènere, identitats i opcions

sexuals, entre d’altres.

- Casal de Joves Cal Jardiner: es va inaugurar el febrer de 2015 i té com  a eixos

principals desenvolupar activitats i realitzar un suport i acompanyament socioeducatiu

al jovent des d’una perspectiva de gènere, inclusió i cohesió social. Per això, totes les

activitats, cursos o tallers que es programen des del casal es fan basant-se a mantenir

i aconseguir els dos objectius esmentats. També desenvolupa diferents serveis com el
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Servei  Con-Tacte  de  suport  i  acompanyament  emocional  a  joves  o  el  Servei

d’Assessorament Sociolaboral.

Per tal d’aconseguir aquests dos objectius s’executen activitats concretes com l’Espai

jove que és un espai dinamitzat per a jovent d’entre 10 i 16 anys o l’Apunt, un punt

d’informació per al  jovent  que els  hi  ona assessorament  sobre itineraris  formatius,

sexualitats, mobilitat internacional, entre d’altres. 

També des del casal es compta amb dues aules, una d’estudi i un altre d’informàtica

amb 12 ordinadors  de les quals  el  jovent  del  municipi  pot  fer  ús en els  següents

horaris: de dimarts a dissabte de 10h a 14h i de dilluns a diumenge de 16h a 21h

exceptuant divendres i dissabtes que obra fins a les 22h. En temporades d’examen

aquest horari s’amplia i les aules romanen obertes fins a les 2h de la matinada. 

Servei de Feminisme-LGTBI i Transversalitats

Des d’aquest servei es realitzen diverses accions educatives per conscienciar sobre la

importància de la  igualtat  de gènere i  prevenir  qualsevol  classe de discriminació o

agressió per raons de gènere. Per això, cada març com a commemoració del 8 de

març realitzen una sèrie d’activitats en el marc de la campanya Març de dones. Març

de tothom. 

2. TREBALLS 

Serveis en matèria d’ocupació

Parets del Vallès compta amb diferents serveis i recursos per oferir als seus ciutadania

en matèria  d’ocupació  i  mercat  de  treball  entre  els  quals  destaca  el  Servei  Local

d’Ocupació de Parets (SLOP). Aquest servei va dirigit a tots els i les ciutadanes majors

de 16 anys que vulguin informar-se sobre el mercat de treball i rebre assessorament

sociolaboral per trobar treball o elaborar el seu currículum. També ofereix assessoria a

les empreses del municipi que necessiten personal per cobrir vacants de treball.  

Entre els diferents serveis que ofereix es troben la possibilitat de formar part d’una

borsa de treball (XALOC) i la possibilitat de continuar formant-se amb cursos dirigits a

les persones usuàries del servei. 

Des del  Servei de Joventut  també ofereixen un servei d’assessorament sociolaboral

dirigit a tota la joventut del municipi des dels 16 fins als 30 anys. Aquest servei es troba

al  casal  Cal  Jardiner  i  es  realitza  en  col·laboració  amb l’  Oficina  Jove  del  Vallès

Oriental. 
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Entre els diferents  serveis  i  recursos que ofereix als joves en podem destacar els

següents:  assessorament  sociolaboral,  assessorament  jurídic-laboral  i  xerrades

formatives sobre els temes que interessen al jovent.

Es tracta d’un servei quinzenal i que es realitza de forma individual. També tenen a

disposició dels i les joves un número de WhatsApp per atendre’ls. 

Serveis en matèria de cura

A Parets del Vallès per ajudar i col·laborar amb la conciliació laboral i les tasques de la

llar ofereixen un seguit de serveis a la ciutadania.

El municipi compta amb tres escoles bressol per encarregar-se dels infants mentre els

pares i mares treballen. També hi ha una residència i un centre de dia per a gent gran

que, a més de treball aspectes comunitaris, també poden cobreix la necessitat de les

famílies que han de treball i no se’n poden fer càrrec de les seves persones grans. A

banda d’això compta amb tres  casals  de gent  gran:  Ca N’Oms,  Club Sant  Jordi  i

Assoven.

3. LGTBI 

Des del consistori de Parets del Vallès conscienciats per erradicar qualsevol mena de

discriminació o agressió per raó de gènere, identitats de gènere o orientació sexual

s’impulsen un seguit  de serveis i programes que precisament tenen com a objectiu

principal conscienciar a la ciutadania per una banda i dotar d’informació i acompanyar

a les persones LGBTI del poble que ho necessitin. 

Per això, des del servei de feminismes-LGTBI i transversalitats l’octubre de 2020 es va

obrir el Punt LGTBI+ que té com a objectius principals assessorar i acompanyar a les

persones LGTBI+ que demanin el seu servei. El punt es troba al Casal Cal Jardiner i fa

aquestes tasques esmentades cada dijous de les 16h fins a les 20h.  

Al gener 2021 el Punt LGTBI es va adherir al  Servei d’Atenció Integral LGBTI (xarxa

SAI). És un programa que pretén informar i sensibilitzar a la ciutadania i a les entitats

sobre la diversitat d’orientació sexual i identitat de gènere i així acabar amb la LGBTI-

fòbia. Té com a objectius donar resposta a les situacions discriminatòries i informar i

acompanyar als ciutadans que ho demanin en diversitat sexual i de gènere. Dota de

recursos i  formació  als  diferents  punts  LGBTI  que si  adhereixen arreu  del  territori

català. 
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També des del Punt LGBTI s’impulsa l’any 2021 la creació d’un Protocol d’Actuació i

Prevenció de Violències LGBTI amb el qual es pretén vetllar pels drets del col·lectiu

LGBTI  i  lluitar  contra la  LGBTI-fòbia tot  garantint  la  coordinació entre els  diferents

serveis que hi poden intervenir. 

Altres serveis que podem trobar són:

-  Servei  d’atenció  Psicologia  Infantil  (SAPIJ): de  gran  utilitat  i  necessari  si  les

persones discriminades o agredides per raó de gener o LGBTI-fòbia fossin menors

d’edat. 

-  A  banda  del  Punt  LGBTI  (adherit  a  la  xarxa  SAI)  que  tenim  al  municipi  si  fos

necessari els ciutadans que ho necessitin també es poden adreçar al SAI LGBTI+ del

Vallès Oriental o al Punt LGBTI+ de Granollers. 

4. CULTURA 

Serveis i activitats culturals

L’Ajuntament de Parets del Vallès ofereix diferents serveis culturals per a la ciutadania.

En aquest cas l’Ajuntament compta amb el servei de Cultura que organitza i coordina

activitats durant tot l’any i en aquelles festivitats més puntuals, com serien les festes

majors. 

A més, Parets del Vallès, disposa de dues biblioteques: Can Rajoler i Can Butjosa. La

primera té una programació anual com seria el club de lectures, xerrades i altres. I la

de Can Butjosa se centra en una programació infantil i juvenil, també compta amb la

seva programació pròpia. 

També, a l’espai de Can Rajoler també hi ha una sala d’exposicions i el teatre. En

aquest espai es realitzen diferents exposicions i el teatre compta amb una programació

estable de diferents obres de teatre, dansa i música. 

Pel que fa a Can Butjosa és un espai que ofereix cursos i tallers a la població. 

A l’espai de joves de Cal Jardiner també es fan activitats culturals i s’ofereixen tallers

en aquest sentit destinat a persones joves, i també existeixen casals municipals de

Gent gran: Sant Jordi, Asoveen i Ca n’Oms. 

Per a fer programació i activitats culturals existeix la Sala Cooperativa. 

També  hi  ha  moltes  entitats  culturals  que  promouen  la  cultura  popular,  com  per

exemple, la colla castellera manyacs, AMACAT, niu d’art poètic, la colla de gegants,
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grallers  i  bestiari,  associació  de  dones africanes  de Parets,  la  de  balls  de  saló  o

l’associació fotogràfica de Parets o binary emotions. 

5. ESPORTS 

Parets compta amb diferents equipaments esportius. Concretament es disposa de:

La piscina municipal Miquel Luque realitza diferents activitats com cursets en activitats

aquagim, cursos regulars per a adults, infants i joves. 

Poliesportiu  municipal  Joaquim  Rodríguez  que  disposa  de  dues  sales,  on  fan

entrenaments algunes entitats esportives (handbol,  futbol,  bàsquet,  patinatge,  entre

altres) i també altres serveis que ofereix l’Ajuntament. 

El camp de futbol municipal Josep Seguer que l’utilitza l’entitat esportiva de futbol. 

També compta amb les instal·lacions municipals de petanca

A més, existeixen moltes entitats esportives com serien de ciclisme, excursionisme,

futbol,  futbol  sala,  handbol,  natació,  patí,  petanca,  triatló  o  l’associació  triple  que

ajuden a alumnes amb necessitats educatives especials. 

6. PARTICIPACIÓ 

L’Ajuntament de Parets compta amb diferents òrgans de participació ciutadania. La 

majoria son de tipus informatiu i altres consultiu. I hi ha en diferents àmbits de 

l’actuació municipal. Actualment el que es troben en actiu són: 

La Taula d’Entitats en aquest cas es va fer la última sessió al novembre de 2022. 

Consell Escolar Municipal és un organisme de participació de la consulta en la 

programació educativa i qualsevol aspecte relacionat amb l’ensenyament de nivell no 

universitari dins de l’àmbit municipal. 

• Consell d’Infants

• Consell de Joves

• Consell de la gent gran

• Consell Municipal de l’Esport 

• Xarxa d’inclusió social

• Xarxa de bons tractes infantils

• Taula de Joventut

• FaKtoria d’Idees
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7. SALUT 

Alguns serveis que existeixen en matèria de salut i que tenen rellevància des d’un punt
de vist de gènere, són: 

• Centre d’Atenció Primària (CAP)
• Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
• La Dona Sàvia que Sóc

8. DRETS SOCIALS 

El servei de drets socials està composat per diferents serveis com:

• Educador/a de carrer
• Servei de primera acollida
• Tècnica d’acollida
• Equip bàsic de Drets socials
• Menjador social
• Centre Obert  El Sol
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Annex 2: Glossari 

La diferenciació de gèneres,  és un dels  mecanismes elementals  que utilitza el

sistema socio econòmic per estructurar-se.

El gènere és un eix ordenador que actua a diferents nivells:

� a nivell antropològic com constructor de la diferencia sexual;

� a nivell psicològic en la formació de la identitat individual de cada persona,

� a nivell social i polític com a organitzador de las relacions socials de la socie-

tat.

El concepte de gènere s’utilitza per analitzar i  explicar les diferències existents

entre ambdós gèneres i les relacions de poder que s’estableixen entre els dos.

Així doncs, és important partir de la idea de que el gènere, és cultural:

Sexe: Es refereix als trets biològics diferencials que existeixen entre les dones i els

homes. Aquestes característiques son d’ordre físic (anatòmiques, fisiològiques,

bioquímiques, hormonals...). El sexe classifica les persones pel seu potencial en la

reproducció sexual.

Sexe: homes/dones/(intersex).

Gènere:  Es  una  construcció  socio  -  cultural  sobre  aquestes  diferències

biològiques.  El  gènere condiciona  la  construcció  del  ser  “home”  o  ser  “dona”

implicant, llavors, l’assignació de rols, responsabilitats i oportunitats diferenciades,

a més d’ordenar les relacions socio - culturals entre ambdós.

Gènere: masculí/femení.

El  sistema  SEXE-GÈNERE  és,  doncs,  el  sistema  de  relacions  socials  que

transforma el sexe biològic en un producte de l’activitat humana (Gayle Rubin). Així

doncs, el sexe d’una persona es considera natural, però el seu gènere l’elabora la

societat.

Aquestes construccions culturals s’aprenen a través del procés de  Socialització

de Gènere, així que el gènere forma part de la nostra identitat tant individual, com

col·lectiva.

Des de que neix una persona, la família, el seu entorn, la societat en general va

mediatitzant mitjançant  la  socialització  cadascuna  de  les  seves  eleccions  i
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decisions: els seus gustos, la manera de ser, d’estar i sentir es determinaran pel

fet d’haver nascut home o dona. Sempre sota el sistema de valors dominant.

Aquest procés de socialització no només ens fa diferents a homes i dones, sinó

que  també estableix un sistema relacional entre gèneres asimètric, on un

gènere, el masculí, esdevé la norma social i té el poder basat en la convicció de

que és normal i natural que el tingui, ja que les seves característiques són les més

positives i més valuoses.

Un  dels  mecanismes  que  utilitza  la  societat  en  la  socialització  de  gènere  per

transmetre, perpetuar  i  justificar  aquesta  construcció  cultural  i  en  la  qual  es

fonamenta l’organització de la societat, són els estereotips i rols de gènere. Els

estereotips de gènere són un conjunt d’actituds, clixés, de concepcions, d’opinions

o d’imatges convencionals, simplistes,generalistes...  que  adjudiquen

característiques, capacitats i comportaments diferents a les dones i als homes i

que uniformitzen les persones en base a la diferència sexual.

Funcionen a partir  de la  repetició i  en base a aquesta fixen models de conducta

social.

Ens donen idees preconcebudes de com són els altres i els adjudiquen valors i

conductes  en funció  del  seu  grup  de  pertinença.  Però  també  serveixen  per

fonamentar la nostra identitat en relació a les diferències envers els altres.

Els  estereotips  en  general,  tenen una funció  normativa,  regulen  la  manera  de

funcionar de la societat i de les persones que hi viuen en ella. Tanmateix sovint es

conceben  com  a  naturals, fet  que  dificulta  visualitzar-los  i  qüestionar-los.  Es

transmeten a través dels diferents elements socialitzadors: família, escola, xarxes

socials de relació, mitjans de comunicació, religió, noves tecnologies, etc. i tenen

molta resistència al canvi.

Impliquen valoracions negatives i positives de les persones. Això comporta alguns

privilegis socials cap a alguns grups. Facilitant així certes relacions de poder, i per

tant, relacions desiguals propenses a les discriminacions.

Els  rols de gènere  són el conjunt  de tasques i  funcions que realitzen homes i

dones segons els estereotips i relacionats directament amb la divisió sexual del

treball.  Així,  tradicionalment, al  rol  femení  s’atribueix la  cura de la  família  i  els

afectes, reduint el seu espai al domèstic, i negant-li l’accés a l’espai públic, on es
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prenen les decisions polítiques i econòmiques, on hi ha el poder. A més a més,

les tasques d’atenció i cura, s’invisibilitzen i no es valoren.

En canvi els homes, tradicionalment ocupen l’espai públic considerat socialment

com l’únic productiu i  en el que es desenvolupa l’activitat laboral  i  social, en

definitiva, el poder.

Aquests rols es transmeten generació rere generació, i s’utilitzen per a justificar la

divisió sexual del treball en la que es fonamenta la nostra societat: treball

productiu/ treball reproductiu.

La constant atribució de rols i funcions diferents a dones i homes es naturalitza.

Construint així social i culturalment un vincle entre el sexe atribuït i les funcions.

Per exemple, és pel procés de naturalització dels rols i característiques de gènere

que es construeix l’idea que les dones són naturalment idònies per ser cuidadores

o que els homes tendeixen naturalment a competir.

En resum, s’assignen a les dones habilitats diferents i menys valorades que als

homes, el que comporta conseqüències a tots els nivells i àmbits de la vida. És a

dir,  l’assignació  de  rols  no és neutral i crea  desigualtat de poder i  privilegis

(simbòlics i materials) entre dones i homes.

La igualtat formal no implica la igualtat real. És un mite pensar que la igualtat ja

està aconseguida perquè ho diuen les lleis o per què les dones s’hagin incorporat

al món del treball remunerat.

La igualtat formal, reconeguda com a dret fonamental a les constitucions del tots

els Estats occidentals, no és suficient per a canviar els costums i estructures de la

desigualtat.  Cal promoure un canvi  més profund,  tant  a nivell  individual  com a

col·lectiu,  en  les  nostres  idees  i valors que provoquen que es mantinguin les

desigualtats, i treballar per a gaudir d’una societat més justa.

Per a corregir aquest desequilibri entre la igualtat legal i la igualtat real sorgeix el 

concepte

d’igualtat d’oportunitats com a principi jurídic.

Amb aquest concepte es reconeix la necessitat de corregir el desequilibri existent

entre ambdós sexes, i alhora suposa engegar mesures encaminades a aconseguir

la  igualtat  entre dones  i  homes  en  termes  de  drets,  beneficis,  obligacions  i

oportunitats. Així doncs, la igualtat de oportunitats fa referència a la igualtat de

“resultats”, és a dir a la consecució de fites iguals per ambdós sexes.
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La  igualtat  de gènere  aspira a  que tots  els  éssers humans,  tant  homes com

dones, tinguin la llibertat per a desenvolupar les seves habilitats personals i per a

fer eleccions sense estar limitats per estereotips i rols de gènere. La igualtat de

gènere  implica  que es  considerin  els comportaments, aspiracions i  necessitats

específiques de les dones i dels homes, i que aquestes es valorin de la mateixa

manera. Implica, llavors, que les responsabilitats i oportunitats de cada persona no

depenguin del fet d’haver nascut home o dona, si no de la seva elecció.

La igualtat de gènere forma part dels Drets Humans i és un eix fonamental per a 

qualsevol ordre democràtic.

També és important diferenciar entre els tipus de discriminacions que 

existeixen:

Discriminació Directa:  es aquella situació en la que una persona hagi estat o

pugui  ser tractada de manera menys favorable que una  altra en situació

comparable per raó de sexe.

Per exemple, anuncis de treball on s’especifica “una cambrera” o “un peó de la 

construcció”.

Discriminació Indirecta: situació en la que una disposició, un criteri o una

pràctica aparentment neutre situa persones d’un sexe determinat en desavantatge

particular respecte a persones de l’altre sexe.3

Per exemple, requerir en una convocatòria de promoció tenir “disponibilitat horària

absoluta”, en comptes  d’adaptar els  horaris de les reunions a la  vida de les

persones.

Un concepte molt important que s’afegeix en aquest Pla d’Igualtat, és el de

Interseccionalitat, aquest concepte visibilitza i analitza no només les relacions de

gènere sinó  també  les  desigualtats  múltiples.  Es  té  en  compte  sobretot  la

intersecció entre gènere, raça i  classe.  Nosaltres sumariem d’altres com l’edat,

l’opció sexual i  les identitats de gènere. Per exemple,  no pateixen les mateixes

discriminacions una dona blanca, de classe mitjana, que una dona negra, lesbiana.

Les desigualtats és multipliquen.

D’altres conceptes que aportem i tindrem en compte en aquest Pla, és la identitat

de gènere i l’opció sexual.

Identitat de gènere: es refereix a l’autoidentificació d’una persona de ser home o

dona, o cap dels dos i pot diferir del sexe biològic. Cal diferenciar també, entre
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persones  en  trànsit, transgèneres, transexuals i evidentment, de  persones

transvestides.

Opcions sexuals: es defineix com el desig o l’atracció sexual, eròtica o amorosa

cap a persones en funció del seu sexe. Segons la seva orientació, les persones

poden ser heterosexuals si senten desig o atracció cap a persones de sexe

diferent del propi, homosexuals quan és cap a persones del seu mateix sexe i

pansexuals si és cap a persones dels dos sexes indistintament. L’opció sexual no

té res a veure amb l’identitat de gènere, una persona pot ser més propera a la

identitat femenina i això no vol dir, que li tinguin que agradar els homes.

Tipus de discriminació persones LGTBI:

Discriminació per error: Situació en què una persona o un grup de persones són

objecte de discriminació per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de

gènere com a conseqüència d’una apreciació errònia.

Discriminació  per  associació:  Situació  en  què  una  persona  és  objecte  de

discriminació per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere com

a conseqüència de la seva relació amb una persona o un grup LGTBI+.

Discriminació  múltiple:  Situació  en  què  una  persona  lesbiana,  gai,  bisexual,

transgènere  o intersexual,  pel  fet  de  pertànyer  a  altres  grups  que  també  són

objecte de discriminació, pateix formes agreujades i específiques de discriminació.

Assetjament  per  raó de l’orientació  sexual,  la identitat  de  gènere  o

l’expressió de gènere: Qualsevol comportament basat en l’orientació sexual, la

identitat de gènere o l’expressió de gènere d’una persona que tingui la finalitat o

provoqui  l’efecte  d’atemptar  contra la  seva dignitat  o  la  seva integritat  física  o

psíquica o de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o

molest.

Vexació:  En el  codi  vigent  a l’Estat  espanyol,  infracció  castigada com a falta,

consistent a amenaçar, perseguir, perjudicar o fer patir algú.

Bullying: Assetjament entre iguals en l’àmbit escolar.

Represàlia  discriminatòria:  Tracte  advers  o efecte  negatiu  que  es produeix

contra  una persona  com a conseqüència  de  la  presentació  d’una  queixa,  una

reclamació, una denúncia, una demanda o un recurs, de qualsevol tipus, destinat a

evitar, disminuir o denunciar la discriminació o l’assajament a què és sotmesa o ha

estat sotmesa.
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Victimització secundària: Maltractament addicional exercit contra lesbianes, gais,

bisexuals, transgèneres o intersexuals que es troben en algun dels supòsits de

discriminació, assetjament o represàlia com a conseqüència directa o indirecta

dels dèficits de les intervencions dutes a terme pels organismes responsables, i

també per les actuacions d’altres agents implicats.

Diversitats sexo afectives i d’identitat i expressió de gènere:

LGTBI+: Relatiu a persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i nascudes amb

genitals intersexuals.

LGTBI-fòbia:  Concepte que agrupa la  lesbofòbia,  l’homofòbia,  la  transfòbia,  la

bifòbia i la interfòbia.

Identitat de gènere: Sentiment de pertinença a un gènere determinat.

Reassignació  de  gènere:  Procés mitjançant el qual una  persona trans  pot

modificar les seves característiques anatòmiques sexuals per adaptar-les a les del

gènere amb el qual s’identifica.

Disfòria de gènere: Concepte que s’utilitzava per classificar la realitat trans* com

a malaltia mental.

Trans*: Terme paraigua que engloba totes les persones que s’identifiquen amb un

gènere diferent de l’assignat en néixer o que expressen la seva identitat de gènere

de manera no normativa.

Cissexual/Cisgènere:  Persona que se sent del gènere que li  va ser atribuït en

néixer segons les seves característiques biològiques.

Intersexualitat: Ventall de condicions associades a un desenvolupament atípic de

les característiques físiques sexuals.

Homosexualitat: Persona que només sent atracció sexual o només té relacions

afectivosexuals amb persones del seu mateix sexe.

Pansexualitat:  Són  aquelles  identitats/orientacions  afectivo  sexuals  que  es

caracteritzen per la capacitat de sentir atracció sexual i/o afectiva cap a persones

de més d’un gènere, no necessàriament a la vegada, ni de la mateixa manera, ni

en la mateixa intensitat.
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