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I. INTRODUCCIÓ 
 
 
L’Administració local té un paper fonamental en el fet de potenciar i crear els 
mecanismes necessaris per tal de garantir un benestar social per a tota la ciutadania. 
Articulant les accions necessàries per a lluitar contra qualsevol situació, pràctica, 
política, etc.  que pugui esdevenir discriminatòria, tot garantint el principi d’igualtat real 
entre les persones. 
 
En quant a la igualtat de gènere, s’han aconseguit molts avenços a nivell d’igualtat 
formal en els últims anys (LO 3/2007 per la igualtat efectiva de dones i homes o la Llei 
5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista, per exemple), però 
encara no s’ha assolit la igualtat real entre persones.  
 
Continuen existint a la nostra societat múltiples discriminacions per raó de gènere que 
afecten a tots els àmbits de la vida quotidiana de les persones, homes i dones. Àmbits 
com l’educació; el treball i com ens relacionem amb ell; com gestionem les tasques de 
cura; la participació social i com influeixen els rols i estereotips i la divisió sexual del 
treball en el fet de la menor participació de les dones; la salut androcèntrica; la 
violència masclista, etc. 
 
Cal, per això, l’esforç de les administracions i d’altres agents socials, per materialitzar 
la igualtat real. 
 
És voluntat de l’Ajuntament de Parets del Vallès articular les polítiques i accions 
necessàries per tal de treballar sobre les estructures que fonamenten, perpetuen i 
justifiquen les desigualtats de gènere i així prevenir-les i també destinar els recursos 
necessaris per tal de donar resposta a les desigualtats que ja s’estan donant. 
 
La principal eina amb la que compta l’Ajuntament per a planificar, ordenar i impulsar 
aquestes polítiques de gènere i/o d’igualtat d’oportunitats al municipi, és el Pla 
d’Igualtat Municipal.   
 
Aquest Pla pren com a referència diferents aspectes: 
 

� Els anteriors Plans d’Igualtat i la trajectòria del municipi vers la igualtat de 
gènere. 
 

� L’Anàlisi de la Realitat que s’ha realitzat el primer trimestre de 2012. 
 

� Un marc referencial polític, jurídic i teòric de referència. 
 

� La participació de les persones en l’elaboració de l’anàlisi i en el Pla d’Igualtat 
(ciutadania en general, dones de Parets, personal tècnic i polític). 
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II. MARC POLÍTIC I LEGAL DE REFERÈNCIA 
 
A l’àmbit internacional 
 
El debat internacional sobre els drets de les dones va avançar fonamentalment a la 
dècada de 1975-1985, on l'ONU es va centrar en la promoció de les dones . En el 
marc d’aquesta dècada es va a celebrar el 1975 a Ciutat de Mèxic, la primera 
conferència sobre la condició jurídica i social de les dones, i a aquesta primera 
conferència van seguir d’altres amb el repte d'avaluar els resultats aconseguits i 
proposar nous avançaments: el 1980 la Conferència de Copenhaguen (Dinamarca) i 
el 1985 la Conferència de Nairobi (Kenya).  
 
En el marc d’aquesta dècada, destaca la Convenció sobre l'eliminació de totes les 
formes de discriminació contra les dones  (CEDAW), aprovada per l'Assemblea 
General de l'ONU el 1979. La CEDAW és un instrument internacional jurídicament 
vinculant pels Estats que en formen part i, per tant, constitueix una base legal per a 
les reivindicacions dels drets humans de les dones .  
 
Però sens dubte és la IV Conferència Mundial de la Dona de 1995 celebrada a 
Beijing  la que representa un punt d'inflexió en el debat, ja que en aquesta es passa 
d’un enfocament centrat en les problemàtiques de “la dona” a posar l'atenció en les 
relacions de gènere, és a dir, les relacions desiguals de poder que es donen en la 
societat. Per tant, sota l’impuls dels moviments de les dones i feministes d’arreu del 
món, la Declaració de Beijing i la Plataforma d'Acció sorgida d’aquesta, exigeixen 
un canvi estructural de la societat i no tan sols la millora de les condicions de vida de 
les dones. A més a més, la Plataforma d’Acció (amb les seves successives 
modificacions a l’any 2000, 2005 i l’última el 2010) compromet als Estats a incloure un 
anàlisi de gènere en totes les seves polítiques, processos de planificació, adopció de 
decisions i en totes les seves institucions. 
 
Des de gener de 2011 és operativa l’ONU Dones , que engloba tots els estaments que 
treballaven per la igualtat a l’ONU, amb l’objectiu de promoure els drets de les dones i 
les nenes i el seu empoderament a nivell global. 
 

 
A l’àmbit europeu 
 
Encara que al Tractat constitutiu de la Comunitat Econòmica Europea de 1957 no es 
feia esment a la igualtat entre dones i homes (excepte la referència a la paritat 
salarial), la igualtat de gènere s’ha anat incorporant progressivament en el sistema 
europeu i actualment el Tractat de la Unió Europea estableix que la missió de la UE 
és aconseguir la igualtat, i aquesta es configura com a principi general inspirador i 
fonamental de l’ordenament europeu i dels seus objectius . És a dir, de la inclusió 
de la igualtat de tracte exclusivament a l’àmbit laboral, s’ha passat a un plantejament 
de la igualtat entre dones i homes com un eix transversal en els diferents àmbits de 
competència de la Unió Europea (sobretot a partir de la Comunicació 96/67 que 
aposta per la transversalitat de gènere sota l’impuls dels plantejaments de la 
Plataforma d’Acció de Beijing). 
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Actualment, està vigent el Pla d'Acció de la UE per a la Igualtat de gènere i 
l'autonomia de les dones, 2010-2015  que estableix la necessitat d’un enfocament 
triangular:  
 

⇒ el diàleg polític i estratègic,  
⇒ la integració de la igualtat de gènere en totes les polítiques,  
⇒ les mesures per a situacions específiques.  
 

Els àmbits d’incidència del Pla són: la independència econòmica de les dones; el 
salari igual; la Igualtat en la presa de decisions; el fi de la violència sexista; la Igualtat 
en l’acció exterior; i d’altres qüestiones de tipus horitzontals. 
 
També es subratlla que des de 2007 és actiu l’Institut Europeu d’Igualtat de 
Gènere,  amb la finalitat de donar suport a les institucions europees i els Estats 
membres en la incorporació de la perspectiva de gènere en totes les polítiques 
comunitàries i estatals, a més de sensibilitzar la ciutadania europea sobre els temes 
vinculats a la igualtat de gènere. 
 
El Consell de Municipis i Regions d'Europa ha promulgat la Carta europea per a la 
igualtat de dones i homes en la vida local , destinada als governs locals i regionals 
d'Europa per fomentar l’adopció d’una postura pública sobre el principi d'igualtat de 
dones i homes.  Així, els principis de la Carta1 citen: la igualtat entre dones i homes 
com a dret fonamental, la participació equilibrada de dones i homes en la presa de 
decisions i en la vida pública, l'eliminació dels estereotips de gènere, l'aplicació de la 
transversalitat de gènere a l'Administració local i els Plans d'Igualtat com a eines 
indispensables de les administracions locals. 
 

A nivell estatal 
 
En la Constitució de 1978 de l’Estat Espanyol , s’estableix el dret a la igualtat i a la 
no discriminació per raó de sexe (article 14). Al mateix temps, fixa l’obligació dels 
poders públics de promoure les condicions per a que la igualtat de les persones sigui 
real i efectiva (article 9.2). 
 
Un moment fonamental en la implementació del dret a la igualtat i no discriminació 
entre dones i homes va ser la creació, en 1983, de l’Instituto de la Mujer , òrgan 
principal de promoció de les polítiques d’igualtat. Els principals instruments d’actuació 
d’aquest Institut han estat els Plans d’Igualtat, des del primer en 1988 fins a l’últim pla, 
el V Pla Estratègic d’Igualtat d’Oportunitats (2008-2011).  
 
Des del 2000 al 2010, es van adoptar lleis importants de promoció de la igualtat de 
gènere. A finals de 2004 s’aprova la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de 
Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere , que representa un 
punt d’inflexió en la concepció de la violència de gènere com assumpte públic i 

                                                 

1 Aquesta carta s’ha elaborat amb el suport del  5è Programa d'acció comunitària per a la igualtat de dones i homes 2006-2010. 
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estructural, explicitant que és el “símbol més brutal de la desigualtat existent en la 
nostra societat” (preàmbul).  
 
En 2007 es va promulgar la Llei Orgànica 3/2007 de la igualtat efectiva entre 
dones i homes . Aquesta llei defineix els conceptes jurídics d'igualtat, de discriminació 
directa i indirecta, d'accions positives, de transversalitat i estableix el principi de 
presència equilibrada de dones i homes en l'Administració General de l'Estat.  
 
Respecte a la transversalitat del principi d’igualtat l’Article 15 estableix que:  
 

El principi d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes ha d’informar, 
amb caràcter transversal, l’actuació de tots els poders públics. Les 
administracions públiques l’han d’integrar, de manera activa, en l’adopció i 
execució de les disposicions normatives, en la definició i pressupostació de 
polítiques públiques en tots els àmbits i en el desenvolupament del conjunt de 
totes les activitats. 

 
 
A Catalunya 
 
En 1989, es va crear l’Institut Català dels Dones (ICD) , com l’organisme del govern 
que impulsa el conjunt de les accions en l’àmbit de les polítiques de gènere. Els 
instruments mitjançant els qual l’ICD programa les seves actuacions són els Plans de 
Polítiques de Dones. Actualment està vigent el Pla de Polítiques de Dones de la 
Generalitat de Catalunya 2008-2011. 
 
També cal subratllar que des de la Llei 13/1989 , de 14 de desembre, d'organització, 
procediment i règim jurídic de l'administració de la Generalitat de Catalunya (i la seva 
modificació amb la Llei 4/2001), s'insta als poders públics catalans a considerar la 
igualtat en les polítiques i a elaborar informes d'impacte de gènere sobre les 
actuacions.  
 
Actualment la transversalització de l'equitat de gènere és una prioritat establerta per 
llei. L'Estatut d'Autonomia de l'any 2006  estableix que els poders públics catalans 
han de promoure els valors de l’equitat de gènere (art. 4.3). A més, considera la 
“perspectiva de gènere” com un principi rector de les polítiques públiques, i per això 
estableix a l’article 41: 
 

1. Els poders públics han de garantir el compliment del principi d'igualtat 
d'oportunitats entre dones i homes en l'accés a l'ocupació, en la formació, en la 
promoció professional, en les condicions de treball, inclosa la retribució, i en 
totes les altres situacions, i també han de garantir que les dones no siguin 
discriminades a causa d'embaràs o de maternitat. 

2. Els poders públics han de garantir la transversalitat en la incorporació de la 
perspectiva de gènere i de les dones en totes les polítiques públiques per a 
aconseguir la igualtat real i efectiva i la paritat entre dones i homes. 
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3. Les polítiques públiques han de garantir que s'afrontin de manera integral totes 
les formes de violència contra les dones i els actes de caràcter sexista i 
discriminatori; han de fomentar el reconeixement del paper de les dones en els 
àmbits cultural, històric, social i econòmic, i han de promoure la participació 
dels grups i les associacions de dones en l'elaboració i l'avaluació d'aquestes 
polítiques. 

4. Els poders públics han de reconèixer i tenir en compte el valor econòmic del 
treball de cura i atenció en l'àmbit domèstic i familiar en la fixació de llurs 
polítiques econòmiques i socials. 

5. Els poders públics, en l'àmbit de llurs competències, i en els supòsits que 
estableix la llei, han de vetllar perquè la lliure decisió de la dona sigui 
determinant en tots els casos que en puguin afectar la dignitat, la integritat i el 
benestar físic i mental, en particular pel que fa al propi cos i a la seva salut 
reproductiva i sexual. 

En 2008 es va aprovar la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista . En aquesta llei s’inclou en la definició de violència 
masclista tant la violència en la dimensió de parella, com en la família, en l’àmbit 
laboral, en l’àmbit social i en el comunitari. La Llei també incorpora la violència sexual, 
el tràfic de dones i la mutilació genital femenina. 
 
La Diputació de Barcelona disposa de l'Oficina de Promoció de Polítiques 
d'Igualtat Dona - Home , que té l’objectiu de treballar per fer efectiva la igualtat real 
entre dones i homes en tots els àmbits, també amb una funció de coordinació, 
assessorament i suport tècnic i econòmic a les administracions locals en la promoció 
de les polítiques d’igualtat. 
 
A Parets del Vallès 
 
L’Ajuntament de Parets del Vallès ha anat realitzant accions vers la igualtat entre 
homes i dones des de l’any 1998. 
 
L’any 2000, es va inaugurar el primer Servei d’Informació i Assessorament a les 
Dones de Paret s, en conveni amb l’Ajuntament de Mollet del Vallès. Aquest servei 
funciona avui dia, amb una ampliació horària important i gestionat íntegrament per 
aquest Ajuntament. S’ofereix assessorament psicològic i legal a les dones del 
municipi. 
 
També des de l’any 2000 , s’aprofita la commemoració del Dia Internacional de les 
Dones per treballar amb la ciutadania durant tot el mes de març activitats de 
prevenció i sensibilització vers les diferents discriminacions per raó de gènere, així 
com accions de divulgació de les diferents teories feministes. Aquest programa 
l’anomenem Març de Dones.  Març de Tothom. 
 
Aquest mateix any, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, es va iniciar 
l’estudi Adagio  sobre la situació de les dones en el nostre municipi i l’assessorament 
per a la implementació de mesures per a la igualtat d’oportunitats entre homes i 
dones. 
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L’any 2001 es crea la Regidoria d’Igualtat , que des de l’any 2008 compta amb una 
tècnica específica per a polítiques d’igualtat . 
 
Des de  l’any 2001 , que es treballa transversalment el Protocol d’Actuació i 
Prevenció de la Violència Masclista en la Parella . A la comissió interdisciplinar hi 
participen: Cossos de seguretat, ABS Parets, Hospital de Mollet, Serveis Socials i 
Servei d’Igualtat. Alguna vegada, de manera puntual han participat representants dels 
Jutjats de Mollet. El protocol s’ha anat actualitzant davant els canvis legals, de 
recursos socials, etc. que s’han anat donant. Aquest protocol va ser escollit com a 
bona pràctica per la Diputació de Barcelona i també per l’organització del Fòrum de 
les Cultures 2004, com a bona pràctica estatal. 
 
També des de l’any 2001 , es celebra durant dos mesos, la Campanya Contra la 
Violència Masclista: Prou d’Hòsties! . Aquesta campanya incorpora activitats de 
sensibilització i prevenció dirigides a tota la ciutadania (persones de totes les edats), 
persones professionals i activitats específiques per a dones. Les accions duren de 
dos a tres mesos. Aquesta Campanya ha estat escollida com a bona pràctica dos 
cops per part de la Diputació de Barcelona. 
 
L’any 2002  i a partir de les conclusions estretes de l’estudi Adagio, s’elabora el 
primer Pla d’Igualtat Municipal , que contenia línies d’actuació i objectius i es va 
treballar conjuntament de manera transversal amb el personal tècnic de la corporació. 
 
L’any 2007, s’aprova el segon Pla d’Igualtat municipal , vigent fins a l’any 2011. 
 
L’any 2009, es va dissenyar el Protocol d’Actuació i Prevenció en casos 
d’assetjament sexual i/o per raó de sexe , liderat pel Servei d’Igualtat en coordinació 
amb Recursos Humans i el Comitè d’Empresa de la corporació. 
 
Des de l’any 1998 i amb l’objectiu d’incorporar el gènere de manera transversal a 
totes les accions i polítiques de l’Ajuntament, s’han anat organitzant anualment cursos 
de formació pel personal de l’Ajuntament, com per exemple: 
 

� Tallers d’estereotips i rols de gènere. 
 

� Conceptes i eines d’intervenció amb violència masclista en la parella. 
 

� Com intervenir amb els homes agressors. 
 

� Violències (In)Visibles. 
 

� Tallers de Drag King... 
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III. MARC CONCEPTUAL  
 
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       
societat. 

 
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 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 
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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 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 
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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. 

Hi ha d’altres conceptes importants , com són la igualtat formal, la igualtat real, la 
igualtat d’oportunitats i la igualtat de gènere.  

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. 

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. 
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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.2  
 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 

2 Directiva 2002/73/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 de setembre de 2002. 
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IV.  PRINCIPIS ORIENTADORS  
 
A partir d’aquest marc conceptual, en el desenvolupament del Pla d’Igualtat Municipal 
s’hauran de seguir alguns principis orientadors  en el conjunt de les accions 
plantejades.  
 
Partim com a base de que les relacions entre homes i dones han canviat al llarg de la 
història i en les diferents societats, i aquestes no són immutables sinó que s’ubiquen 
en el camp de la cultura, i son per tant modificables. Contra el que pretén la socio 
biologia, la subordinació de la dona no és un fet natural, sinó un fet cultural i 
temporal, i per tant amb un possible final. 
 
Tenint en compte la complexitat del sistema sexe gènere i com s’ha articulat 
culturalment la societat per a justificar-ho, per aconseguir la igualtat de gènere les 
polítiques públiques han de seguir una estratègia dual que, tal com s’ha vist, va néixer 
amb la Plataforma d’Acció de Beijing i va ser introduïda progressivament com a marc 
d’actuació en la legislació europea, estatal i autonòmica.    
 

� TRANSVERSALITZACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE 
 
L’estratègia dual implica, per un costat, la transversalització de la perspectiva de 
gènere  o gender mainstreaming, és a dir, considerar les dimensions de les relacions 
de gènere de manera transversal en totes les polítiques i programes municipals. Això 
significa incloure de manera efectiva i sistemàtica un anàlisi de gènere en totes les 
polítiques, processos de planificació, adopció de decisions i en l’estructura de la 
institució. D'aquesta manera, és possible considerar els impactes desiguals de les 
diferents polítiques i actuacions sobre dones i homes i posar tots els esforços 
necessaris per superar aquests impactes desiguals.  
 
Per a garantir l’aplicació del gender mainstreaming en les polítiques i accions d’una 
administració, cal facilitar al personal tècnic i polític formació específica sobre 
coneixements en gènere i treballar un canvi d’actituds. És el que s’anomena 
aprendre a posar-se les ulleres de gènere . 
 

� ACCIONS POSITIVES I D’EMPODERAMENT DE LES DONES 
 
Per l’altre costat, conjuntament amb la transversalització, l’estratègia dual planteja un 
treball específic i sectorial d’empoderament  de les dones i d’accions positives , per 
equilibrar unes situacions de desigualtat i discriminacions socials, culturals i polítiques 
que afecten específicament les dones. Per empoderament s'entén un procés 
d'enfortiment de cada dona, que comprèn tant el nivell individual (conscienciació) que 
esdevé la recuperació de la seva pròpia dignitat com a persona; com el col·lectiu 
(polític, social, econòmic, cultural). 
 
Per accions positives s’entén mesures específiques i temporals per corregir situacions 
de desigualtat de les dones respecte als homes. Aquestes accions a vegades s’han 
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d’instaurar per aconseguir que dones i homes gaudeixin en condicions iguals dels 
bens i oportunitats, recursos i recompenses valorades per la societat. 
 
Les accions positives es caracteritzen per: 
 

� Són col·lectives, tracten d’incidir sobre el total o un conjunt de dones, no en 
casos concrets. 

 
� Són dinàmiques i flexibles, les mesures posades en marxa s’han d’anar revisant 

i modificant en funció de com evolucioni el col·lectiu sobre el que s’apliquen. 
 

� Són temporals, finalitzen quan s’aconsegueix l’objectiu d’igualtat d’oportunitats 
en aquell àmbit. 

 
� Són sistemàtiques, la igualtat d’oportunitats ha d’aconseguir-se a través del 

compliment d’objectius que puguin ser avaluats. 
 
 

� LA DIVERSITAT 
 

Respecte a la diversitat , en la mateixa LO 3/2007 s’adopta el principi d’igualtat entre 
homes i dones com una igualtat de drets i deures valorant les diferències. Nosaltres 
partim de la idea de que diferència no implica ni ha de derivar en desigualtat i que les 
diferències són un plus de qualitat a la societat, enriquint-la. 
 
La diversitat, no està només entre dones i homes. Hi ha tantes diversitats com a 
persones en aquest món. 
 
Des dels diferents feminismes, ja a partir dels anys '70, es va criticar la idea de “la 
dona” com a subjecte universal i homogeni, reivindicant el fet de que hi ha moltes 
dones (en plural) que pateixen discriminacions diferents sobre la base d’eixos de 
desigualtat múltiples. Alguns d’aquests factors de discriminació i d'exclusió que viuen 
les dones són: l'edat, l'ètnia, la classe social, la religió, el lloc de procedència, l'opció 
sexual, etc. que també són “etiquetes” culturals. 
 
A aquest concepte se li anomena interseccionalitat . Fa referència a la intersecció 
de les múltiples identitats que tenim les persones (el sexe, el gènere, l'origen ètnic, 
la classe social, l'opció sexual, la procedència, etc.) i que poden crear processos de 
marginalitat o de privilegi entre les dones i respecte als homes.  
 
Aquest principi ordenador és important tenir-lo en compte a l’hora d’avaluar l’impacte 
de gènere que tenen les diferents polítiques en les persones, incloses les d’igualtat. 
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V. METODOLOGIA 
 
 
Per tal de que el Pla d’Igualtat Municipal sigui útil, eficaç i no només una declaració de 
bones intencions, és necessari tenir un coneixement previ de la realitat del municipi 
en relació a: saber quina és la situació de les dones i els homes de Parets; les 
discriminacions per raó de gènere que s’estan donant en base a diferents àmbits, i 
quins són els recursos existents al municipi. 
 
És per aquest motiu que des del Servei d’Igualtat s’ha realitzat prèviament al disseny 
del Pla, un Anàlisi de la Realitat.  
 
Aquest Anàlisi de la Realitat ha estat participatiu: amb dones de Parets, entitats de 
dones del municipi, ciutadania en general (enquestes on-line i diferents publicacions 
premsa) i personal tècnic de l’Ajuntament. Gràcies a això, s’ha tingut una visió més 
global de la situació i sobretot, ha permès que l’elaboració del propi anàlisi i després 
del Pla, esdevingués un procés de conscienciació i sensibilització vers la igualtat de 
gènere. 
 
Així, per a realitzar l’anàlisi s’han treballat amb dades quantitatives (demogràfiques, 
nivell d’estudis, contractació, etc.), amb el mapa de recursos del municipi i tenint en 
compte les vivències i experiències tant de la ciutadania (amb les dones com a 
protagonistes) com del personal tècnic de l’Ajuntament i d’altres serveis i organismes 
que treballen al municipi.  
 
Concretant, la metodologia que s’ha fet servir en l’elaboració de l’Anàlisi de la Realitat 
i en el posterior disseny d’aquest Pla d’Igualtat, ha combinat diverses fases. 
 
En primer lloc, un treball de contextualització a partir de l’anàlisi de dades  que 
tenia com a objectius fonamentals identificar: 
 

� Els trets del municipi i de la seva població, amb perspectiva de gènere; 

� Els recursos i serveis existents; 

� Les polítiques i actuacions que hi ha entorn l’àmbit de la igualtat des de les 
diferents àrees de l’Ajuntament. 

 
Per portar a terme aquesta contextualització, s’han utilitzat diferents tècniques: 
 
� Anàlisi socio – demogràfic de la població amb perspectiva de gènere, al voltant 

dels eixos de treball: educació i formació, treball, violència masclista, usos dels 
temps, participació social de les dones i salut integral (eixos que ja s’havien 
treballat als anteriors Plans d’Igualtat). 
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� Recollida i explotació de dades: 

� Mapa de recursos existents i accions desenvolupades. 

� Polítiques d’Igualtat. 

� Entitats i associacions. 

En segon lloc, un treball de camp , que es va plantejar com un procés participatiu on 
l’intercanvi d’opinions i percepcions de les diferents persones implicades ens 
permetien definir i identificar les necessitats i oportunitats de l’actualitat amb relació a 
les desigualtats de gènere partint de la seva experiència personal i/o com a persones 
professionals. 
 

� Entrevistes a dones de Parets. 

� Entrevistes a les 2 entitats de dones de Parets: Associació de Dones Africanes 
de Parets i Associació Cultural de Dones de Parets. 

� Entrevistes a personal tècnic i d’altres professionals d’àmbit municipal dels 
següents serveis: Serveis Socials, Servei d’Igualtat, Servei d’Acollida, Centre 
d’Informació i Assessorament a les Dones, Servei d’Educació, Servei Local 
d’Ocupació de Parets, Servei de Cultura i cap de Serveis Personals. 

� Entrevistes a 3 persones referents de l’equip de govern de l’Ajuntament. 

� I Fòrum de Dones de Parets, per a majors de 18 anys. Van participar-hi 30 
dones de Parets.  

� Enquesta on-line oberta a tota la població major de 14 anys. Amb la 
participació també d’homes.  

Amb aquesta metodologia s’ha pogut identificar quines són les majors problemàtiques 
de gènere que s’estan donant i quines respostes articula l’Ajuntament, prioritzant 
aquestes problemàtiques i així disposant d’una base vàlida per a planificar polítiques 
públiques i accions per als propers quatre anys. 
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VI. CONCLUSIONS DE L’ANÀLISI DE LA REALITAT 
 
En línia amb l’anterior Pla d’Igualtat (2007-2011) i sens prejudici de que no es treballin 
durant els propers quatre anys altres àmbits, s’han prioritzat els següents àmbits 
d’actuació: 
 

� Educació i formació 
� Treball  

o Mercat del treball 
o Treball domèstic i de cura 

� Violència masclista 
� Una ciutat per a tothom (mobilitat, percepció de la seguretat i serveis culturals i 

esportius)  
� Participació social de les dones 
� Salut integral 

 
 
També s’ha plantejat la necessitat de promoure accions per impulsar la transversalitat 
de gènere en el conjunt de les polítiques de l’Ajuntament.  
 
Per tal de planificar les accions per a cada àmbit, visibilitzarem un resum de les 
conclusions i reflexions  estretes de l’anàlisi de la realitat i d’aspectes a treballar. 
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1. Anàlisi del context territorial 
 
Pinzellada històrica – Les dones de la Linera:  

Les dones de Parets sempre han treballat tant ocupant-se de les tasques de la llar i 
de la cura de les filles i fills com fora de casa. Tradicionalment, amb l’objectiu de 
“complementar” els ingressos familiars, encara que generalment la seva aportació a la 
vida social i econòmica del municipi no hagi estat visible, ni hagi estat valorada durant 
anys. 

Per exemple, el que sovint es desconeix, o què no es posa atenció, és el fet que la 
majoria de les persones que treballaven a la fàbrica de la Linera de Parets eren 
dones: segons les dades facilitades en el llibre “Aproximació a la història de les 
dones de Parets ” (Gorina i Martí, 2003), en 1919 les dones representaven el 73% de 
la plantilla. Les tasques que desenvolupaven reflectien les labors que havien estat 
fent a les seves cases: filar, teixir, coure, etc.  

A La Linera, com a tot arreu, la retribució s’organitzava en base al sexe i l’edat: les 
dones cobraven menys que els homes, i els nens i nenes menys que les persones 
adultes. De fet, en la fàbrica amb les dones, treballaven moltes nenes: sense anar a 
escola, amb pèssimes condicions laborals i amb salaris molt baixos. 

Les dones, malgrat eren la majoria, no ocupaven els llocs de poder en la fàbrica: el 
càrrec més alt al que podien arribar era el de mestressa teixidora, és a dir, la que 
ensenyava l’ofici de teixir a les noves que entraven a la fàbrica. 

El treball a la fàbrica se sumava al de la llar, així que ja des del principi de la 
industrialització es pot parlar de “doble jornada laboral” de les dones proletàries de 
Parets, que en sortir dels seus treballs assalariats havien d'ocupar-se també de la 
cura de la casa i la prole. 
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2. Anàlisi de la població 
 

Evolució demogràfica: 

� Segons les dades del darrer padró d’habitants (any 2011), Parets del Vallès té 
18.687 habitants, d’aquests, 9.571 són homes i 9.116 dones. Així doncs, el 
51% de la població és masculina i el 49% femenina.  

Moviments migratoris: 
 

� En els darrers vuit anys, el creixement demogràfic de Parets es deu en bona 
part, al trasllat de famílies que provenen de Barcelona i la seva àrea 
metropolitana, probablement amb l’imaginari d’una millora en la qualitat de 
vida; per les bones comunicacions existents i el nivell de serveis que ofereix la 
vila. 

 
� El nombre de persones estrangeres es situa en el 8%  (1.483 persones, 

incloses les intercomunitàries, segons dades del Padró Municipal 2011), essent 
el percentatge de persones amb nacionalitat estrangera en el Vallès Oriental 
quasi un 12% (dades del 2010) i un 16% a Catalunya (dades del 2010). 

 
 
Anàlisi per sexe i edat de la població: 
 

� Respecte a la distribució per sexe de la població, destaca una major presència 
de la població masculina sobre tot dels 30 als 39 anys. Aquest fet és producte 
d’una immigració majoritàriament masculina en les edats més actives a nivell 
laboral.  

  
A l’augmentar l’edat s’inverteix sensible i progressivament el fenomen: a partir 
dels 70 anys les dones passen a ser el 51% de la població; des dels 75 
endavant representen el 60% de la població i a partir dels 85, les dones 
representen quasi el doble que els homes. 
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Parets del Vallès. Població total segons sexe i edat . 2011 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró Municipal 2011 

 
� Respecte a la distribució per sexe de la població estrangera, hi ha molta més 

diferència (a favor dels homes) que en la població total.  
 

 La distribució per edat evidencia la preponderància de la població jove 
respecte al total, amb molt poca població anciana. En totes les edats s’aprecia 
el predomini del nombre d’homes respecte al nombre de dones (amb excepció 
de la primera infància), i amb un èmfasi especial, en la franja d’edat dels 40 als 
49 anys en que les dones arriben a ser un 20-30% menys que els homes.  

 
Però el nombre de dones estrangeres que viuen a Parets del Vallès ha anat 
augmentant durant els últims anys, representant actualment el 44% de la 
població total estrangera. 

  
 S’ha de tenir con compte que en aquestes dades s’inclouen les dones 

estrangeres intercomunitàries (majoritàriament de Romania). 
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Parets del Vallès. Població estrangera segons sexe i  edat 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró Municipal 2011 

Fecunditat: 

� Encara que la població de Parets mostra un envelliment, al mateix temps la 
dinàmica demogràfica recent afavoreix una evolució positiva de la natalitat . 

 

Estat civil de la població: 
 

� Segons les últimes dades disponibles de l’enquesta demogràfica 2007, a la 
comarca del Vallès Oriental predominava el conjunt de persones casades (46% 
del total) i d’estat civil solter (43% del total). Les persones vídues sumaven el 
4% de la població i els divorciats i divorciades el 5%.  

� Destaca el fet de que les dones vídues són quasi el doble que els homes 
vidus . 

� També s’observa que el nombre de dones divorciades o separades és molt 
més superior al dels homes . 
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Tipologies de les llars: 
 

� Destaca l’augment de les llars sense nucli , ja que a Parets del Vallès des de 
1991 fins a 2001, han passat de representar l’11% del total, al 20% (Idescat, 
2001).  

 
Aquesta tipologia de llar inclou les llars unipersonals, formades principalment 
per vídues i vidus, per gent separada sense fills i filles, per gent jove que 
s’emancipa, per persones solteres; també aquesta tipologia de llar inclou llars 
composades per dues persones o més que no són ni parella, ni pares i mares 
amb prole.. sinó amics i amigues, germanes i germans, conjunt de persones 
estudiants o immigrades, etc. 
 

� També es dona una disminució del nombre de parelles que viuen amb fills i 
filles: a Parets del Vallès les parelles amb filles o fills representaven el 1991 el 
67% i el 2001 havien passat a ser el 62% (Idescat, 2001).  

 
� L’any 2001 a Parets del Vallès hi havia 307 llars monomarentals (mares soles 

amb fills i filles), en front de les 71 llars de pares sols amb fills o filles. És a dir, 
les famílies monomarentals  representaven el 81,2% del total (Idescat, 2001).   

 
A Catalunya en 2007 les mares soles amb fills o filles eren 5,5 vegades més 
que les famílies de pares sols amb fills o filles (Idescat, 2007). 
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3. Educació i formació 
 
Nivells d’instrucció:  
 

� S’ha produït un increment notable dels nivells d’instrucció de la població 
potencialment activa (15 – 64 anys) a la comarca del Vallès Oriental. 
 

� Malgrat tot, encara es manté el pes predominant dels nivells d’instrucció 
primaris. 
 

Parets del Vallès. Nivell d’estudis dels/de les jove s entre 21 i 30 anys. 
2011 

 
Homes      Dones 

 

 

 

 

 

 

 

Font:  Padró Municipal 2011  

 
� Destaca un nivell superior d’instrucció de les noies respecte als nois: el 70 % 

de persones joves  (21-30 anys) amb diplomatura universitària a Parets , 
són dones  i el  66% de persones joves amb llicenciatures universitàries 
d’arquitectura o enginyeria superior, també són dones. 
 

� El 66% dels joves que no acaben l’ensenyament obligatori a Parets , són 
homes . 

 
� Una hipòtesi que es podria considerar respecte a aquestes diferències és què 

els homes deixaven d’estudiar abans perquè en aquells moments podien trobar 
feines a les que hi accedien fàcilment sense necessitat d’acreditar estudis i així 
començaven a guanyar diners en edats més joves. Ara bé, en l’actualitat, la 
realitat laboral és totalment inversa, hi ha menys feina i per feines de poca 
responsabilitat ja s’ha d’acreditar un mínim d’estudis (graduat escolar).  
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Especialització universitària per sexe: 
 

� Les dades de Catalunya d’estudis universitaris (Idescat, curs 2009/10) mostren 
que hi havia més dones matriculades que homes (92.630 dones i 83.122 
homes). 

 
� Però l’elecció del tipus de carrera universitària que tria el jovent, encara està 

esbiaixada pel gènere.  
 

Els dos únics àmbits on la presència de les dones no és majoritària és l’àmbit 
Tècnic i el de Gestió i pràctica de l’esport. En la resta destaca una presència 
majoritàriament femenina. A nivell de percentatges, on hi ha més diferència 
entre sexes, és en l’àmbit de Ciències de la Salut, en el que les dones són un 
50% més que els homes, encara que no estan especificades les carreres en sí 
(infermeria, medicina...) 
 

Feminització del sector de l’educació: 

� En general són molt més les persones formadores dones que homes, sobretot 
en la educació infantil. Majoritàriament, és a partir de l'institut que els homes 
entren com a educadors en el sistema escolar. 

 
Mapa de Serveis: 
 
A Parets del Vallès, l’educació ha sigut i és un dels eixos principals de l’Ajuntament de 
Parets del Vallès. 

Centres Educatius de Parets del Vallès 

Escoles Bressol Municipals:  

- E.B.M La Cuna 
- E.B.M. El Cirerer 
- E.B.M. El Gargot 

Escoles Bressol Privades  

- E.B. La Xana 
- E.B. Els petits gegants 
- E.B. Tom i Jerry 

Escoles de públiques de primària:  

- Escola Patronat Pau Vila (municipal) 
- Escola Lluís Piquer 
- Escola Pompeu Fabra 
- Escola Vila Parietes 
 

Escoles concertades de primària:  

- Escola Acesco 
- Escola Nª Sra. de Montserrat 
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Centres de secundària públics:  

- Institut Torre de Malla 
Amb 1r cicle (1r i 2n ESO) i 2n cicle 
(3r i 4t ESO) 

Batxillerat: 

Modalitats Humanitats i ciències 
socials i Ciències i tecnologia. 

Cicles formatius de grau mitjà en 
horari matí: 

Gestió administrativa i Instal·lacions 
elèctriques i automàtiques. 

Curs de preparació per a les proves 
d’accés a grau superior.  

Cicle formatiu d grau superior en 
horari matí: 

Administració i finances i Gestió 
administrativa. 

Centres de secundària concertats:  

- Acesco  
- Escola Nostra Sra. de Montserrat 

 

 

La Generalitat ha donat llum verda a la construcció del segon  Institut 
d’Ensenyament Secundari de Parets del Vallès . Es preveu la construcció de dos 
mòduls a Can Fradera i en principi entraran en funcionament el proper setembre, amb 
l’inici del curs 2012 – 2013. 

Es reconeix la necessitat de construir aquest segons Institut ja que l’actual IES té 800 
alumnes i cinc línies de primer d’Educació Secundària Obligatòria. 

 

Altres centres educatius o serveis de formació: 

 

- Escola d’Adults : 
Centre per a persones majors de 18 anys. Ofereix cursos d'alfabetització, neolectors, 
certificat escolar i graduat escolar. Aquest centre possibilita l'accés a l'ensenyament a 
aquelles persones que tenen inquietuds per ampliar els seus coneixements o a 
aquelles que encara no han tingut la possibilitat d’acabar de formar-se. Hi ha una 
mitjana d'uns 70 alumnes per curs.  

També s’ofereixen cursos d’anglès, informàtica, català i de preparació per a les 
proves d’accés a Cicles Formatius. 
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- Escola municipal de Música :  
Centre d'ensenyaments musicals on s'imparteixen classes de sensibilització, iniciació 
musical, llenguatge musical i instruments. També s’organitzen activitats 
complementàries com ara coral infantil i conjunt instrumental i cursos de formació i 
tallers per a joves i persones adultes. 
 

- Escola de Natura :  
L’Escola de la Natura de Parets fundada el 1983 té com a objectiu apropar la 
ciutadania al seu entorn natural mitjançant actuacions de formació i de 
conscienciació. El centre ha consolidant un conjunt d’activitats diverses amb, cursos 
d’especialització per a persones adultes, activitats escolars, itineraris de natura així 
com actuacions de recuperació del medi natural, projectes de protecció i divulgació de 
la fauna i flora locals. Disposa d’una sala d’exposicions a més de l’estació 
meteorològica i el renovat observatori astronòmic a l’Escola Pau Vila on es realitza un 
programa regular d’observacions.  
 

- Oficina de Català de Parets del Vallès 
Durant el curs 2011-2012 l'Oficina de Català de Parets del Vallès organitza diferents  
cursos de diferents nivells, alguns d’ells, han estat possibles gràcies al finançament 
de l’Ajuntament. 
 
Possibilitats formatives  (cursos, sessions puntuals, tallers, etc.) que s’ofereixen: 
L'Oficina de Català de Parets ofereix cursos a la població adulta i a les persones 
menors entre 16 i 18 anys amb autorització dels progenitors. 
 
Amb independència dels cursos ordinaris, les associacions de persones immigrants  
poden sol·licitar, a través de l'Oficina, l'organització d'un curs de català de qualsevol 
mòdul del nivell bàsic (bàsic 1, bàsic 2 o bàsic 3). 
 
A Parets es van organitzar 2 cursos: un amb l'Associació per a la Difusió de la Cultura 
Romanesa i un altre per a l'Associació de Dones Africanes de Parets. Per al 2012 
encara no s'ha donat a conèixer quina és la disponibilitat pressupostària per a 
aquests cursos. 
 
Amb independència d'això, qualsevol col·lectiu de Parets que ho demani pot signar un 
acord de col·laboració amb el CNL del Vallès Oriental a través de l'Oficina de Català 
de Parets. A través d'aquests acords es poden establir diversos pactes entre l'OC i 
l'associació o el col·lectiu corresponent, segons els quals es poden oferir sessions de 
formació específiques i sessions puntuals de recursos sense cap cost econòmic.  
 
L'objectiu general d'aquests acords és fomentar l'autonomia lingüística de les 
persones usuàries. En aquest sentit, algunes propostes que realitza el servei, són les 
següents: 
 

⇒ Taller d'usos no sexistes del llenguatge; 
⇒ Sessions de formació de recursos per a l'autonomia lingüística; 
⇒ Sessions de formació en aspectes generals de redacció de textos; 
⇒ Sessions de sensibilització lingüística. 
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Voluntariat per la llengua.  El Voluntariat per la llengua està destinat a majors d'edat i 
és un programa de voluntariat consistent a crear a parelles lingüístiques entre una 
persona catalanoparlant i una persona que no ho és, però que vol millorar la seva 
fluïdesa en aquesta llengua. 
 
L'Oficina de Català ofereix a les persones participants l'assessorament i el material de 
suport així com tot un seguit d'activitats de dinamització durant les edicions. 
 
En el cas que hi hagi persones menors d'edat, l'Oficina de Català proporciona 
igualment el material i la informació, però no gestiona la creació de parelles ni les 
comptabilitza com a participants en el programa. 
 

- Associació Apre : 
Reforç escolar de dilluns a divendres per a infants i joves al Casal de Can Butjosa. 

 
- Sales d’Estudis : 

Ca N’Oms: Sala per poder estudiar obert als matins de 9h a 14h de dilluns a 
divendres. 

Biblioteca Can Rajoler: de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30h; dijous i dissabte de 
10 a 13.30h 

Biblioteca Can Butjosa: de dilluns a divendres de 15 a 20h; dimarts i dissabte de 10 a 
13h. 

En temporades d’exàmens s’habiliten d’altres espais amb altres horaris. 

 

Accions que realitza l’Ajuntament amb relació a l’educació:  

 

El Servei d’Educació Municipal  té com a funció principal gestionar les escoles 
bressol municipals i el Patronat Pau Vila (centre d’educació primària). També 
coordina accions amb les escoles no municipals. 
 
Té com a funció destacada, garantir els drets de les famílies i l’alumnat al llarg de tot 
el procés de preinscripció i matriculació i fer el seguiment de la matrícula viva, 
garantint la informació adequada i suficient per tal que les famílies nouvingudes 
puguin exercir lliurement el seu dret a opció a centre.  
 
Gestiona diferents projectes: 
 

� S’ha treballat per aconseguir el 2n institut de Parets, que era molt necessari. 
 
� Cada any, es fan visites des de les escoles bressol a les escoles de primària i 

traspassos d’informació tutores bressol – P3, per tal de facilitar l’adaptació dels 
infants a l’escola. 
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� Es potencia el teatre a les escoles de primària i secundària com a oferta 

cultural i educativa. 
 

� Es coordinen accions conjuntes entre l’Escola de Música i les escoles de 
Parets, per fomentar la música en els nens i el jovent. 

 
� Es coordina el programa d’Educació vial  a les escoles de primària i 

secundària. 
 

� Es treballa la promoció dels hàbits saludables a primària a través del projecte 
l’Aventura de la Vida . 

 
� Dins el projecte de millora de l’èxit escolar i amb el suport de la UAB, Grup de 

Recerca, Orientació i Desenvolupament Educatiu (GRODE), existeix el projecte 
Observatori de la violència a les escoles . La participació és voluntària per a 
les escoles de primària. Es tracta d’assessorament a professionals per tal 
d’identificar en els grups classe els tipus de relacions existents entre l’alumnat i 
marcar estratègies de millora prevenint les relacions abusives i el bulling. 

 
� Les sales d’estudi a diferents equipaments municipals. 

 
� El Projecte Educatiu de Parets  (PEP): va néixer amb l’ambició de transformar 

l’educació en un dels elements estratègics clau per al desenvolupament de 
Parets. S’han definit quines són les prioritats educatives del municipi i s’han 
identificat quins principis, metodologies i quins programes han de guiar l’acció 
educativa. Tot això fruit de la participació de la ciutadania. 
 
El PEP té quatre potes: Convivència (Campanya Bon Veí), Taula de Salut, 
Coordinadora d’AMPAs i Difusió del patrimoni. Es col·labora com a soci de les 
ciutats educadores. 

 

 

� El casal d’estiu : durant els mesos de juny i juliol, per a nens i nenes de 4 a 12 
anys. 

 
� Coordinació de la Coordinadora d’AMPAs  de Parets. 
 
� Coordinació del Consell Escolar  de Parets. 

 
 

 



 

  

 

 

 29 

� La xarxa de debat educatiu amb i per a les famílies:  xarxa oberta de 
famílies i professionals que es troben per compartir inquietuds i reflexions 
sobre l’educació de la infància i l’adolescència al nostre poble. S’elabora 
material pedagògic amb l’objectiu d’anar creant un discurs “unificat” a tots els 
serveis municipals sobre temes educatius. També es programa la Setmana de 
les Famílies. 

 
� Es participa en els cercles de comparació de la Diputació de Barcelona, on es 

comparteixen bones pràctiques. 
 
Des del Servei de Joventut , també es gestionen diferents projectes relacionats amb 
l’educació: 

 

� Trencant el Binomi : es treballen els estereotips de gènere i les opcions 
sexuals en el jovent, a través de diferents eines com el Curs per aprendre a 
lligar , on es treballen les relacions afectives, els estereotips i rols de gènere, 
l’autoestima, etc. Tot això amb l’objectiu  d’aconseguir una societat més 
igualitària  i més justa. 

� Gènere a l’IES Torre de Malla : aquest any 2012 i com a projecte pilot, es 
treballarà el tema del gènere com a eix transversal i vertebrador a 3r. d’ESO de 
l’IES. Aquesta acció inclou formació especialitzada al professorat de 3r., a 
l’AMPA, suport per treballar el tema a les tutories, eines per incorporar a les 
diferents matèries la temàtica, desenvolupar un banc de bones pràctiques i 
recursos relacionats amb la coeducació i el tema d’igualtat al Casal de Can 
Butjosa, etc. 

 
Des de l’Escola de la Natura , es programen cursos de petit i gran format com per 
exemple els de Tècnic Mediambiental, d’Educació Ambiental, d’Energia Solar, 
d’Horticultura ecològica, d’Ecologia Domèstica, Ornitologia, Bolets, Dibuix de natura... 
La participació de les dones joves en aquest cursos és molt significativa. 
 
Realitzen tallers escolars , des de pre-escolar fins l’ESO: coneixement de l’entorn, 
residus, astronomia... 
 
Programen exposicions, xerrades puntuals de conscienciació, excursions i sessions 
d’astronomia. 
 
També realitzen campanyes anuals d’estalvi en el consum energètic, de promoció de 
reducció de residus, l’e-comerç, promoció d’adopció de gossos, etc. 
 
A l’Escola de la Natura, s’ubica l’Oficina d’Informació Ambiental , on s’atenen els 
dubtes de la ciutadania com per exemple, respecte a les subvencions per les plaques 
solars. 
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Des del Servei d’Igualtat , es realitzen accions educatives preventives dirigides a tota 
la població dins el programa Març de Dones. Març de Tothom. 
 
L’objectiu és concienciar la ciutadania i les persones que hi treballen a l’administració 
o en d’altres serveis encara que no siguin municipals, vers les discriminacions per raó 
de gènere. També visibilitzar el paper de les dones en la història, en l’actualitat, etc.. 
tot afavorint una visió crítica i encaminada al canvi de les estructures que perpetuen 
les discriminacions entre les persones. 
 
La programació es lidera des del Servei d’Igualtat però s’intenta treballar 
transversalment amb els diferents serveis, entitats, etc. que hi puguin estar 
implicades. 
 
L’objectiu és crear una conscienciació i una cultura de treball a l’Ajuntament que sigui 
favorable al desenvolupament de les polítiques d’igualtat. 
 
Es realitzen activitats al voltant de les següents línies de treball: 
 
Activitats de conscienciació vers les discriminacions per raó de sexe: exposicions, 
seminaris formatius dirigits a la ciutadania i a persones professionals del municipi, 
xerrades i tallers oberts a la ciutadania, monogràfics de cinema i/o obres de teatre. 
 
Activitat de la salut de les dones: normalment a través de tallers específics dirigits a 
dones. La idea és facilitar eines a les dones per tal de ser més conscients de la 
interrelació entre l’estat anímic  - emocional i l’estat físic. Aquest 2012 ha versat  
sobre el desig sexual a la menopausa. 
 
Activitats de conscienciació general: a través d’hores del conte dirigides a nens i 
nenes i a persones adultes, escrits a Parets al Dia... 
 
Activitat de foment de la cohesió social de les dones: a través d’un Sopar de Dones. 
És una activitat gratuïta adreçada a les dones del municipi. L’objectiu és fomentar la 
cohesió social de les dones del municipi, en un espai propi, còmode i acollidor, 
intentant afavorir l’empoderament i la participació social i cultural de les dones del 
municipi. 
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Des del Servei d’Acollida  també s’organitzen tallers als instituts sobre el procés 
migratori i d’altres aspectes relacionats amb la migració i la convivència ciutadana. 
 
Un altre projecte que desenvolupa aquest servei, és Parets arreu del món , que  té 
per finalitat commemorar el Dia Internacional de les Persones Migrants que es 
celebra el 18 de desembre. El certamen vol donar a conèixer les experiències, reals o 
imaginàries, que per mitjà d’un viatge o per l’arribada de nous residents han connectat 
Parets amb diferents indrets del món. 
 
El concurs està obert a totes aquelles persones empadronades a Parets que siguin 
majors de 18 anys i s’ha plantejat en dues modalitats: relat i poesia.  

També organitza el cicle de cinema La mirada dels altres , amb l’objectiu de 
sensibilitzar la ciutadania envers les persones nouvingudes, el procés migratori i tot el 
que comporta, amb perspectiva de gènere. 
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4. Mercat de treball 
 
Actualment, el Vallès Oriental suposa el 5% del PIB català .  Les darrers dades del 
PIB del Vallès Oriental (2010) indiquen que el sector amb més pes econòmic en el 
conjunt del PIB vallesà és el sector serveis amb un 54,55%, molt per sota del cas de 
Catalunya que es situa en el 70,8% (Anuari Caixa Catalunya, 2010 i 2011). 
 
En canvi, al Vallès Oriental hi ha un major predomini del sector industrial, que suposa 
el  36% del PIB, mentre que al conjunt català aquest sector es situa en un 19,87%. Es 
subratlla que a Parets hi ha 5 polígons industrials al municipi (on una de les activitats 
més nombroses és la destinada al transport i emmagatzematge). Pel que fa 
l’agricultura, és un sector que mostra un pes més elevat a Catalunya que a la 
comarca.  

Aquestes dades són especialment interessants des d'una perspectiva de gènere, ja 
que cada sector té una prevalença d'ocupació femenina o masculina . Segons les 
últimes dades desglossades per sexe en Catalunya (Idescat, 2011), en el sector de la 
indústria les dones representen el 29% enfront del 71% dels homes; en el sector de la 
construcció la diferència és encara més marcada, amb un 10% del sector ocupat per 
dones i el restant 90% per homes, així com en el sector de l’agricultura, les dones 
representen un 28% de la població assalariada. El sector serveis és el més ocupat 
per dones ja que aquestes representen un 59% del total de persones ocupades.  

                        Catalunya. Població assalari ada 2011 
                                                           Milers de persones 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Font: Idescat 
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Així doncs, la caiguda important del pes del PIB del sector de la construcció afecta en 
aquest cas a una població treballadora específicament masculina. Per una altra 
banda, el sector de serveis queda estable des del punt de vista del creixement del 
PIB, encara que el que no es pot identificar és l'eventual variació en el sou i en les 
condicions de treball de les persones que estan ocupades en el sector. 

Finalment, es destaca l’exclusió del treball no remunerat en les llars en els 
càlculs relatius al PIB .  

A Catalunya, un equip d’investigació liderat per Cristina Carrasco (UB) va calcular a 
Catalunya el Compte Satèl·lit de la Producció Domèstica (CSPD)  de l’any 2001, amb 
la finalitat de visibilitzar la producció realitzada en les llars (majoritàriament per 
dones), i en línia amb les recomanacions de l’EUROSTAT sobre el Sistema Europeu 
de Comptes nacionals i regionals.  

Segons aquest estudi, el valor del treball familiar domèstic representa el 40% del 
PIB de Catalunya de l’any 2001 (Carrasco i Serrano, 2007). 

 
Població activa: 
 

� La Població Activa Local Estimada (PALE) l’any 2011 al municipi de Parets del 
Vallès suma un total de 10.057 persones, essent inferior el nombre de dones  
(4.521) respecte al d’homes (5.536) (Diputació de Barcelona – Hermes). 

� Si analitzem la variable edat en la població activa masculina i femenina, 
destaca que entre els 29 i els 40 anys el nombre de dones no actives al 
mercat del treball és molt major al nombre dels homes . Això es vincula al 
fet que les dones segueixen sent les responsables principals de totes les 
activitats de manteniment i gestió de la llar, la qual cosa explica una diferència 
tan marcada entre la taxa d'activitat femenina i la masculina en les franges 
d'edats centrals, coincidint amb l’edat reproductiva (divisió sexual del treball) 
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Parets del Vallès. Corbes per sexe de població Activa Local Estimada. 2011 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Diputació de Barcelona 

 

� La condició de “persona activa” (persones ocupades o que estan a l’atur però 
busquen activament feina) no correspon a la situació de moltes dones que 
realitzen el treball domèstic i d’atenció , ja que no són comptabilitzades com 
a persones “actives”. 

� A més a més es sumen les dones que treballen en una economia 
submergida , que sovint és pràcticament femenina, sobretot en el sector de 
l’atenció a les persones. Aquestes últimes, són majoritàriament dones 
migrades, dada important que cal tenir en compte ja que pateixen condicions 
laborals extremadament precàries i estan totalment invisibilitzades. 

 
 
L’atur: 
 

� Des de l’inici de la crisi l’any 2008, les dades d’atur han registrat forts 
increments generalitzats a nivell estatal, comarcal i municipal a tots els grups 
d’edat. Encara que el creixement de l’atur al municipi, ha estat inferior que 
a la resta de l’estat i a la comarca. 

 
� Entre gener de 2011 i gener de 2012, l’atur registrat  ha augmentat un 16,76% 

a Parets. Amb una variació lleugerament major del percentatge de dones (un 
17,34% enfront d'un 16,11% dels homes) (Diputació de Barcelona – Hermes). 
 

� La població estrangera a Parets presenta una variació interanual en l’atur 
registrat d'un 6% més alta que per a la població total (22,78%).  
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La variació percentual interanual en l’atur registrat en persones estrangeres 
(gener 2011- gener 2012) resulta ser molt més alta per a les dones (58,33%) 
que pels homes (7,27%) (Diputació de Barcelona – Hermes).  

 
� En la població en general, les dones registren un atur registrat menor en la 

franja dels 20 als 24 anys comparades amb les dels homes, fet que es podria 
explicar, amb el tema de que elles allarguen el seu període formatiu. No 
obstant, a partir dels 24 anys les dones són les que registren unes taxes 
d’atur més altes , relacionat amb l’edat reproductiva i la divisió sexual del 
treball (Consell Comarcal del Vallès Oriental, 2010). 

 

 

Parets del Vallès. Atur registrat per sexe i edats. Any 2010 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 

Catalunya i Consell Comarcal del Vallès Oriental 

 
� La taxa d’atur a Parets (la relació entre la població desocupada i la població 

activa) és del 14,42%, afectant més al grup femení (17,76%) que al masculí 
(11,76%) (Consell Comarcal del Vallès Oriental, 2010). 
 

� Destaca la taxa d’atur per a homes menors de 20 anys, que es situa en un 
16%, continuant sent (com en anys anteriors) el grup juvenil amb una taxa 
d’atur més elevada. 
 

� Tot i així, les persones joves tenen més facilitats d’accés al treball que algunes 
persones adultes com són les majors de 50 anys. 
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La contractació: 

 

� A Parets del Vallès la contractació ha disminuït un 40%  en el període gener 
2008 – gener 2012. Com a fruit de la conjuntura econòmica actual totes les 
franges d'edat es veuen afectades per una disminució consistent en la 
contractació (Diputació de Barcelona – Hermes). 

 
 

Parets del Vallès. Comparació contractació per edat (gener 2008-gener 2012) 
 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Diputació de Barcelona  

 

� Són les persones més joves (menors de 20 anys i de 20 a 24 anys), les que 
pateixen una major temporalitat contractual i són les dones les que acaparen 
fins ara els contractes a temps parcial.  

 

� A l’Estat Espanyol la temporalitat contractual ha passat en l'últim decenni 
(1999-2010) del 34,9% al 26,1% entre les dones, i del 31,5% al 23,9% entre els 
homes (Consell Econòmic i Social d'Espanya, 2012).  

 
 

La bretxa salarial:  
 

� Les dones a Catalunya (Idescat, 2009) segueixen cobrant un 18,5% menys 
que els  homes per les mateixes feines. 

 
� Malgrat els avenços, la igualtat salarial segueix sent un repte pendent no 

només a Catalunya i l'Estat Espanyol, sinó que també per al conjunt dels 
Estats de la Unió Europea, continuant representant un nus de desigualtat.  
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Mapa de Serveis: 

 
Les accions municipals destinades a la promoció i inserció laboral de les persones es 
concentren en el Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP) . Aquest és un servei 
municipal gratuït adreçat a les empreses que necessiten personal per cobrir llocs de 
treball vacants, i a la ciutadania de Parets del Vallès major de 16 anys que vulgui 
informació sobre el mercat laboral o rebre assessorament en la recerca de feina i 
l’elaboració del currículum personal. 
 
Els serveis directes que ofereix a la ciutadania són: poder formar part de la borsa de 
treball, rebre assessorament en la recerca d’ocupació, disposar de l’espai de recerca 
de feina (Club de Feina), l’espai virtual de feina i fer formació subvencionada per 
l’Ajuntament. 
 
El Club de Feina , és un espai que facilita la recerca activa de feina, posant a l’abast 
de les persones totes les eines necessàries per fer-ho (telèfons, ordinadors, premsa, 
models de currículums vitae, etc). 
 
L’espai virtual de feina , és un servei virtual permanent en el que les persones poden 
presentar les seves candidatures a totes les ofertes gestionades per l’SLOP. 
 

 

 

 

Des de l’SLOP, també es gestionen els cursos de formació ocupacional : ofimàtica 
inicial i avançada; manipulació d’aliments; carretoner frontal, avançat i retràctil; 
d’instal·lacions elèctriques.. l’objectiu és potenciar l’ocupació millorant la formació de 
les persones. La participació de dones i homes ha estat fins ara paritària, però, 
esbiaixada pel gènere: les dones han participat molt més en els cursos de 
manipulació d’aliments o d’ofimàtica i els homes en els de carretoner o d’instal·lacions 
elèctriques) 
 
També disposem del Centre de Recursos Empresarials La Marineta , que és un 
equipament municipal de promoció econòmica, ubicat en una antiga masia medieval 
rehabilitada per l'Ajuntament de Parets, amb un projecte integral de serveis i activitats 
centrat en el suport a empreses i persones treballadores. També es realitzen cursos 
de formació. 
 
Des de l’inici de la crisi, tant la Generalitat com l’Ajuntament de Parets del Vallès, han 
intentat potenciar l’ocupació, entre d’altres maneres,  a través de plans d’ocupació . 
L’any 2011 s’han beneficiat 54 persones mitjançant els plans d’ocupació. La 
representació ha estat mixta però també esbiaixada pel gènere (dones en plans 
d’auxiliar de neteja, per exemple, homes en manteniment). 
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S’està intentant arribar a acords amb empreses de Parets, per a que facin el procés 
de selecció a través de l’SLOP, prioritzant les persones del municipi. Fins avui dia, 
s’ha establert un conveni amb McDonald’s i s’han inserit al voltant de 36 persones, la 
gran majoria joves degut a les característiques del lloc de treball. També s’ha realitzat 
amb Mercadona, estant el procés de selecció obert.  
 
Això mateix s’està intentant fer amb d’altres empreses que es volen instaurar al 
municipi. De fet s’ha signat un conveni de col·laboració  (2012) entre l’Ajuntament 
de Parets del Vallès i l’Agrupació d’Industrials del Baix Vallès  amb l’objectiu de 
treballar conjuntament per l’impuls i la promoció econòmica del municipi. 
 
En aquests moments s’està impulsant un Consell Industrial  i ha sorgit la idea de 
treballar aspectes relacionats amb la igualtat de gènere en el treball. 
 
Des del Servei de Joventut , s’intenta potenciar l’ocupació del jovent mitjançant 
cursos de formació subvencionats. Fa dos anys es realitzen dos cursos anuals de 
monitors i monitores d’activitats en el temps lliure . Una vegada finalitzat, el servei 
es posa en contacte amb l’empresa externa que porta el Casal d’Estiu del municipi, 
intentant la inserció laboral del jovent que ha realitzat la formació. Les dones 
representen al voltant del 85% de persones que es beneficien d’aquests cursos. 
 
També s’organitzen cursos  trimestrals d’iniciació a la informàtica , dels que es 
beneficien majoritàriament dones de mitjana edat. 
 
Així mateix, es gestiona una borsa de treball jove  via on-line, on es faciliten les 
ofertes de feina de l’Oficina Jove. 
 
A nivell comarcal, funciona des de l’any 2009, l’Oficina Jove . Aquesta oficina engloba 
serveis d’informació i orientació i serveis especialitzats d’assessorament en matèria 
de treball, salut, educació i habitatge per les persones joves. En el cas del Vallès 
Oriental, l’oficina està situada a Granollers i poden acudir joves de tota la comarca, 
encara que hi ha alguns municipis que en disposen de delegacions al seu territori 
algunes hores a la setmana. 
 
En quant al Servei d’Assessorament en Treball i Emprenedoria , ofereix: 
 

� Orientació sociolaboral (itinerari formatiu - professional)  
� Intermediació en el mercat laboral (borsa amb oferta i demanda)  
� Assessorament jurídic - laboral  
� Autoocupació i emprenedoria (informació, orientació, acompanyament 

per a la recerca de fonts de finançament, acompanyament gerencial). 
 
Des d’aquest servei també es va desenvolupar a Parets, l’any 2010, el projecte 
Enfein@’t . Consistia en un curs de formació d’alfabetització digital per a persones 
joves. Se’n van beneficiar uns 20 joves (el 90% homes immigrants). 
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Encara que no són serveis municipals, les persones de Parets poden beneficiar-se 
de: 
 

� EMFO de Mollet : Promou el desenvolupament econòmic i social, mitjançant la 
informació, orientació, formació i inserció de les persones. I impulsa i dóna 
suport a la creació i al manteniment del teixit empresarial. 

 
� CIFO Les Franqueses : Centre on s'imparteixen cursos durant tot l'any 

especialitzats en l'aprenentatge de diferents oficis. 
 
Així mateix, a nivell associatiu, a Parets del Vallès hi ha dos Associacions de 
comerciants, una del Barri Antic de Parets i una altre de L’Eixample de Parets. El seu 
objectiu és fomentar el comerç local. Val a dir que la majoria de comerços de Parets, 
són de petit format, però està prevista la construcció d’un centre comercial on 
previsiblement es fomentarà l’ocupació.  
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5. Treball domèstic i de cura 

 
 
Treball de cura no remunerat 
 

� Segons les dades de l'última Enquesta de l'Ús del Temps 2010-2011, les 
dones dediquen diàriament a la llar  i la família 2 hores més  que els homes. 
Respecte a les dades de l’Enquesta 2002-2003, els homes han augmentat 
gairebé 20 minuts la seva dedicació. 
 

Activitats diàries en un dia mitjà per sexe i edició  de l'enquesta.  
Catalunya 2002-2003 i 2010-2011 

 

 
Font: Enquesta d’Usos del Temps 2010-2011, Idescat 

 
Diversos estudis mostren que encara que la participació dels homes en les 
tasques de la llar ha augmentat, aquestes tasques estan esbiaixades pel 
gènere, molt diferenciades de les que porten a terme les seves dones. Per 
exemple, algunes de les activitats que (a nivell general) realitzen els homes 
son: cuinar (els caps de setmana amb amics i família), comprar (el cap de 
setmana)... en canvi, les dones continuen cuinant cada dia i són les principals 
responsables de la neteja de la llar. 

 
� Les dones que arriben als 65 anys  en bona salut tenen un rol cada vegada 

més central en el sosteniment del sistema de cura , ja que sovint s'han 
d'ocupar tant dels seus néts i nétes, com dels seus pares i mares (generació 
sandvitx). 
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Treball de cura remunerat: 
 
� Segons les últimes dades dels sindicats CCOO i UGT (juliol 2011), més del 

90% de les persones treballadores de la llar  en l'Estat Espanyol són dones  i 
el 63% d'elles són immigrants . 
 

� La qüestió del treball domèstic i de cura posa de manifest la rellevància que té 
el gènere com a principi organitzador de les migracions. Les dones que migren 
han d'enfrontar-se a estereotips de gènere extremadament arrelats, que fan 
que el mercat laboral les ofereixi generalment oficis considerats “de dones”, 
tals com el treball domèstic i de cura i el treball de neteja.  
 

� També és necessari considerar com influeixen les cadenes globals de cura 
què, segon Amaia Orozco (2007), “són cadenes 
que es conformen amb l'objectiu de sostenir quotidianament la vida, i 
en les quals en les llars es transfereixen treballs de cura d'unes a 
d’altres”. Això significa que, per exemple, una dona que en el nostre 
context atén un nen o nena, al seu torn necessita d'algú 
(normalment l'àvia, és a dir una altra dona) que atengui els fills o 
filles que s'han quedat al país d'origen. És a dir, les cadenes de 
cura són mecanismes nascuts en contextos de migracions per donar 
respostes a les necessitats de cura de les persones, i són cadenes de 
dimensions transnacionals conformades per dones, en la seva gran 
majoria. 
 

� A causa de la crisi, el treball de cura i de neteja s'està tornant a exercir cada 
vegada més per dones que no són estrangeres, i es queda sovint entre les 
xarxes familiars. 

 
 
Mapa de Serveis 
 
La cobertura social a nivell de serveis i recursos, és bastant àmplia a nivell municipal. 
Com s’ha comentat hi ha tres escoles bressol públiques  en funcionament, amb 
possibilitat de beques de menjador (per les escoles de primària també). 
 
Està prevista aquest any 2012, l’obertura de la Residència i Centre de Dia per a 
gent gran  a partir de juliol d’aquest any, projecte de gran envergadura que cobrirà les 
necessitats de moltes persones grans i que necessitarà de moltes persones per a 
treballar de perfils molt concrets. 
 
Els recursos que es faciliten a través de la Llei de Dependència  (gestionada per 
Serveis Socials ) són un altre servei que contribueix a la sostenibilitat de la cura. Des 
de 2008 aquesta llei  facilita una “cartera de serveis” a les persones en situació de 
dependència i a les seves famílies: assistència professional a la llar, assistència 
permanent en el cas de dependències greus (centres residencials) o ajudes a les 
famílies de les persones dependents. 
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Es valora positivament l’existència d'aquesta llei, encara que també s’assenyala la 
manca de recursos necessaris per al seu compliment. També es destaca l'element 
positiu del reconeixement de la labor de cura, a través de la possibilitat de cotitzar, ja 
que per a la majoria de les dones cuidadores la falta de cotització és un dels majors 
problemes a l'hora de rebre una jubilació o d’altres prestacions. 
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6. Violència masclista 
 

� La violència masclista és la màxima expressió de les conseqüències de les 
desigualtats per raó de gènere.  

 
� És una violència que pateixen les dones pel sol fet de ser-ho , en el marc 

d’unes relacions de poder desiguals entre dones i homes.  
 

� Segons l’Observatori de la Violència de l’Estat Espanyol, des de 2003 fins al 
2010 hi ha hagut un total de 545 víctimes mortals  per violència masclista. 
S’ha de tenir en compte que els casos d’assassinats per violència masclista, no 
són més que la punta de l’iceberg. 
 
 

Total víctimes mortals a Espanya: 545 

 
Font: Informe anual 2011. Observatori de la violència. 

 
� Segon l’Enquesta de Violència Masclista a Catalunya (2010), realitzada dins 

del Programa de seguretat contra la violència masclista de la Generalitat de 
Catalunya, 1 de cada 4 dones residents a Catalunya ha estat objecte d'alguna 
agressió masclista greu al llarg de la seva vida. 

 
� Més del 80% de les dones que han patit fets que consideren delictius no ho 

denuncien i en la gran majoria de casos, és a mans d'un home del seu entorn.  
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Coneixia l’home o homes que ho van fer?  

 

Font: Enquesta de violència masclista a Catalunya. Edició 2010 

 
� Segons un estudi publicat el mes de gener de 2012 en la revista International 

Journal of Clinical Health Psychology, el 26,8% de les joves espanyoles se 
senten atrapades en la seva relació de parella i el 11,9% asseguren haver 
tingut por de la seva parella . 

 
� Destaca la qüestió de la distància entre la legislació (en el nostre context molt 

avançada, també respecte altres països Europeus) i la realitat quotidiana de la 
intervenció en les temes de violència. Hi ha poca informació sobre com es 
realitza el procés d'atenció a la víctima després que hi ha hagut una agressió o 
una denúncia: sovint l'opinió pública desconeix la complexitat d’aquestes 
relacions; la manca dels recursos necessaris i adients a cada cas; la 
desprotecció i les dificultats a les que han d’enfrontar-se les dones víctimes de 
violència de gènere i els seus fills i filles. 

 
Mapa de Serveis:  
 

En els casos de violència masclista, els Serveis Socials  de l’Ajuntament són el servei 
referent per a les persones afectades en tot el procés d’atenció, ja que gestionen la 
intervenció, derivació i accés al conjunt de recursos especialitzats en aquest àmbit. 
 
El Centre d’Informació i Assessorament a les Dones  (CIAD) és un servei que 
ofereix l’Ajuntament de Parets del Vallès, mitjançant l’Àrea de Benestar Social i 
Igualtat. El servei consisteix en atenció psicològica i assessorament legal especialitzat 
per a les dones del municipi. Es prioritzen els casos de violència masclista, dones en 
procés de separació o divorci i separades. Però també s’ofereix assessorament per 
qualsevol tema (habitatge, custòdies, separacions, altres situacions de vulnerabilitat 
psicològica, etc.). 
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Des de l’any 2001 l’Ajuntament compta amb el Protocol d’actuació contra la 
Violència de Gènere  que té l’objectiu general d’agilitar, unificar i coordinar les 
actuacions entre els diferents serveis (Serveis Socials, Policia Local, els serveis de 
salut i altres serveis comunitaris), i dins de cadascun, dels professionals que els 
integren. Tot això amb l’objectiu de garantir una intervenció de qualitat evitant la 
victimització secundària i intentant minvar les conseqüències de la violència masclista 
en les dones i els seus fills i filles. 
 
Hi ha recursos a nivell comarcal, autonòmic i estatal que intenten donar cobertura en 
aquests casos a nivell de suport econòmic, estades residencials i d’altres. 
 
Des del Servei d’Igualtat  es dissenya la Campanya contra la violència masclista. 
Prou d’Hòsties  des de l’any 2001.  
 
L’objectiu inicial era concienciar la població en general vers aquesta problemàtica i a 
les persones professionals que hi treballaven amb el tema directa o indirectament, per 
després elaborar el Protocol d’Actuació i Prevenció vers la Violència Masclista en la 
parella. D’aquesta primera campanya van sorgir dos grups multidisciplinaris de treball 
integrats per a persones professionals. 
 
Un grup de treball, constituït per persones representants de quasi tots els centres 
educatius del municipi, públics i privats, tenia com a objectiu dissenyar activitats de 
prevenció  de la violència masclista.  
 
L’altre grup de treball, anomenat d’actuació i integrat per persones professionals de 
diferents serveis, tenia com a objectiu revisar i redefinir, si calia, el Protocol d’actuació 
contra la violència masclista que ja existia al municipi.  
 
La Campanya va tenir molta repercussió a nivell social i es va decidir que calia fer-la 
de manera anual, ja que són molts els aspectes a treballar en quant al tema i molt 
necessària la prevenció. 
 
Es realitzen accions dirigides a diferents sectors de la població: a persones 
professionals que hi treballen directament; amb col·lectius professionals que hi 
treballen indirectament; a la població en general; a dones en general i grups de risc 
(per antecedents, per qüestions de vulnerabilitat o per estar vivint-la en l’actualitat); a 
gent jove; a nens i nenes de primària, etc... 
 
La perspectiva des de la qual es treballa és l’ecològica, per tant s’intenta incidir en 
tots els sistemes que justifiquen i poden perpetuar la violència masclista en la parella. 
 
Els objectius de la Campanya contra la violència masclista. Prou d’Hòsties són:  

 
���� Garantir un compromís polític i tècnic de millora en la qualitat de l’atenció: 

establir mecanismes de coordinació necessaris entre serveis i professionals 
per donar respostes integrals i evitar el pelegrinatge de les víctimes i la 
victimització secundària. 
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���� Agilitar, unificar i coordinar les actuacions entre els diferents serveis, i dins 

de cadascun, les persones professionals que els integren. 
Es tracta de poder donar una resposta professional, ràpida i eficaç en cada 
cas fomentant una formació homogènia i de qualitat. 

 
���� Concienciar que la violència masclista és un problema de tothom, no només 

de les dones o de persones amb pocs recursos, etc.  
És a dir es treballen els mites justificatius d’aquesta violència que l’han 
invisibilitzat durant tant temps, entre d’altres coses, qüestionant a les 
víctimes. 
 

���� Prevenir i actuar directament sobre les causes de la violència masclista en 
tots els sectors de la població. 

 
Activitats que es realitzen obertes a tota la ciutadania o per sectors de població: 
(hi ha algunes fixes cada any i d’altres que es varien) 

 
���� Hores del conte  per grups d’edat (infantil i per a persones adultes). 

Activitat organitzada per les dues biblioteques del municipi. 
 

���� Exposicions . L’any passat va ser una exposició fotogràfica realitzada 
específicament amb gent de Parets amb una perfomance que es va 
realitzar als mercats municipals. 

 
���� Conferències . Es realitzen d’obertes a la població i específiques per a 

persones professionals. Pretenem apropar la problemàtica a la població, 
fent-la més entenedora per la gent, concienciar i prevenir des d’una 
perspectiva teòrica però amb un llenguatge entenedor per tothom. 

 
���� Teatre . S’utilitza aquesta eina específicament per a treballar la prevenció i 

els estereotips de gènere amb les escoles de primària i el centre de 
secundària públic. 

 
���� Concert Prou d’Hòsties . És una activitat emblemàtica de la Campanya i la 

que acudeixen més gent jove del municipi i dels voltants. 
El concert és una excusa per a poder oferir informació a les persones 
assistents sobre la violència masclista, on demanar ajut, etc. 
També s’aprofita per llegir el manifest oficial contra la violència masclista. 
 

���� Cursos de formació.  Activitat específica per a persones professionals que 
hi treballen amb la problemàtica (depenent del contingut del curs, està obert 
a les que hi treballen directa i/o indirectament). 
L’objectiu general és garantir una formació homogènia, de qualitat i oferir un 
espai de trobada i reflexió per a les diferents persones professionals. 
La durada és de 18h a 20h normalment i són gratuïts. 
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S’ha realitzat formació amb Maitena Monroy, El Safareig, Ires, Leonor 
Cantera, Interferències, etc... 
 

���� Tallers de prevenció per l’alumnat de secundària.  
Volem donar a conèixer a l’alumnat dels Centres de Secundària, els 
estereotips de gènere en relació a la construcció de les identitats masculina 
i femenina, i l’assignació de rols en establir una relació de parella i la seva 
relació amb la violència. 
Analitzar els tòpics referents a l’amor i a les relacions de parella i la seva     
relació amb la violència. 
Identificar els valors, les actituds i els comportaments que promoguin 
models relacionals igualitaris, en especial el model conductual assertiu. 
Facilitar eines i recursos per abordar la problemàtica. 
Es realitzen mitjançant una metodologia dinàmica i participativa. 
 

���� Taller per a pares i mares.  
Són tallers de dues o tres hores i de 3 o 4 sessions. Van dirigits a pares i 
mares en situació de risc o mares que han patit violència. Són amb un 
doble objectiu, prevenir i acabar amb la violència masclista que s’estigui 
donant o que es pugui donar i prevenir les conseqüències en els fills i filles, 
donant elements a les persones assistents per tal de facilitar el canvi en les 
seves dinàmiques de relació. 
 
Aquests tallers els desenvolupa la Sra. Leonor Cantera.  
 
Aquesta Campanya ha estat escollida com a bona pràctica  dos vegades 
per part de la Diputació de Barcelona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 48 

 
 
7. Una ciutat per a tothom 

 
7.1 La mobilitat: 

  
� El municipi de Parets del Vallès és bastant extens i està aparentment dividit, 

geogràficament parlant, entre el Casc Antic i l'Eixample. Això dificulta la 
possibilitat d'anar caminant d'una punta a l'altra i fa necessària l'existència 
d'una xarxa de transport públic. 

 
� Segon l’Enquesta de mobilitat quotidiana a Catalunya (2006) un 67% dels 

desplaçaments diaris de les dones s'efectua a peu o en transport públic , 
mentre que en els homes aquest percentatge és d'un 48,5%.  

 
 Respecte al vehicle privat, ells l’utilitzen gairebé en el 52% dels viatges, i elles 

no arriben al 34%.  
 

� Tal com subratlla un estudi publicat pel ICD en 2010 sobre “Dones, mobilitat, 
temps i ciutats”, fins a finals dels setanta les dones amb cotxe eren una 
excepció a tots els països europeus (Miralles-Guasch, 2010). Actualment, les 
dones d’edat més avançada en general tenen un accés més limitat al vehicle 
privat. En canvi, les dones de mitjana edat o joves, en general consideren tenir 
un accés equitatiu al mitjà de transport privat. 
  

� S’ha expressat satisfacció per part de la ciutadania cap al servei del bus urbà, 
sobretot per part de la gent gran i les dones de mitjana edat. No obstant, s’ha 
fet l’observació de que el bus urbà acaba el seu recorregut d’hora els caps de 
setmana, el que no permet a les persones més joves utilitzar-ho en sortir de nit.  

 
7.2 La percepció de la seguretat i l'ús de l’espai urbà: 

 
� Quan parlem de seguretat, parlem de seguretat subjectiva: es refereix a la 

percepció d'un espai i de relacions segures a la ciutat. Es a dir, al sentiment de 
seguretat (Freixanet, 2011). 
 

� No es percep Parets com un municipi insegur, encara que sí s’ha observat que 
en general el fet de que la gent es mogui principalment amb cotxe, que molta 
gent treballi fora del municipi, que no hi hagi molta gent pel carrer... fa que 
sovint es tingui una sensació d’aïllament que provoca temors. 
 

� Aquesta sensació d’aïllament es percep sobretot a les zones més residencials 
com l’Eixample, en la que no hi ha quasi comerços. De fet, Parets del Vallès té 
algunes característiques de les ciutats funcionalistes que es caracteritzen per 
tenir una clara zonificació (la part residencial, la part industrial, la part dels 
comerços), que fa que hi hagi zones que a horaris concrets es buidin de gent.  
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7.3 Els serveis culturals i esportius:  

 
� La majoria de persones en Parets del Vallès treballen fóra del municipi. Això 

unit a l’oferta existent de recursos privats d’oci, fa que esdevingui un poble 
sense massa activitat social a nivell quotidià i sense massa oferta d’oci nocturn. 

 
� Un punt molt positiu a nivell d’oferta cultural, de lleure i d’esports, és la que 

ofereixen les entitats de Parets així com l’oferta municipal a través de diferents 
serveis (Esports, Cultura, Joventut, Casals de Gent Gran...) 

 
� És molt important la missió dels Casals de Gent Gran en quant a potenciar i 

facilitar la qualitat de vida de les persones grans i en particular de les dones 
grans. El dinamisme en els casals de Parets és enorme, realitzen gran nombre 
d’activitats (moltes autogestionades per les pròpies persones beneficiàries). Hi 
participen moltes dones. 

 
� Un altre punt fort és que està prevista la construcció d’un centre comercial on hi 

haurà oferta d’oci privada. Encara que estarà vinculada al consum, donarà 
resposta a les necessitats d’un gran nombre de persones de la població. 

 
� Des de l’Ajuntament, es posa especial atenció en oferir una programació 

cultural variada que pugui satisfer tota la població. Hi ha dos processos 
participatius on la ciutadania pot participar en quant a la programació cultural 
de les festes majors: el FestaMajor.Com i la Taula d’Entitats.  
 

� Pel que concerneix als esports, Parets del Vallès disposa d’un pavelló esportiu 
en els què es desenvolupen esports de tipus individual (com a la sala de 
màquines, a la pista d’atletisme, etc.); esport conduït (classes d’aeròbic, 
steps...); com a esport d'equip i competitiu (que es gestionen des de les entitats 
esportives). 

 
� Les dones practiquen més els esports relacionats amb les classes dirigides 

mentre que els homes es dediquen més als esports de competició i la sala de 
màquines. No obstant això, el municipi compta amb equips femenins de 
bàsquet i un de futbol. 

 
Mapa de Serveis 

A nivell de mobilitat , el municipi compta des de ja fa uns anys amb el Bus Urbà. 
També hi ha vàries línies de la Sagalés (a Barcelona, Bellaterra, Vic, Mollet i 
Granollers...) 

També compta amb una parada de tren (Renfe), una mica allunyada del centre del 
poble però amb parada del Bus Urbà. 
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Hi ha diversitat d’equipaments culturals  municipals. Ens destacarem quatre: 
 
Casal de Cultura Can Butjosa  
 
El Casal Can Butjosa es gestiona des del Servei de Joventut de l’Ajuntament i es 
concep com un centre dinamitzador d'activitats culturals i de lleure adreçades al 
jovent. També acull una sala de teatre polivalent, una aula de TIC, un amfiteatre 
exterior i una ludoteca. En el casal s’organitzen cursos i tallers. També esdevé la seu 
de diferents entitats del municipi, per facilitar l’intercanvi, la relació i la comunicació 
entre la ciutadania.  

La programació de cursos i tallers del Casal Can Butjosa , no és específica per a 
joventut, de fet la gran majoria de participants són dones majors de 30 anys. L’oferta 
de cursos i tallers és molt variada i està molt bé valorada per part de les persones que 
es beneficien. De fet, se’n beneficien unes 200 persones cada dia. 
 
Entre les principals activitats del centre, a part dels cursos i tallers, cal destacar 
activitats de lleure nocturnes de cap de setmana (concerts, exhibicions, etc.). 
 
Aquest any 2012 es construirà el nou Casal de Joves Cal Jardiner , amb un espai 
propi. L’objectiu és augmentar la participació de les persones joves en activitats on es 
treballin valors i adaptades a ells i elles. Amb anterioritat, es realitzarà un procés 
participatiu per a que el jovent defineixi els usos i continguts de l’espai. 

 

Centre cultural Can Rajoler  
 
El centre cultural Can Rajoler acull un teatre  amb capacitat per a 379 persones, una 
sala d'exposicions , una biblioteca , espais multiusos i serveis administratius. Té un 
rol molt important en la vida cultural del poble i esdevé un bon escenari per a diverses 
manifestacions artístiques, algunes de caràcter professional i d'altres per reactivar la 
producció d'activitat pròpia, que té com a protagonistes persones i entitats de Parets.  
 
La programació estable de música, teatre, dansa i cinema del centre respon a una 
oferta de qualitat, alhora que acull la programació infantil de Rialles Parets.  
 
Biblioteca infantil i juvenil Can Butjosa  
 
La Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa és un dels equipaments de la nostra 
població que ofereix a les persones joves un espai de creixement i desenvolupament 
personal. 
 
Des d'un bon començament i gràcies a la seva “filosofia de Centre” i els seus 
objectius educatius, la biblioteca ha esdevingut un espai de convivència, un espai  
d'intervenció socio educativa mitjançant la lectura.   
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És doncs a partir dels llibres i les lectures (còmics, revistes, contes,...) que es poden 
trobar, que la persona usuària pot veure ateses i cobertes les seves necessitats 
educatives, informatives i lúdiques. 
 
Tanmateix des de la Biblioteca es realitzen d’altres tipus d’activitats. Parlem de 
programes com l’Apadrinatge , la Bibliomòbil  i la Taula Camilla .  
 
També cal destacar l’atenció que es dóna a les persones joves derivades de serveis 
socials que ajuden i col·laboren en les diferents tasques i activitats (Apadrinatge, 
Taula Camilla, Equipo B, ordenació de llibres, préstec, Hora del Conte,...). Amb la 
feina feta, el jovent, aprèn el funcionament de la Biblioteca i alhora es cobreixen 
aquelles mancances per les quals han sigut derivats. 
 
També el jovent participa per Sant Jordi en l'explicació de contes a les escoles de 
primària i a les de bressol. Per poder fer bé la sessió reben un petit curs de formació a 
càrrec de professionals. 
 
Entre moltes altres activitats que desenvolupen des d’aquesta biblioteca, destaquem 
el Curs de voluntariat , on formen a les persones voluntàries que actuaran com a tal 
a les activitats de fil especial de la biblioteca, com l’Apadrinatge i el Bibliomòbil: 4 
sessions a càrrec dels tutors dels projectes (des de 2000). Hi participen unes 80 
persones l’any, la gran majoria joves. 
 
Biblioteca Can Rajoler  

És un servei local d’informació que posa a disposició de la població un fons de més 
de 35.000 documents format per llibres,  revistes, material audiovisual, documents 
electrònics, etc. Forma part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de 
Barcelona i actualment compta amb uns 6.000 persones sòcies. A banda del servei 
de préstec també s’ofereix el d’assessorament i recerca d’informació, servei d’accés a 
Internet i ofimàtica, zona wi-fi, formació d’usuaris, préstec interbibliotecari, etc.  

Es tracta d’un centre molt dinàmic que organitza activitats per tal d’animar a la lectura 
i dinamitzar i promocionar la cultura com són l’hora del conte, xerrades, exposicions, 
clubs de lectura, etc. 

A més a més, la biblioteca ofereix els seus serveis a altres indrets de la població com 
pot ser a l’estiu al Parc de la Linera amb el BiblioPArc i els dies de mercat a Can 
Berenguer i al Camp de les Peces amb el BiblioMercat. 

 
L’esport, és una de les apostes fortes de l’Ajuntament. Amb relació als equipaments 
esportius  de Parets del Vallès destaquem aquests:  
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Pavelló poliesportiu municipal  
 
Instal·lació coberta per a la pràctica de l'esport. Disposa de dues sales, una 
construïda l'any 1974 i l'altra, inaugurada el 2 de juliol de 2000. Aquesta última té una 
graderia amb capacitat per a 272 espectadors. També disposa d'un gimnàs de 199 
metres quadrats.  
 
Al pavelló es realitzen activitats dirigides on la participació és mixta a nivell de sexes i 
una sala de màquines on els usuaris son quasi el 100% de sexe masculí. Acudeix 
molta gent jove. 
 
Dins el pavelló, està el rocòdrom i les pistes d’atletisme que són d’accés lliure. 
 
Les entitats esportives organitzen les activitats esportives, essent: 
 

� Club Bàsquet Parets: hi ha uns 14 equips. El 80% són de Parets. És molt 
significativa la participació de les noies en el bàsquet. 

 També organitzen activitats puntuals com el 3x3 on participen 200 persones 
 joves. 
� Club de futbol (actualment hi ha un equip femení). 
� Club handbol. 
� Club patí. 
� Club tennis taula. 
� Futbol sala. 
� Rugbi Parets. A l’actualitat entrenen a Granollers. 
� Club d’atletisme. 
� Club esportiu d’activitats de muntanya (CAM) 
� Centre excursionista Parets (CEP) 
� Associació ciclista (en aquesta els participants són d’una mitjana d’edat més 

alta). 
� Associació paretana d’escacs. 

 

Piscina Can Butjosa  
 
Instal·lació coberta per a la pràctica de la natació. S’imparteixen classes de natació 
per persones adultes, nens/es, nadons, centres escolars de P3 a 6è de primària, 
grups d’ESO per a instituts públics, escoles concertades i escoles bressol.  
 
Des d’aquest servei, es realitzen cursos per a totes les edats. Però la participació més 
nombrosa és de persones de 0 a 16 anys, en els cursos de natació i majors de 30 
anys en cursos per persones adultes i aquagim. La participació per sexes és molt 
igualitària. 
 
Existeix un conveni que es renova cada any amb una entitat privada, La Corefo, per 
tal de que els socis i sòcies de la Piscina Can Butjosa puguin anar a l’estiu a la 
piscina descoberta d’aquesta entitat. 
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També es col·labora amb el Servei de Joventut, en l’activitat Cinema a l’Aigua  
dirigida a la població jove amb la intenció d’apropar el jovent a aquest equipament (es 
passa una pel·lícula a l’aire lliure sobre la gespa a l’estiu i després es poden banyar a 
la piscina). 

 
Accions que es desenvolupen des de l’Ajuntament enve rs la cultura, el lleure i 
l’esport: 
  
Des de l'Àrea de Serveis Personals s'ofereix suport constant a les entitats locals, 
des d'ajuts estrictament econòmics a cessió de material i infrastructures perquè 
puguin desenvolupar les seves activitats.  
 
Des del Servei de Joventut  es treballen diferents línies en relació a la cultura i el 
lleure (amb perspectiva de gènere la majoria):  
 

� Per un lleure alternatiu i educatiu : amb programació de concerts, 
xerrades, jornades temàtiques, cicles de cinema, campionats de ping pong, 
sortida d’esports d’aventura, etc. Es realitza mitjançant el projecte Nits 
Joves , on ells i elles decideixen quin tipus de lleure volen. 

� Foment d’iniciatives juvenils : suport a col·lectius i entitats de joves per a 
realitzar activitats o projectes d’interès social. Com per exemple, el Golden 
Reggae Festival, les Jornades Kuma o la Caixa de Jangu (recollida de 
joguines i material escolar per a un orfandat d’Uganda). 

� Trencant el Binomi : (ja explicat a l’apartat d’educació). Dins aquest 
projecte, també es desenvolupa la Lligueta mixta de futbol (no 
competitiva), amb joves de 14 a 18 anys a la Pista de Can Butjosa. 

� Dins el projecte Aki Pots! – Grafits Art Urbà , es desenvolupen activitats 
relacionades amb els grafits i el hip hop, per tal de potenciar aquest tipus 
d’art als llocs habilitats per fer-lo: concerts, exhibicions de grafit i break, 
concursos, etc. S’intenta visibilitzar les noies grafiteres. 

� Relació amb entitats juvenils i foment de l’associacionisme : Col·lectiu 
Pro Ateneu, Fes-tuka, Las Haches del Valle, Agrupament Escolta, APRE, 
Terres d’Edeon, etc.. 

Des del Servei de Joventut també es gestiona el Carnet Jove de Parets , que va 
dirigit a persones joves de 14 a 29 anys de Parets. Aquest carnet possibilita 
descomptes en equipaments municipals i en alguns comerços de la població. 
L’objectiu és intentar incidir en possibles discriminacions derivades de l’estatus social 
i poder adquisitiu del jove o de la seva família, així com apropar els diferents serveis 
municipals al jovent, potenciant també el comerç local. 
 
Els anys 2009 i 2010, es va realitzar un estudi de camp d’intervenció social amb el 
suport de l’Oficina del Pla Jove de Parets. El projecte s’anomenava DIEP i tractava 
d’analitzar i fer propostes d’intervenció amb els grups de joves que utilitzen l’espai 
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públic: parcs, exteriors d’equipaments, etc. Es va incidir en analitzar si la 
participació del jovent era paritària i propostes de millora per corregir les 
desigualtats . Una de les activitats que van sorgir, va ser per exemple, la Lligueta de 
Futbol Mixta, el projecte del Circuit BMX, etc. 
 
Des del Servei de Cultura  s’encarreguen de la difusió cultural:  
 

� Festes: festa major d’hivern, Carnestoltes, Cinema Fresca, Festa Major 
d’estiu, Festes de Nadal...  

� Exposicions.  

� Programació estable de teatre, dansa i música.  

� Cafè Teatre.  

També es realitza un suport a les entitats culturals:  
 

� Per funcionament i per a activitats.  

� Econòmic, infrastructures, tècnic, assessorament, etc.  

Gestiona i cedeix la sala d’exposicions i el Teatre de Can Rajoler així com d’altres 
espais dels municipis per a entitats.  
 
Intentant impulsar el teatre en el jovent, des d’aquest servei existeix el projecte Teatre 
per la Cara , que consisteix en que tots i totes les joves que durant l’any en curs 
compleixen 18 anys i disposen del Carnet Jove de Parets se’ls convida al teatre. Però 
la realitat és que són molts pocs els que finalment aprofiten l’ocasió.  
 
Des del Servei de Cultura, amb col·laboració amb les dues biblioteques del municipi, 
Can Butjosa i Can Rajoler , es desenvolupa el projecte Parets, Poble Lector . 
Aquest té com a objectiu mantenir viu el compromís de la vila amb la lectura i 
consolidar la tasca realitzada per les dues biblioteques durant els darrers 30 anys. 
 
També hi col·laboren centres educatius i d’altres agents culturals del municipi. Entre 
tots s’ha fet possible una xarxa que fa de la lectura un element molt present entre la 
ciutadania. 
 

Respecte les activitats del Servei d’Esports , en primer lloc cal destacar que 
l’Ajuntament té transferides les competències envers la dinamització de l’esport, a les 
entitats esportives. Per tant, té com a objectiu principal donar suport econòmic 
mitjançant subvencions o convenis de gestió dels equipaments (pavellons, camp de 
futbol, piscina) a les entitats esportives del municipi.  
 
Es gestiona cada any el Casal d’Estiu Esportiu , dirigit a nens/es i joves de 10 a 15 
anys. Es realitzen activitats com: bàsquet, handbol, futbol, futbol sala, bàdminton, 
hoquei, voleibol, beisbol, atletisme, rugbi, etc. 
 



 

  

 

 

 55 

S’intenta introduir l’esport des de ben petits a través de les Escoles Esportives  (nens 
i nenes de 4 a 8 anys). Aquestes activitats es realitzen al mateix pavelló, al Patronat 
Pau Vila i a les pistes Can Butjosa. 
 
Hi ha un projecte molt interessant, el PAFES (Pla d’Activitat Física i Salut) . A través 
del CAP de Salut, recepten activitat física a persones amb malalties.  Hi ha dos grups 
i per la gent que hi participa és com una iniciació al món de l’esport. La idea és que 
sigui com un trànsit a la pràctica habitual de l’esport. Els grups tenen supervisió d’un/a 
metge/ssa d’Esport i Salut. 
 
La mitjana d’edat està entre els 30 i 40 anys i participen tant homes com dones.  
 
Per fomentar l’esport en les nenes, a les Bases de Subvencions  a entitats 
esportives, es puntua en funció de l’edat, el sexe i si les persones beneficiàries són de 
Parets o no. Aquesta experiència ha estat valorada com a Bona Pràctica per part de 
la Diputació de Barcelona. 
 

A nivell cultural, de lleure i esports, les entitats i associacions  de Parets ofereixen 
una àmplia oferta d’activitats a la ciutadania.  
 
Respecte a les entitats culturals, ronden les 20 associacions. Són molt heterogènies 
el que facilita que l’oferta cultural i activitats que se’n deriven siguin molt diverses: 
Òpera, la Comissió de Festes, Diables, Rialles, etc. 
 
Respecte a les entitats esportives, ronden les 22 associacions. Com s’ha comentat 
l’Ajuntament té transferides les competències envers la dinamització de l’esport en 
aquestes edats a algunes d’aquestes entitats. Pel que el seu pes, en la dinamització i 
en la transmissió de valors al jovent a través de l’esport, és molt important. 
 

Per aquest motiu, des de diferents serveis municipals, es valora la necessitat de 
continuar fent formació específica en l’àmbit de la transmissió de valors i perspectiva 
de gènere a través de l’esport a aquestes entitats.  
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8. Participació social de les dones 
 

 
� Parets del Vallès compta amb un ric teixit associatiu: actualment hi ha 81 

associacions actives  al territori que desenvolupen les seves activitats al 
voltant de temes molt heterogenis. 
 

� Les dones participen activament en les diferents associacions de la ciutat. No 
obstant això en les entrevistes a dones es va subratllar que els llocs de major 
responsabilitat estan generalment ocupats per homes, a exclusió dels temes 
considerats socialment “femenins” (els temes de salut, socials, etc.).  
 

� La participació de les dones en els diferents processos participatius que s’han 
portat a terme des del Servei de Participació, ha estat menys significativa que 
la dels homes. Sobretot en els processos presencials.  
 

� Es va posar en evidència la dificultat important per les dones de trobar el temps 
lliure necessari per participar a la vida associativa del poble, degut a les 
responsabilitats de cura. 
 

� A Parets del Vallès hi ha dues associacions que estan compostes 
exclusivament per dones: l’Associació Cultural de dones de Parets i 
l’Associació de dones africanes de Parets.  
 

� Destaca el treball d'acompanyament que s’està fent des del Servei d’Acollida 
de l'Ajuntament des de fa dos anys donant suport a l’Associació de Dones 
Africanes de Parets. Cal subratllar que la relació de l'Ajuntament amb totes les 
entitats de Parets és constant i positiva. 

 
Mapa de Serveis 
 
Accions que es desenvolupen des de l’Ajuntament envers la participació: 

 

Existeixen diferents Consells , coordinats cadascú pel servei corresponent de l’àrea. 
Són espais de participació estable. Per exemple, està el Consell Esportiu, 
Coordinadora d’AMPAs, Consell Escolar, Taula de Cooperació, etc. Cadascú té un 
reglament particular. Actualment no s’ha apostat per un Consell de Dones. 

Des del Servei de Participació  es desenvolupen els següents processos 
participatius: 

 

● Parets, com tu el vols 2010-2025 

L’objectiu del Pla Estratègic de Parets 2010-2025 és que entre tots els paretans i 
paretanes dibuixem amb garanties el Parets del futur, consolidant el municipi com a 
territori unificat de convivència i benestar i convertir-lo en referent esportiu, cultural i 
industrial i adaptat a les noves tecnologies. 
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● Pla de Participació de Parets del Vallès 
 
Des de el servei de Participació Ciutadana i en col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona (Màster Oficial de Participació i 
Polítiques Locals), estan desenvolupant el Pla de Participació Ciutadana de Parets 
del Vallès. Alguns dels objectius d'aquesta proposta són: 

•    Fer una reflexió sobre els processos encetats els últims anys i engegar un debat 
sobre les polítiques participatives amb l’objectiu de generar un consens amb tots els 
agents socials sobre el seu disseny. 

•     Plantejar les línies estratègiques que haurien de presidir l’agenda participativa. 

•     Millorar i enfortir els marcs de relació amb la ciutadania. 

•     Millorar la implicació de les entitats i associacions en els diferents projectes de 
participació i fomentar l’interès de la ciutadania no associada. 

•    Millorar els mecanismes d’informació i transparència en les relacions amb la 
ciutadania. 

 

● Pla Director Participatiu per a la Societat del Coneixement (PDPSC) 
 
L’objectiu d’aquest projecte que fem en col·laboració amb Localret i amb el suport de 
la Generalitat de Catalunya, és la realització d’un Pla Director Participatiu per a la 
Societat del Coneixement (PDPSC) al municipi de Parets del Vallès. Els PDPSC 
s'ocupen de que els territoris es preguntin, en primer lloc, fins a quin punt ja han 
incorporat les noves tecnologies i quins efectes estan tenint aquestes en la pràctica. 
 
En segon lloc, el Pla identifica els problemes i els condicionants que experimenta la 
societat local en el seu trànsit cap al món digital i del coneixement, i planteja objectius 
ambiciosos en aquest àmbit, així com estratègies i accions que han de fer possible 
assolir aquests objectius. 
 
 

● Parets Connecta  

Parets Connecta és l’estratègia global 2.0 de l’Ajuntament de Parets per estar present 
a les xarxes socials i impulsar el municipi de Parets cap a la Societat del Coneixement 
obrint nous canals de participació i d’interacció amb la ciutadania paretana. 

 

 



 

  

 

 

 58 

 

● Portal d'Entitats 
 
El portal d'entitats és un projecte que, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, 
ha intentat facilitar l'accés de les associacions a les noves tecnologies. Per fer-ho, 
s’ha posat a disposició de les entitats la possibilitat de tenir presència a internet amb 
un web propi.  

http://entitats.parets.org/ 

 

● Suport a entitats  

Des d’aquest servei es gestionen i es fa el seguiment de les subvencions a entitats. 

També se’ls hi ofereix informació i assessorament sobre diferents temes: com 
constituir-se, aspectes legals, d’hisenda, etc. 

Es gestiona i desenvolupa la Taula d’Entitats , on participen la majoria d’associacions 
de Parets, es comparteixen informacions i es fan propostes de millora. 

S’ofereixen cursos de formació a les entitats: com portar la comptabilitat, com millorar 
la gestió, etc. 

● Fins l’any 2010, es realitzava el procés participatiu Amb els Diners tu hi Comptes . 
On la ciutadania decidia a què es destinava part del pressupost municipal. Era un 
procés vinculant. D’aquí van sorgir projectes com: Circuit BMX, rocòdrom, pistes 
d’atletisme, etc. 

 

Des del Servei d’Educació  es lidera el Projecte Educatiu de Parets (PEP), explicat a 
l’apartat d’educació. 

 

Des del Servei de Cultura  amb la col·laboració del Servei de Joventut  i el de 
Participació Ciutadana , s’organitza el FestaMajor.Com . Aquest esdevé un procés 
de participació ciutadana on pot participar tota la població, però amb un àmbit 
específicament juvenil. 

També es compta amb la participació de les entitats interessades en la programació 
de la Festa Major d’Hivern i la d’Estiu a través d’una Taula d’Entitats específica per 
aquests temes. 

 

Des del Servei de Joventut , es realitza anualment des de fa 4 anys la FaKtoria 
d’Idees (Fòrum Jove). Cada any s’han tractat temes diferents: la programació del 
Casal de Can Butjosa, el projecte Nits Joves, l’avaluació del Pla Local de Joventut, 
etc. 
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A part del propi fòrum, es desenvolupen activitats paral·leles per intentar garantir una 
participació més nombrosa i heterogènia. Enquestes on line, als instituts, formularis al 
Casal de Can Butjosa, mitjançant el Facebook, etc... 
 
El Servei de Joventut conjuntament amb l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de 
Barcelona, va desenvolupar durant els anys 2009 i 2010, el projecte de Dinamització 
Juvenil a l’Espai Públic .  
 
Aquest projecte subvencionat i dissenyat per l’Oficina del Pla Jove va sorgir de la 
necessitat de conèixer la realitat juvenil del municipi i dissenyar estratègies 
d’apropament als joves que no utilitzaven cap dels recursos que tenien al seu abast al 
municipi i crear projectes d’intervenció que responguessin a les seves necessitats. 
Des de Parets es va fer la demanda específica a l’Oficina del Pla Jove, d’incorporar 
un anàlisi de la participació de les noies joves i estratègies per impulsar-la . 
 

Des del Servei d’Igualtat , s’ha impulsat aquest any el I Fòrum de Dones de Parets , 
amb la idea de que les dones participin en el disseny de les polítiques i accions que 
es desenvolupen des de l’Ajuntament de Parets, amb l’objectiu de minvar les 
discriminacions per raó de sexe que encara poden continuar en la nostra societat. Un 
altre objectiu és que en un futur, sigui un Fòrum per la Igualtat on participin homes i 
dones a partir de 18 anys. 

D’aquest fòrum ha sorgit la demanda de realitzar reunions temàtiques cada dos o tres 
mesos, per tractar amb perspectiva de gènere temes com l’educació, el treball, 
l’atenció dels fills i filles, les relacions de parella, etc. 
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9. Salut integral 
 

� Fins a finals del segle XX la ciència mèdica no va tenir en consideració ni va 
estudiar les diferències de les dones respecte als homes en la manera 
d'emmalaltir-se i en el tipus de malalties que tenen. 

 
� Les dones han estat sub-representades en les investigacions mèdiques, i des 

de l'any 1990 en diferents fòrums internacionals, s'ha denunciat el fet que les 
investigacions s'efectuen majoritàriament sobre una població masculina i 
freqüentment s'extrapolen les dades per a l'ús també sobre les dones, sense 
considerar les possibles conseqüències que els medicaments poden tenir 
sobre els cossos d’aquestes (Valls, 2008: 10).  

 
� Nombrosos estudis posen l'atenció en els factors de discriminació i de 

desigualtat que pateixen les dones (al mercat del treball, en l'ús del temps, en 
la participació social i política, respecte a la violència, etc.), com a elements 
que contribueixen a mantenir-les en una condició subordinada, la qual cosa 
afecta de forma important a la seva salut. (Carrasco et al., 2006). 
 

� A Catalunya (2008) l’esperança de vida al néixer és de 78 anys per als homes i 
de 84 anys per a les dones. Malgrat això, si analitzem l’esperança de vida lliure 
de discapacitat, quasi no és presenten diferències entre els sexes: a Catalunya 
l’any 2005 (Idescat) era de 65,9 anys pels homes i 65,8 anys pels dones. 
 

Esperança de vida en néixer. 2008 
 

 
 

Font: Idescat 
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� Els patrons de conducta de dones i homes en relació amb la salut  no són 
comportaments naturals sinó que són patrons socialment apresos . 
  

� Les dones viuen més però el seu estat de salut és pitjor que el dels homes, 
sobretot a causa de la falta crònica de temps. Els problemes de salut més 
freqüents entre les dones són els trastorns musculoesquelètics i els ansiosos - 
depressius, trastorns que no són mortals però redueixen la seva qualitat de 
vida. 

 
� La menor esperança de vida dels homes es vincula a patrons de conducta 

generalment de major risc, fruit de rols de gènere de masculinitat heterosexual 
vinculats a la competitivitat, al risc, a la força, a la falta d'auto - cura, etc. Per tot 
això, per exemple, molts dels problemes de salut dels homes estan relacionats 
amb malalties cardiovasculars. Cal subratllar que cada vegada més les dones 
també adopten patrons de conducta de risc. 

 

 

Mapa de Serveis  
 
En l’àmbit de serveis sanitaris, Parets del Vallès disposa d’un ABS. Les persones, per 
poder anar als especialistes, s’han de desplaçar a Mollet o Granollers.  
 
Des del Servei de Joventut , es dissenya i desenvolupa conjuntament amb els 
diferents instituts de Parets, el Programa de Salut a les Escoles . Aquest projecte 
consta d’una programació anual de xerrades, tallers, exposicions, perfomances que 
es realitzen als instituts que volen participar. Les temàtiques són diverses: 
tabaquisme, drogodependències, trastorns d’alimentació, sexualitat, solidaritat, 
consum, etc. I l’objectiu és la conscienciació i la prevenció. 
 
També es gestiona el projecte, Deslia’t en el Consum del Cànnabis ,  inclòs en el 
programa de Mediació i Reparació de Danys i ja fa uns 4 anys que funciona. Aquí els 
participants fins ara, són 100% nois. 
 
Parets del Vallès, també està inclosa dins la xarxa elPep.info  i laClara.info , dos llocs 
web amb format específic per a la població jove, amb perspectiva de gènere i amb 
informació clara sobre drogues i sexualitat. També hi ha la possibilitat de consultes on 
line. 

D’altres serveis de l’Ajuntament com Serveis Socials, el Servei d’Acollida o Educació, 
també realitzen xerrades preventives sobre salut (entesa com a integral) als instituts i 
en alguna ocasió, obertes a tota la ciutadania. 
 
Des de Serveis Socials  es coordina la Xarxa pels Bons Tractes Infantils,  on 
participen escoles, instituts, professionals de Serveis Socials, de l’EAP, de l’EAIA, 
policia local, el CAP, etc. l’objectiu d’aquesta xarxa és vetllar pels bons tractes 
infantils i garantir el benestar i un creixement sa a tots els nivells, dels nens i nenes de 
Parets. Així com possibilitar un espai de reflexió que permeti la posada en comú de 
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neguits i la formulació de noves maneres d’intervenció entre totes les persones 
professionals que treballen amb els menors i les famílies de Parets del Vallès. 

Per tal d’assegurar una intervenció adequada i de qualitat, es va treballar el Protocol 
per la promoció dels bons tractes a la infància i l’adolescència.  Entès com un 
acord de treball conjunt i consensuat per les persones professionals membres de la 
Xarxa, els responsables de les institucions i les autoritats locals i comarcals. És a dir, 
és un exercici de corresponsabilitat entre els diferents serveis integrants per tal de 
promocionar els bons tractes a la infància i adolescència del nostre municipi. 

Es pot consultar el protocol a: 

http://www.parets.cat/fitxer/14125/Protocol_infancia_adolescencia.pdf 

 

També existeix el Servei d’Atenció Psicològica Infantil i  Juvenil (SAPIJ) . És un 
servei municipal que ofereix assessorament i tractament psicològic a nens i nenes de 
6 a 18 anys de Parets del Vallès i als seus pares i mares. 

A nivell associatiu existeixen entitats que treballen per la promoció de la salut i per la 
prevenció de determinades malalties: Parets contra el Càncer – Oncovallès i 
l’Associació Fibromiàlgia i fatiga crònica AFIMOIC (malalties generalment 
feminitzades). 
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VII. OBJECTIUS GENERALS 
 
Els objectius generals que plantegem sorgeixen de l’anàlisi de la realitat que s’ha 
realitzat, de les opinions del personal tècnic i polític, de les dones entrevistades en el 
municipi i també de les persones que van participar en el procés participatiu aportant 
els seus dubtes i propostes. 
 
Per això es plantegen els següents objectius generals per al període 2012-2015: 
 
 
 

� Incidir en les estructures que fonamenten, perpetuen i justifiquen les 
desigualtats de gènere. 

 
� Considerar de forma transversal a totes les polítiques i programes municipals 

l’impacte diferent que poden tenir en la seva aplicació sobre les dones i els 
homes, i promulgar mesures per pal·liar les desigualtats que aquestes 
polítiques o programes poden produir.  

 
� Promoure programes i projectes específics per contribuir a fer un Parets cada 

vegada més igualitari. 
 

� Promoure el treball transversal interdepartamental i interinstitucional per poder 
avançar conjuntament en la promoció de la igualtat de gènere a nivell 
municipal.  
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VIII. OBJECTIUS PER EIXOS: 
 

 
1. Educació i formació 
 

1.1. Promoure una educació en igualtat, amb un treball sistemàtic amb el 
conjunt d’actors dels sistema educatiu (formadores, mares i pares, 
alumnat, etc). 

1.2. Continuar desvetllant mites i estereotips de gènere, visibilitzant les 
diferents discriminacions que es donen per raó de gènere, i incorporant 
els temes vinculats a les masculinitats. 

1.3. Promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en l’educació de 
les persones adultes. 

 
2. Mercat del treball: 
 

2.1. Fomentar l’ocupació de les dones potenciant l’autonomia en la recerca 
de feina. 

2.2. Potenciar l’ocupació millorant la formació de les dones. 
2.3. Sensibilitzar el conjunt dels actors del mercat del treball (empreses, 

sindicats, ETT, etc.) sobre les desigualtats de gènere i les eines 
existents per a poder superar-les.  

 
3. Treball domèstic i de cura: 
 

3.1. Visibilitzar la importància del treball domèstic i de cura, com a eix 
fonamental del sistema social i econòmic actual.   

3.2. Promoure la corresponsabilitat entre dones i homes en les 
responsabilitats domèstiques i de cura. 

3.3. Impulsar els recursos necessaris per tal de donar suport a les persones 
cuidadores i contribuir a la promoció dels seus drets i de la seva salut. 

 
4. Violència masclista 

4.1. Potenciar les accions de sensibilització i visibilització per a prevenir la 
violència masclista en totes les seves formes i a totes les edats. 

4.2. Continuar garantint una intervenció de qualitat amb els recursos 
específics necessaris. 

 
5. Una ciutat per a tothom 

5.1. Incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques d’ordenació del 
territori. 

5.2. Fomentar una programació cultural i de lleure que impulsi la igualtat de 
gènere i els continguts no sexistes, amb la participació de la ciutadania. 

5.3. Promoure la pràctica de l’esport femení i la seva visibilitat. 
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6. Participació social de les dones: 
 

6.1. Fomentar i facilitar la participació de les dones.  
6.2. Facilitar un espai de trobada periòdic de les dones del poble per debatre 

sobre temes amb perspectiva de gènere. 
6.3. Millorar els canals de comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania.  
6.4. Potenciar des de l’Ajuntament a les associacions de dones o que tracten 

temes de promoció de la igualtat de gènere. 
 

7. Salut integral 
 

7.1. Millorar la recollida d’informació sobre la situació de la salut dels homes i 
les dones en el territori. 

7.2. Fomentar la sensibilització i la prevenció de la salut integral de les dones 
i els homes, amb una atenció especial als temes de salut sexual i 
reproductiva, hàbits saludables, etc. 

7.3. Garantir l’accés equitatiu de totes les dones als serveis de salut. 
 

 
8. Impuls de la transversalitat de gènere en el conjunt de les polítiques de 

l’Ajuntament: 
 

8.1. Construcció d’una cultura de treball a l’Ajuntament pel desenvolupament 
transversal de polítiques de promoció de la igualtat de gènere en tots els 
àmbits. 

8.2. Establir espais de coordinació periòdics pel seguiment i avaluació de les 
accions del Pla d’Igualtat Municipal. 

8.3. Aconseguir noves fonts de subvencions per a desenvolupar les accions 
del Pla d’Igualtat Municipal. 
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IX. ACCIONS A DESENVOLUPAR 
 
Les accions que tenen el fons de color, són accions que s’han acordat iniciar o modificar en el Pla d’Igualtat, per tant es 
temporalitzaran més endavant. 
 
Les accions amb el fons blanc, són les que ja es realitzen, no es temporalitzen per què són continues en el temps, no són puntuals. 
 
Les regidories en negreta són les que lideraran cada acció. 
 
Entenem que els objectius tenen vigència igual que el Pla fins al 2015. Per aconseguir els objectius les accions/programes es podran 
anar redefinint tenint en compte l’avaluació contínua. 
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PLA D’IGUALTAT MUNICIPAL  
 
Eix 1: Educació i formació 
 
 

OBJECTIUS  ACCIÓ PRESSUPOST RECURSOS 
IMPLICATS  

POBLACIÓ DIANA  

 
Realitzar diferents accions formatives 
adreçades a pares i mares (xerrades – tallers) 
de conscienciació  vers la igualtat de gènere 
utilitzant estructures participatives que ja 
funcionen (XEF, Coordinadora Ampas..) 
 

 
2.000 € 

 
Igualtat  
Educació  
Coordinadora 
Ampas 
XEF 
PEP 

 
Pares i mares. 

 
Treballar un Pla de Coeducació  amb les 
escoles del municipi (escoles bressol, de 
primària i secundària, públiques i privades). 
Amb la participació del Consell Escolar 
Municipal, la Xarxa de Debat Educatiu amb i 
per les Famílies, la Coordinadora d’Ampas... 
 

  
Educació  
Igualtat  
Escoles de 
primària i 
secundària 
del municipi 
Consell 
Escolar 
XEF 
Coordinadora 
d’Ampas 

 
Alumnat escoles de 
primària i 
secundària. 
Professorat escoles. 

 
1.1. Promoure una 
educació en igualtat, 
amb un treball 
sistemàtic amb el 
conjunt d’actors dels 
sistema educatiu 
(formadores, mares i 
pares, alumnat, etc).  
 

 
Gènere a l’IES Torre de Malla.  Gènere com a 
eix transversal i vertebrador a 3r. d’ESO. La 
idea és ampliar-ho a tots els cursos i que formi 
part de la filosofia de centre i dels dissenys 
curriculars. 

 
3.500 € 

 
Joventut  
Igualtat  
IES Torre de 
Malla 

 
Joves d’11 a 18 
anys. Alumnat IES 
Torre de Malla i 
comunitat educativa. 
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Introduir el gènere com a eix vertebrador i 
transversal a totes les escoles de 
secundària del municipi.  
 

 
6.000 € 

 
Joventut  
Igualtat  
Educació  
IES Torre de 
Malla 
Acesco 
Ntra. Sra. de 
Montserrat 

 
Alumnat escoles de 
secundària del 
municipi. 
Professorat escoles 
de secundària. 

 
Xerrades amb perspectiva de gènere sobre 
sortides professionals i acadèmiques a 
l’alumnat de secundària. Treballant 
específicament en l’orientació universitària de 
nois i noies per tal de reduir l’elecció 
influenciada pels rols de gènere tradicionals 
 

 
2.000 € 

 
Joventut  
Igualtat  
Centres de 
secundària 
del municipi 

 
Joves de 14 fins a 
18 anys dels centres 
de secundària. 

 
Potenciar el projecte Trencant el Binomi , on 
es treballen estereotips i rols de gènere i les 
opcions sexuals en el jovent. 
 

 
4.000 € 

 
Joventut  
Igualtat  
IES Torre de 
Malla 

 
Joves fins a 30 anys.  

 

 
Continuar i potenciar l’Observatori de la 
violència a les escoles. Assessorament a 
professionals per a identificar en els grups 
classe els tipus de relacions existents entre 
l’alumnat i marcar estratègies de millora 
prevenint relacions abusives i bulling. 
 
 
 

 
7.500 € 

 
Educació  

 
Nens i nenes de 
cicle superior de 
primària. 
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Incorporar el tema de les noves masculinitats 
en les programacions preventives del Servei 
d’Igualtat (Prou d’Hòsties i Març de Dones). 
Seria necessari passar de “Igualtat és qüestió 
de dones” a “Igualtat és qüestió de Tothom”.  
  
 

 
Sou personal 
tècnic. 

 
Igualtat  

 
Població en general. 

 
Realitzar un treball específic en les escoles 
bressol de sensibilització amb pares i mares 
en relació a la vivència de la 
maternitat/paternitat , existint la possibilitat de 
desenvolupar-ho només per als pares. 
 
 

 
3.000 € 

 
Educació  
Igualtat 

 
Mares i pares i els 
seus fills i filles. 

 
Posar especial atenció en accions 
preventives de l’abandonament i/o fracàs 
escolar dels nois , treballant amb els patrons i 
rols tradicionals de la masculinitat. 
 
 

 
Sou personal 
tècnic 

 
Educació  
Igualtat  

 
Homes joves. 
Professorat. 

 
1.2. Continuar 
desvetllant mites i 
estereotips de gènere, 
visibilitzant les 
diferents 
discriminacions que es 
donen per raó de 
gènere, i incorporant 
els temes vinculats a 
les masculinitats.  
 
 

 

 
Curs d’Aprendre a Lligar  al  Casal de Can 
Butjosa adreçat a joves de 14 a 17 anys, on es 
treballaran aspectes com l’amor romàntic; els 
estereotips i rols del gènere; l’autoestima; les 
opcions sexuals, etc. 
 
 

 
1.500 € 

 
Joventut  

 
Nois i noies joves de 
14 a 17 anys. 
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Cursos oficials de català ; tallers i sessions de 
formació gratuïtes sobre usos no sexistes del 
llenguatge, formació en redacció de textos, etc. 
Projecte Voluntariat per la Llengua.  

 

 
18.900 € 

 
Oficina de 
Català de 
Parets  
(Consorci 
Normalització 
Lingüística – 
Generalitat 
de 
Catalunya) 
Cultura  
 

 
Cursos oficials: 
joves majors de 18 
anys. El majors 16 
anys amb 
autorització 
paterna/materna. 

 
Revisar el disseny i l’oferta de cursos i 
tallers del Casal de Can Butjosa , per 
assegurar-nos que no estan esbiaixats pel 
gènere, canviar estructures i potenciar així, una 
participació igualitària. 
 

 
Sou personal 
tècnic 

 
Joventut  
Igualtat  

 
Població en general. 

 
Incorporar la perspectiva de gènere en els 
cursos d’educació medi ambiental  per a 
persones adultes, activitats escolars, itineraris 
de natura, actuacions de recuperació del medi 
natural que es desenvolupen des de l’Escola 
de la Natura. 
 

 
Sou personal 
tècnic 

 
Escola de la 
Natura  
Igualtat 

 
Joves fins els 30 
anys i població en 
general. 

 
1.3. Promoure la 
incorporació de la 
perspectiva de gènere 
en l’educació de les 
persones adultes.  
 
 
 

 
Continuar treballant La mirada dels Altres.  
Cicle de cinema sobre temes relacionats amb 
la migració i amb d’altres cultures que té en 
compte els temes relacionats amb el gènere.  

  
Servei 
d’Acollida  
(Benestar 
Social) 

 
Població en general. 
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PLA D’IGUALTAT MUNICIPAL 
 
Eix 2: Mercat de treball 
 
 

OBJECTIUS  ACCIÓ PRESSUPOST 
ANUAL  

RECURSOS 
IMPLICATS  

POBLACIÓ DIANA  

 
Assessorament professional i laboral  
Informació  sobre formació ocupacional  
Accés a la borsa de treball  

 
 

 
Sou personal 
tècnic 
d’ocupació 

 
Servei Local 
d’Ocupació  

 
Població en general 
en situació d’atur o 
amb voluntat de 
millorar la seva 
situació laboral.  

 
Club de Feina . Espai que facilita la recerca 
activa de feina. 

 

 
Sou personal 
tècnics 
d’ocupació 

 
Servei Local 
d’Ocupació  

 
Població en general 
en situació d’atur o 
amb voluntat de 
millorar la seva 
situació laboral. 

 
Espai virtual de feina . Les dones poden 
presentar les seves candidatures on line a les 
ofertes gestionades per l’SLOP. 
 

 
Sou personal 
tècnics 
d’ocupació 

 
Servei Local 
d’Ocupació  

 
Població en general 
en situació d’atur o 
amb voluntat de 
millorar la seva 
situació laboral. 

 
2.1. Fomentar 
l’ocupació de les 
dones potenciant 
l’autonomia en la 
recerca de feina.  
 
 
 
 

Promoció de l’ocupació a través de Plans 
d’Ocupació Municipals  amb perfils més 
diversos (fomentar ocupabilitat de les dones, 
del jovent...). Intentant promoure l’ocupació de 
les dones en els sectors tradicionalment 
masculins i al contrari. 

 
100.000 € 

 
Servei Local 
d’Ocupació  
Suport 
d’Igualtat 

 
Població en general 
en situació d’atur. 
Incidència en dones 
en situació d’atur. 
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Convenis amb empreses  de Parets per a que 
les seleccions de personal les realitzin 
mitjançant l’SLOP. 
 

 
Sou personal 
tècnics 
d’ocupació 

 
Servei Local 
d’Ocupació  

 
Població en general. 
Empreses del 
municipi. 
 

 
Servei d’Assessorament en Treball i 
Emprenedoria  de l’Oficina Jove de Granollers. 
Amb orientació sociolaboral; intermediació en 
el mercat laboral; assessorament jurídic i 
laboral; assessorament autoocupació i 
emprenedoria. 
 

 
-- 

 
Generalitat 
de Catalunya  

 
Persones joves de la 
comarca de 16 a 29 
anys. 

 

 
Borsa de treball jove on line.  Les ofertes 
rebudes per part de l’Oficina Jove es reenvien 
per email a una borsa de treball jove. 
 

 
Sou personal 
tècnic. 

 
Joventut  

 
Persones joves de 
Parets de 16 a 29 
anys. 

 
Cursos de Formació Ocupacional . 
Ampliar l’oferta de la formació ocupacional 
tenint en compte la demanda laboral de 
l’entorn i intentant que no estiguin esbiaixats 
pel gènere. 
 

 
 

 
Servei Local 
d’Ocupació  
Suport 
d’Igualtat 

 
Població en general 
en situació d’atur. 

 
2.2 Potenciar 
l’ocupació millorant la 
formació de les 
dones.  
 

 
Cursos de monitors i monitores en el temps 
lliure amb formació en gènere . Cursos 
subvencionats per l’Ajuntament al jovent de 
Parets. 

 
4.000€ 

 
Joventut  

 
Població en general. 
Especial incidència en 
dones joves de 18 a 
30 anys. 
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Cursos d’alfabetització i iniciació a la 
informàtica . 
 

 
2.300 € 

 
Casal de Can 
Butjosa  
Joventut i 
Igualtat. 
 

 
Població en general. 
Especial incidència en 
dones de mitjana edat 
i persones 
immigrants. 

 
Posar en marxa formacions amb les 
empreses del municipi sobre diferents 
aspectes relacionats amb la igualtat de 
gènere en el mercat de treball : selecció 
recursos humans, bretxa salarial, sostre de 
vidre, terra enganxifòs, discriminacions 
indirectes, mesures conciliació vital... la Llei 
3/2007, la idoneïtat de treballar un Pla 
d’Igualtat Intern, que és obligatori per a 
empreses de més de 250 persones 
treballadores (amb possibilitat de subvencions). 
 

 
Sou personal 
tècnic 

 
Igualtat 
Ocupació  

 
Empreses del 
municipi i el seu 
personal. 

 
Establir un sistema de reconeixement a 
aquelles empreses que adeqüin la seva 
política empresarial a la igualtat de gènere  
(per exemple, una menció per bones 
pràctiques anual, amb reconeixement al Parets 
al Dia). 
 

 
1.000 € 

 
Igualtat  
Ocupació  
Comunicació  

 
Empreses del 
municipi. 

 
2.3 Sensibilitzar al 
conjunt dels actors 
del mercat del treball 
(empreses, sindicats, 
ETT, etc.) sobre les 
desigualtats de 
gènere i les eines 
existents per a poder 
superar-les.  
 
 
 

 
Establir contacte i treballar amb sindicats  per 
tal de que s’incorpori la perspectiva de gènere 
en les negociacions col·lectives  en les 
empreses. 

 
Sou tècnica   
igualtat. 

 
Igualtat  

 
Sindicats. 
Personal empreses 
del municipi. 
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Incidir amb temes d’igualtat de gènere en el 
Consell Industrial . 
 

 
Sou tècnica   
igualtat. 

 
Igualtat  

 
Empreses del 
municipi. 

 

 
Tenir en compte i valorar a l’hora d’externalitzar 
serveis que les empreses susceptibles de 
contracte promoguin la perspectiva de 
gènere en la seva política d’empresa  (paritat, 
mesures conciliació, plans d’igualtat interns, 
etc). 
 

 
                         

 
Ajuntament  

 
Empreses 
susceptibles 
contractes 
externalització. 
Personal d’aquestes 
empreses. 
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PLA D’IGUALTAT MUNICIPAL 
 
Eix 3: Treball domèstic i de cura 
 
 

OBJECTIUS  ACCIÓ PRESSUPOST 
ANUAL  

RECURSOS 
IMPLICATS  

POBLACIÓ DIANA  

 
3.1 Visibilitzar la 
importància del treball 
domèstic i de cura, 
com a eix fonamental  
i imprescindible del 
sistema social i 
econòmic actual.   
 

 
Fer visible el treball de cura  i la seva 
importància pel sosteniment del sistema socio 
econòmic actual a través de xerrades i tallers 
sobre el tema; posant l’accent en que són les 
dones les que fan majoritàriament aquests 
treballs i també en quin tipus de dones quan es 
mercantilitza (en relació a la classe social, 
procedència, etc). 
A través dels diferents mitjans de comunicació i 
de la campanya del Març de Dones 
 

 
500 € 

 
Igualtat  
Comunicació  

 
Població en general 

 
Posar en marxa un treball de sensibilització  a 
través dels diferents mitjans de comunicació , 
per a que transmetin missatges de 
corresponsabilitat entre homes i dones. Tenir 
un espai bimensual al Parets al Dia. 
 

 
Sou personal 
tècnic 

 
Comunicació  
Igualtat  

 
Població en general. 

 
3.2 Promoure la 
corresponsabilitat 
entre dones i homes 
en les 
responsabilitats 
domèstiques i de 
cura. 
 
 

 
Dissenyar campanyes de conscienciació i 
sensibilització vers la corresponsabilitat  
dirigides a tota la població.  
 

 
1.000 € 

 
Igualtat  
Comunicació  

 
Població en general. 
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Incorporar la perspectiva de gènere i la 
sensibilització vers la corresponsabilitat en 
totes les campanyes que es realitzin per 
part de l’Ajuntament  (per exemple, 
campanyes de promoció del reciclatge; de 
potenciació del comerç local; d’estalvi 
d’aigua...)  

 
Sou personal 
tècnic 

 
Igualtat  
Serveis 
responsables 
de les diferents 
campanyes. 

 
Població en general. 

 

 
Dedicar un espai periòdic a RAP107 sobre 
com millorar la qualitat en la vida 
quotidiana , destinat a totes les persones, no 
només a les dones. I incorporant missatges i 
continguts que trenquin amb els rols 
estereotipats, les relacions de poder i amb la 
divisió sexual del treball. 
 

 
Sou personal 
tècnic 

 
Comunicació  

 
Població en general. 

 
Considerar la realitat de les dones cuidadores 
a l’hora de dissenyar els serveis d’atenció a 
les persones.  Tenint en compte les “xarxes 
internacionals de cura”, casuística de les dones 
immigrants que viuen per treballar atenent uns 
altres. 
 

 
Sou personal 
tècnic. 

 
Educació  
Serveis 
Socials  
Ocupació  

 
Dones cuidadores. 

 
3.3 Impulsar els 
recursos necessaris 
per tal de donar 
suport a les persones 
cuidadores i 
contribuir a la 
promoció dels seus 
drets i de la seva 
salut.  
 

 
Afavorir i impulsar xarxes de suport  a les 
persones cuidadores de persones dependents. 
 

  
Serveis 
Socials  
Sanitat  

 
Persones cuidadores 
de persones 
dependents. 
Persones 
dependents. 
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Promoure activitats d’auto ajut i 
empoderament en dones de mitjana edat o 
grans , donant suport i visibilitzant els rols 
centrals d’aquestes en la cura dels néts i nétes 
i de les pares i mares.  
 
 

 
2.000 € 

 
Igualtat  
Serveis 
Socials  
  

 
Dones de mitjana 
edat o grans. 
Població en general. 

 
Accions de sensibilització i assessorament 
sobre la incorporació al Règim General de 
la Seguretat Social del treball domèstic   
 

 
500 € 

 
Igualtat  

 
Dones que treballen 
en el sector domèstic. 
Població en general. 

 

 
Posar l’atenció en el fet de que 
majoritàriament, el treball de cura 
mercantilitzat torna a fer-se per la xarxa 
relacional , majoritàriament autòctona. 
Considerar les conseqüències socio 
econòmiques i de regularització en les dones 
migrades que ho feien fins ara. 
 

 
Sou personal 
tècnic. 

 
Serveis 
Socials  
Ocupació  

 
Dones migrades que 
treballen en el sector 
domèstic i de neteja. 
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PLA D’IGUALTAT MUNICIPAL 
 
Eix 4: Violència masclista 
 

OBJECTIUS  ACCIÓ PRESSUPOST 
ANUAL  

RECURSOS 
IMPLICATS  

POBLACIÓ 
DIANA 

 
Continuar amb la Campanya contra la 
violència masclista: Prou d’Hòsties! : activitats 
adreçades a professionals, població en general i 
accions específiques per a joves. 

 
4.500 € 

 
Igualtat  
Joventut 
Cultura 

 
Tota la 
població. 
 

 
Com a element bàsic preventiu, impulsar i 
continuar amb les accions vinculades al Març de 
Dones. Març de Tothom.  de visibilització i 
conscienciació vers les discriminacions per raó 
de gènere. 
 

 
4.500 € 

 
Igualtat  
Joventut 
Cultura 

 
Tota la 
població. 

 
Prevenció de les relacions abusives als 
centres de secundària.  Mitjançant tallers, 
xerrades, exposicions, obres de teatre... 
 

 
2.000 € 

 
Joventut  

 
Joves d’11 a 18 
anys. 

 
4.1 Potenciar les 
accions de 
sensibilització i 
visibilització per a 
prevenir la violència 
masclista en totes les 
seves formes i a totes 
les edats.  
 

 
Visibilitzar la casuística, el procés i el cicle 
de la violència com a eina preventiva  i donar 
a conèixer el procés que viuen les dones que 
han patit violència una vegada deixen l’agressor. 
Utilitzant la pròpia Campanya contra la violència 
masclista i/o el Parets al Dia, RAP 107... 
 
 

 
Sou personal 
tècnic 

 
Igualtat  
Serveis Socials 
Comunicació 

 
Tota la 
població. 
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Visibilització i atenció específica en la 
violència contra les dones grans  (i gent gran 
en general) 
 
 

 
Sou personal 
tècnic 

 
Serveis 
Socials  

 
Dones grans. 
Gent gran en 
general. 

 
Actualització i seguiment del Protocol 
d’Actuació i Prevenció de la violència 
masclista: potenciar la coordinació entre 
serveis susceptibles d’atendre i prevenir casos 
de violència, incidint en i amb els serveis de 
salut i els de justícia.  
 
 
 

 
Sou personal 
tècnic 

 
Serveis 
Socials  
Igualtat 

 
Població en 
general. 
Dones víctimes 
de violència 
masclista. 

 
Tenir en compte altres tipus de violència 
masclista més enllà de l’exercida en relacions 
afectives, en la planificació d’estratègies i 
metodologies d’actuació. 
 
 
 

 
Sou personal 
tècnic 

 
Serveis 
Socials  
Igualtat 

 
Població en 
general. 
Dones víctimes 
de violència 
masclista. 

 
4.2 Continuar garantint 
una intervenció de 
qualitat amb els 
recursos específics 
necessaris.  
 
 

 
Incorporar mesures d’acció positiva  dirigides a 
dones que han patit violència, per exemple en 
temes d’ocupació, formació o habitatge. 
 

 
 

 
Ocupació  
Habitatge  
Serveis 
Socials  
Igualtat  
 

 
Dones que han 
patit violència 
masclista. 
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Especial atenció als fills i filles de famílies  on 
s’està donant o s’ha donat violència masclista. 
Molt desprotegits i necessitats d’atenció 
qualificada. 
Protocol per a la promoció dels bons tractes 
a la infància i l’adolescència.  
 

 
Sou personal 
tècnic 

 
Servei 
d’Atenció 
Psicològica 
Infantil i 
Juvenil  
Centre Obert 
Serveis Socials 
 

 
Nens i nenes 
que han patit 
violència 
masclista en la 
seva família. 

 
Potenciar la Intervenció amb homes 
agressors.  Treballar per un conveni de 
col·laboració amb una entitat externa al municipi, 
per tal d’intervenir amb els homes que han estat 
agressors amb les seves relacions afectives. 

  
Serveis 
Socials  
Igualtat 

 
Població en 
general. 
Homes que han 
estat agressors. 
Dones que han 
patit violència. 

 

 
Oferir assessorament legal i  psicològic a les 
dones de Parets en el Centre d’Informació i 
Assessorament a les Dones.  

 
19.500 € 

 
CIAD 
Serveis 
Socials  
Igualtat 

 
Dones de 
Parets. 
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PLA D’IGUALTAT MUNICIPAL 
 
Eix 5: Una ciutat per a tothom 
 
 

OBJECTIUS  ACCIÓ PRESSUPOST 
ANUAL  

RECURSOS 
IMPLICATS  

POBLACIÓ 
DIANA 

 
Realitzar un estudi sobre l’actual ordenació 
urbanística i l’impacte de gènere que té . Tant 
l’estudi com les propostes de millora es podrien 
treballar de manera participada amb tota la 
població, donant veu evidentment a les dones i 
posant l’accent en la vida quotidiana i el benestar 
de les persones. 
 
 
 
 

  
Territori  
Igualtat 

 
Població en 
general 

 
5.1 Incorporar la 
perspectiva de gènere 
a les polítiques 
d’ordenació del 
territori.  
 
 

 
Incorporar la perspectiva de gènere en el Pla de 
Manteniment , assolint així una mobilitat sostenible 
i per tothom: 
 
-eliminació barreres arquitectòniques. 
-il·luminació 
-senyalització de carrers 
-visibilitat total en els parcs 
 
 
 

 
Sou personal 
tècnic. 

 
Territori  
Igualtat 

 
Població en 
general 
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Continuar amb el servei de bus urbà , molt bé 
valorat per part de tota la població, però 
especialment per part de dones de mitjana edat i 
gent gran. 
Intentar que cobreixi les necessitats de totes les 
persones en tots els seus rols (mares que van a 
buscar al col·legi als seus fills/es, al pavelló, gent 
que va a comprar al mercat...) 
 

  
Territori  

 
Població en 
general, 
especial 
incidència en 
dones de 
mitjana edat i 
gent gran. 

 
5.2  Fomentar una 
programació cultural i 
de lleure que impulsi la 
igualtat de gènere i els 
continguts no 
sexistes, amb la 
participació de la 
ciutadania.  
 

 
Incorporar  en la programació de cultura i d’altres 
serveis, activitats amb perspectiva de gènere , 
per exemple, visibilitzant l’aportació de les dones 
en la història, les ciències, etc. mitjançant 
exposicions, programacions de cinema o teatre ja 
establertes... 
 

 
Sou personal 
tècnic. 

 
Cultura  
Joventut  
Acollida 
(Serveis 
Socials)  
Igualtat  

 
Població en 
general. 

 
5.3 Promoure la 
pràctica de l’esport 
femení i la seva 
visibilitat.  
 
 
 

 
Seguir impulsant la participació femenina en 
l’esport . Cal considerar que les entitats esportives 
per rebre subvencions municipals, han de tenir 
comptabilitzat el nombre de nois i noies, la qual 
cosa pot haver contribuït al fet de que es posi una 
atenció especial en la participació femenina en 
alguns esports. 
 
 
 
 

 
 

 
Esports  
Joventut  
Igualtat 

 
Població en 
general, 
especial  
incidència en 
les dones. 
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Potenciar la pràctica de l’esport mixta i no 
competitiva.  
 

 
2.500 € 

 
Esports  
Joventut  
Igualtat  
 

 
Població en 
general. 
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PLA D’IGUALTAT MUNICIPAL 
 
Eix 6: Participació social de les dones 
 
 

OBJECTIUS  ACCIÓ PRESSUPOST 
ANUAL  

RECURSOS 
IMPLICATS  

POBLACIÓ 
DIANA 

 
Incorporar el servei de cangur  en les 
activitats que per horari ho requereixin i tenir-lo 
en compte com una despesa més de l’activitat i 
com un element indispensable per a garantir la 
participació de tota la ciutadania interessada. 
 

  
Serveis de 
l’Ajuntament  

 
Població en 
general. 

 
Tenir en compte les necessitats i desigs 
específics  de les dones joves  en el procés 
participatiu de formulació d’usos i continguts del 
nou Casal de Joves Cal Jardiner . 

 

 
2.000 € 

 
Joventut  

 
Dones joves de 
Parets (14 – 30 
anys) 

 
6.1 Fomentar i facilitar 
la participació de les 
dones.  
 
 
 

 
Programar  en el nou Casal de Joves Cal 
Jardiner cursos i tallers no esbiaixats, que 
treballin temes de gènere ; alguns específics 
per a dones joves. 

Potenciar activitats d’empoderament cap a les 
dones joves i d’altres que treballin noves 
masculinitats, els conceptes d’interseccionalitat, 
etc. 

 

  
Joventut  
Igualtat 
 
 

 
Joves en general 
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Fomentar un espai de trobada bimensual o 
trimestral amb dones de Parets . En cada 
sessió es treballaria un tema en concret: 
educació, treball, l’amor romàntic, etc. L’objectiu 
final seria que es formessin com a grup estable 
amb perspectiva de gènere. 
 

 
800 € 

 
Igualtat  
 

 
Dones de Parets. 

 
6.2 Facilitar un espai 
de trobada periòdic de 
les dones del poble 
per debatre sobre 
temes concrets de 
gènere.  
 
  

Continuar realitzant el Fòrum de Dones , com a 
espai anual propi de treball de temes de 
gènere. L’objectiu seria que en un futur pròxim 
fossin Fòrums d’Igualtat (obert a totes les 
persones). 
 

 
1.000 € 

 
Igualtat  

 
Població en 
general, especial 
incidència en 
dones. 

 
6.3 Millorar els canals 
de comunicació entre 
l’Ajuntament i la 
ciutadania.  
 
 

 
Impulsar una major participació de les 
associacions  en les activitats organitzades des 
del Servei d’Igualtat, incidint en les noves 
tecnologies. 
 

 
Sou personal 
tècnic. 

 
Igualtat  
Comunicació  

 
Població en 
general. 

 
6.4 Potenciar des de 
l’Ajuntament a les 
associacions de 
dones o que tracten 
temes de promoció de 
la igualtat de gènere.  
 

 
Assessorament a entitats  sobre com 
constituir-se, com fer projectes, subvencions... 
Cessió d’espais  municipals a entitats de dones 
o que promouen la igualtat de gènere per a 
realitzar activitats.  
Subvencions a entitats  per activitats que 
reverteixen al municipi. 
 
 

  
Igualtat  
Participació  

 
Entitats de dones 
o que 
promocionin la 
igualtat de 
gènere. 
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Potenciar espais d’intercanvi  sobre la història 
i situació actual de les dones, entre dones amb 
diferents procedències (es podria impulsar entre 
les dues associacions de dones que existeixen 
actualment). 
 

 
800 € 
 

 
Acollida 
(Serveis 
Socials)  
Igualtat  
 

 
Dones de Parets. 

 

 
Fomentar la participació de les entitats de 
dones  a la Taula d’entitats , així com en 
d’altres espais participatius. 

 
Sou personal 
tècnic 

 
Participació  
Acollida 
(Serveis 
Socials) 
Igualtat  
 

 
Entitats de dones 
de Parets. 
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PLA D’IGUALTAT MUNICIPAL 
 
Eix 7: Salut integral 
 
 

OBJECTIUS  ACCIÓ PRESSUPOST 
ANUAL  

RECURSOS 
IMPLICATS  

POBLACIÓ 
DIANA 

 
7.1 Millorar la recollida 
d’informació sobre la 
situació de la salut dels 
homes i les dones en el 
territori.  
 

 
Potenciar la realització d’un estudi de l’estat 
de la salut de la població amb perspectiva 
de gènere.  
 

  
Sanitat  
Serveis Socials 
Igualtat 

 
Població en 
general 

 
Impulsar i invertir en el Programa de Salut a 
les Escoles , on es realitzen tallers, xerrades, 
exposicions, perfomance... dirigides a l’alumnat 
de secundària del municipi sobre diferents 
temes. Entre ells: relacions sexuals i afectives, 
resolució pacífica de conflictes, comunicació 
positiva, etc. 
 

 
4.000 € 

 
Joventut  
Centres de 
Secundària 

 
Alumnat de 
centres de 
secundària del 
municipi. 

 
7.2 Fomentar la 
sensibilització i la 
prevenció de la salut 
integral de les dones i 
els homes, amb una 
atenció especial als 
temes de salut sexual i 
reproductiva, hàbits 
saludables, etc.  
 

 
Potenciar activitats de promoció de la salut 
(integral) de les dones adaptades al seu 
cicle vital .  
La prevenció de trastorns depressius en les 
dones incideix, evidentment, en la seva qualitat 
de vida i també en la de la seva família i 
entorn. 
 

 
2.000 € 

 
Sanitat  
Serveis Socials  
Igualtat  

 
Dones de 
Parets 



   

  

 

 

 88 

 

 
Possibilitar una atenció a nivell psicològic i 
emocional , en el procés d’embaràs de les 
dones, el post part i en els casos d’avortament. 
 

 
Sou personal 
CIAD. 

 
CIAD 
(Serveis Socials) 
Igualtat 

 
Dones de 
Parets. 

 
Posar una atenció especial en els patrons 
de conducta masculins tradicionals  que 
representen un factor específic de risc per la 
salut dels homes (competència, manca d’auto-
atenció, etc.). 
 

 
Sou personal 
sanitari. 

 
Sanitat  

 
Homes de 
Parets. 
Població en 
general. 

 
Servei d’Atenció Psicològica Infantil i 
Juvenil:  servei municipal que atén infants de 4 
a 18 anys i assessora a pares i mares. 
 

 
39.648 € 

 
SAPIJ  
(Serveis Socials) 

 
Nens, nenes i 
joves de 4 a 18 
anys de Parets  
 

 

 
- Prevenció/ detecció i tractament social de 
famílies i/o joves amb diverses dificultats. 
- Fomentar l’autonomia de les persones. 
Programa d’atenció individual i familiar.  
 

 
Sou personal 
tècnic. 

 
Serveis Socials  

 
Població en 
general. 

 
7.3 Garantir l’accés 
equitatiu de totes les 
dones als serveis de 
salut.  
 

 
Potenciar i enfortir sistemes de mediació 
cultural  i lingüística per a garantir l’accés de 
totes les dones al sistema de salut. 
 

  
Sanitat  
Acollida  
(Serveis Socials) 

 
Dones de 
Parets. 
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PLA D’IGUALTAT MUNICIPAL 
 
Eix 8: Impuls de la transversalitat de gènere en el conjunt de les polítiques de l’Ajuntament 
 
 

OBJECTIUS  ACCIÓ PRESSUPOST 
ANUAL  

RECURSOS 
IMPLICATS  

POBLACIÓ 
DIANA 

 
Potenciar accions de formació sobre els 
temes tractats al Pla d’Igualtat Municipal , 
impulsant una reflexió conjunta i progressiva de 
tot el personal. Com per exemple, els cursos 
gratuïts per part del Consorci de Normalització 
Lingüística sobre el tema d’usos de llenguatge 
no sexista. 
 
 
Incorporar formació en temes de gènere en el 
Pla de Formació de l’Ajuntament.  

  
Recursos 
Humans  
Igualtat 

 
Personal 
Ajuntament. 
Ciutadania en 
general. 

 
8.1 Construcció d’una 
cultura de treball a 
l’Ajuntament pel 
desenvolupament 
transversal i en tots 
els àmbits de 
polítiques de 
promoció de la 
igualtat de gènere.  
 
 
 

 
Establir i desenvolupar en el Casal de Can 
Butjosa un banc de recursos i bones 
pràctiques  en temes de gènere. 
 
 
 
 
 

 
1.500 € 

 
Igualtat  
Joventut 

 
Personal 
Ajuntament i 
d’altres serveis. 
Població en 
general.  
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Impulsar la realització d’un Pla d’Igualtat Intern 
a l’Ajuntament. 
 

 
6.000 €  
(amb 
possibilitats de 
subvenció) 

 
Recursos  
Humans  
Comitè 
d’Empresa  
Igualtat  

 
Personal 
Ajuntament. 
Població en 
general. 

 
8.2 Establir espais de 
coordinació periòdics 
pel seguiment i 
avaluació de les 
accions del Pla 
d’Igualtat Municipal.  
 
 

 
Aprofitar espai estables i ja consolidats de 
coordinació  dins l’Ajuntament per tal de fer el 
seguiment i avaluar el Pla d’Igualtat 
(Comissions executives i d’àrea). 
 

 
Sou personal 
tècnic. 

 
Serveis 
Ajuntament  
Igualtat  

 
Personal 
Ajuntament 
Població en 
general. 

 
8.3 Aconseguir noves 
fonts de subvencions 
per a desenvolupar les 
accions del Pla 
d’Igualtat Municipal.  
 

 
Accedir a convocatòries de subvencions de 
diferents programes europeus  (per exemple 
el Progress 2007-2013). 

 
Sou personal 
tècnic 

 
Igualtat  

 
Població en 
general. 

 
 
 



   

  

 

 

 91 

X. TEMPORALITZACIÓ 
 
El Pla d’Igualtat Municipal de Parets, té una previsió de quatre anys naturals, del 2012 
al 2015. Només temporalitzem les accions que siguin una novetat (que estan amb 
fons de color a les fitxes), ja que les altres ja es duen a terme. 
 
 

ACCIÓ 2012 2013 2014 2015 
 
Eix 1. Educació i formació  

    

Accions formatives a pares i 
mares utilitzant estructures 
participatives 

    

Pla de Coeducació amb les 
escoles del municipi 

    

Gènere a l’IES Torre de Malla     
Gènere com a eix vertebrador i 
transversal als centres de 
secundària 

    

Xerrades sobre sortides 
professionals i acadèmiques a 
l’alumnat de secundària 

    

Incorporar les noves masculinitats 
en les programacions del Servei 
d’Igualtat 

    

Sensibilització amb pares i mares 
a les escoles bressol 

    

Prevenció de l’abandonament i/o 
fracàs escolar dels nois 

    

Curs d’Aprendre a Lligar     
Cursos i tallers amb perspectiva 
de gènere al Casal Can Butjosa 

    

Incorporar perspectiva de gènere 
en els cursos de l’Escola de la 
Natura 

    

 
Eix 2. Mercat de treball  

    

Plans d’Ocupació Municipals amb 
perspectiva de gènere 

    

Cursos de Formació Ocupacional 
amb perspectiva de gènere 

    

Formació en igualtat a les 
empreses del municipi 

    

Mesures de reconeixement per a 
les empreses que promulguin la 
igualtat 

    

Incorporar la perspectiva de 
gènere en les negociacions 
col·lectives 
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Incloure temes de gènere en el 
Consell Industrial 

    

Valorar la política de l’empresa 
(en termes d’igualtat) a l’hora 
d’externalitzar serveis de 
l’Ajuntament 

    

 
Eix 3. Treball domèstic i de cura  

    

Visibilitzar el treball de cura a 
través de xerrades i tallers 

    

Sensibilització envers la 
corresponsabilitat als mitjans de 
comunicació 

    

Dissenyar campanyes envers la 
corresponsabilitat 

    

Incorporar la perspectiva de 
gènere i la corresponsabilitat en 
les campanyes de l’Ajuntament 

    

Espai sobre temes de gènere a 
RAP 107 

    

Considerar la realitat de totes les 
dones (incidint en les cuidadores) 
en el disseny dels serveis 
d’atenció a les persones 

    

Impulsar xarxes de suport a les  
persones cuidadores 

    

Sensibilització vers la 
incorporació al RGSS del treball 
domèstic 

    

 
Eix 4. Violència masclista  

    

Mesures d’acció positives per a 
dones que han patit violència 

    

Establir convenis amb entitats per 
a treballar amb els homes 
agressors 

    

 
Eix 5. Una ciutat per a tothom  

    

Estudi sobre gènere i ordenació 
urbanística 

    

Incorporar perspectiva de gènere 
en el Pla de Manteniment 

    

Programació cultural i de lleure 
amb perspectiva de gènere 
 

    

 
Eix 6. Participació social de les 
dones  

    

Servei de cangur en les activitats 
de l’Ajuntament 
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Prestar atenció a la participació 
de les dones joves en el procés 
participatiu de Cal Jardiner 

    

Espai de dones periòdic per 
treballar temes de gènere 

    

Incidir en les noves tecnologies 
des del Servei d’Igualtat 

    

Potenciar espais d’intercanvi 
entre dones amb diferents 
procedències 

    

 
Eix 7. Salut integral  

    

Estudi de l’estat de la salut de la 
població amb perspectiva de 
gènere 

    

Activitats de promoció de la salut 
adaptades al cicle vital de les 
dones 

    

Treballar els patrons de conducta 
masculins tradicionals i la seva 
incidència en la salut 

    

 
Eix 8. Impuls de la 
transversalitat de gènere en el 
conjunt de les polítiques de 
l’Ajuntament  

    

Incorporar el gènere en el Pla de 
Formació de l’Ajuntament 

    

Banc de recursos i bones 
pràctiques al Casal de Can 
Butjosa 

    

Pla d’Igualtat Intern a l’Ajuntament     
Accés a subvencions europees     
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XI. SEGUIMENT  
 
Per ser realment transformadora la promoció de la igualtat de gènere no necessita 
només plantejar-se objectius clars, accions i recursos concrets. Implica també posar 
l’atenció en els processos, no només en els resultats, per això es considera d’especial 
rellevància, establir alguns elements necessaris per a que es puguin impulsar 
processos virtuosos de promoció de la igualtat de gènere.  
 
TRANSVERSALITAT INTERDEPARTAMENTAL:  les polítiques de promoció de la 
igualtat de gènere han de ser transversals per poder ser realment efectives i 
transformadores. Per això es necessari que el seguiment del Pla d’Igualtat Municipal 
es faci amb la implicació de totes les àrees de l’Ajuntament. És, per tant, fonamental 
la motivació i la coordinació entre àrees, encara que el lideratge en el seguiment i 
l’avaluació del Pla d’Igualtat Municipal evidentment sigui responsabilitat de l’Àrea 
d’Igualtat. 
 
El seguiment d’aquest Pla es basa en un intercanvi permanent  entre les diferents 
àrees sobre el desenvolupament de les accions fixades i les possibles dificultats o 
necessitats que puguin sorgir en el procés d’implementació.  
 
Per poder treballar transversalment amb un intercanvi permanent entre els àrees es 
proposa aprofitar els canals i espais de treball ja establerts, per treballar 
periòdicament els diferents eixos del Pla d’Igualtat Municipal. 
 
 

Eines:  
 
 En l’àmbit polític: 
 

� Encabit dins les reunions de l’Equip de Govern quan es consideri 
convenient.  

 
� Reunions periòdiques d’Alcaldia amb la Regidora d’Igualtat. 
 

En l’àmbit tècnic: 
 

� Reunions setmanals de la Comissió Executiva. Amb la presència de 
l’alcalde, secretari, regidors i regidores alliberades, coordinadors/es 
d’àrea, intervenció, gerència.  

 
� Comissions quinzenals de l’Àrea de Serveis Personals. Amb la 

presència del personal tècnic de les següents àrees: Serveis Socials, 
Igualtat, Cooperació, Joventut, Esports, Educació, Arxiu, piscina Can 
Butjosa i Cultura, entre d’altres. 
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� Comissions quinzenals de l’Àrea de Serveis Territorials. Amb la 
presència dels i de les tècniques vinculades a l’àrea. 

 
� Reunions de coordinació (Servei d’Igualtat amb el suport del coordinador 

de Serveis Personals i la Regidora). 
 
� Reunions interdepartamentals específiques (per exemple, amb ocupació 

o urbanisme, segons el tema a tractar). 
 
 
COL·LABORACIÓ INTERINSTITUCIONAL:  és necessari col·laborar amb d’altres 
institucions que promulguin les polítiques d’igualtat per poder comptar amb el seu 
suport pel que fa a l’assessorament tècnic i el suport econòmic. Parlem, per exemple, 
dels serveis que posa a disposició la Diputació de Barcelona mitjançant l'Oficina de 
Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home, o bé el suport que dóna l’Institut Català 
de les Dones de la Generalitat de Catalunya.  
 
La col·laboració interinstitucional es concep també com la posta en marxa d’un treball 
conjunt d’impuls de les polítiques d’igualtat entre municipis, per rentabilitzar recursos i 
per multiplicar l’efecte transformador de les accions plantejades.  
 

Eines:  
 

� Les reunions amb l'Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-
Home de la Diputació de Barcelona son puntuals, depenent de quan 
s’inicien nous projectes, quan s’obre la convocatòria de les 
subvencions... 

 
� Les reunions amb l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de 

Catalunya s’han de definir, fins ara han sigut puntuals. 
 
PARTICIPACIÓ DE LES DONES:  es considera fonamental impulsar processos 
participatius amb les dones que viuen al municipi en el seguiment d’aquest Pla, ja que 
un dels mecanismes històrics d’exclusió va ser no tenir-les en compte com a 
subjectes socials i polítics en la presa de decisions. Per això es necessiten impulsar 
accions específiques per fomentar mecanismes de participació que permetin posar 
una atenció especial en les necessitats, coneixements, experiències i aportacions de 
les dones (en la seva diversitat) a l’hora d’implementar el Pla i les polítiques 
transversals de promoció de la igualtat de gènere. 
 
 

Eines: 
 
Durant el procés participatiu d’elaboració del Pla es van crear canals de participació i 
d’intercanvi amb algunes dones que viuen al poble, entre ells es destaca el Fòrum de 
Dones, que va permetre treballar els temes i les propostes plantejades en el Pla 
d’Igualtat Municipal amb unes trenta dones de diferents edats i orígens. Aquest espai 
pot representar una eina de participació important per al seguiment del Pla. 
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També es poden fer convocatòries puntuals per a accions concretes a desenvolupar. 
 
Així mateix, considerem que una bona font i base de participació, podrà ser l’espai 
bimensual o trimestral on es treballaran temes de gènere amb les participants. 
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XII. AVALUACIÓ 
 
Si volem que el Pla d’Igualtat Municipal sigui una eina de treball eficient, amb 
contingut i sentit i no un document que quedi obsolet, és del tot necessari que tots els 
objectius i també el desenvolupament del Pla, així com les actuacions concretes, 
s’avaluïn periòdicament amb indicadors establerts. 
 
Avaluació per part de l’equip polític, el personal tècnic, el servei d’igualtat i sobretot, 
per la ciutadania, amb especial incidència de les dones. 
 
Per fer-ho possible, partirem no només d’indicadors quantitatius, sinó també de 
qualitatius. 
 
Uns espais avaluadors continus, seran les juntes de govern, les comissions 
executives i d’àrea i els espais participatius de dones, partint dels següents indicadors 
generals: 
 

⇒ Grau d’implicació, participació i compromís de l’equip polític. 
⇒ Grau d’implicació, participació i compromís del personal tècnic i professionals 

vinculats al Pla (siguin municipals o no). 
⇒ Grau d’implicació, participació i compromís de les dones tant en la planificació 

com en el desenvolupament del Pla. 
⇒ Grau de coordinació i eficàcia de les comissions d’àrea i del Servei d’Igualtat.  
⇒ Grau d’adequació dels projectes del Pla a les necessitats de la ciutadania. Es 

resolen o minven les dificultats? S’han assolit els objectius? 
⇒ Grau d’adequació de la temporització plantejada. Cal canviar-la? 
⇒ Grau de satisfacció de la ciutadania respecte al Pla d’Igualtat. 
⇒ Grau de satisfacció de les dones respecte al Pla d’Igualtat. 

 
 
S’avaluarà activitat per activitat i hi haurà una avaluació anual del Pla d’Igualtat. 
 
 
Eines d’avaluació 
 
En principi, l’eina d’avaluació que s’utilitzi dependrà de cada activitat o acció en 
concret. Però si que en podem establir uns mecanismes concrets: 
 

- Registre de participants en activitats concretes. 
 
- Fitxes d’avaluació per accions concretes a les persones beneficiàries 

d’aquestes.  
 

- Fitxes d’avaluació als professionals, quan les activitats siguin 
desenvolupades per professionals externs a l’administració. 

 



   

  

 

 

 98 

- Enquestes de valoració a les entitats de dones del municipi. 
 

- Valoracions de les reunions de tècnics/ques implicades en el Pla, tenint 
en compte què ens ha facilitat i dificultat la intervenció, els canvis que 
ens poden ajudar a millorar el projecte, l’eficàcia i l’eficiència del projecte 
en sí... 

 
Així mateix, per part del Servei d’Igualtat es realitzaran informes d’avaluació parcial  i 
d’avaluació final.  Els informes d’avaluació parcial es realitzaran al finalitzar els 
projectes o accions que es considerin més rellevants i el d’avaluació final, al finalitzar 
el període de l’actual Pla. 



   

  

 

 

 99 

XIII. BIBLIOGRAFIA 
 
 
Alonso, Josep Oliver et al. (2010).  Anuari Econòmic Comarcal 2010. Caixa d’Estalvis 
de Catalunya, Tarragona i Manresa. Barcelona. 
 
Alonso, Josep Oliver et al. (2011). Anuari Econòmic Comarcal CatalunyaCaixa 2011. 
Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa. Barcelona. 
 
Anthony, Carmen i Millar Gladys (1986). Estudio exploratorio sobre el maltrato físico 
de que es víctima la mujer panameña. Universidad de Panama, Instituto de 
Criminología. 
 
Associació Iguala i Equip ADAGIO (2002). Planificant. Propostes metodològiques 
d’elaboració de plans d’igualtat locals. Col·lecció Guies Metodològiques: 5. Oficina 
Tècnica del Pla d’Igualtat de la Diputació de Barcelona.  
 
ATM, DPTOP i IERMB (2006). Enquesta de mobilitat quotidiana de Catalunya 2006. 
Autoritat del Transport Metropolità i Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, Generalitat de Catalunya. 
 
Bodelón, Encarna i Giménez, Pilar (2008). Desenvolupant els drets de les dones: 
àmbits d’intervenció de les polítiques de gènere. Col·lecció Estudis, Sèrie Igualtat i 
Ciutadania. Diputació de Barcelona.  
 
Bofill, Anna (2007). Planejament urbanístic, espais urbans i espais interiors des de la 
perspectiva de les dones. Quaderns de l'Institut; 6. Institut Català de les Dones, 
Generalitat de Catalunya. Barcelona. 
 
Bofill Levi,  Anna (2008). Guia per al planejament urbanístic i l'ordenació urbanística 
amb la incorporació de criteris de gènere. Institut Català de les Dones i Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya. Barcelona. 
 
Briñón García, Mª Ángeles (2007). Una visión de género. Es de Justicia. 
Entreculturas, InteRed, Ayuda en Acción. Campaña Muévete por la Igualdad. Es de 
Justicia. Madrid. 
 
Carrasco Bengoa, Cristina (2006). “La Economía Feminista: una Apuesta por otra 
Economía”, en María Jesús Vara Miranda (coord.). Estudios sobre género y 
economía. Akal. Madrid. Pàg. 29-62. 
 
Carrasco Bengoa, Cristina et al. (2006). Estadístiques sota sospita: proposta de nous 
indicadors des de l'experiència femenina. Eines; 7. Institut Català de les Dones, 
Generalitat de Catalunya. Barcelona. 
 



   

  

 

 

 100 

Carrasco Bengoa, Cristina i Serrano Gutiérrez, Mònica (2007). Compte satèl·lit de la 
producció domèstica (CSPD) de les llars de Catalunya 2001. Col·lecció Estudis, 1. 
Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Dones. Barcelona. 
 
Consejo Económico y Social España (2012). Tercer Informe Sobre la Situación de las 
Mujeres en la Realidad Sociolaboral Española. Colección informes, Número 01/2011. 
Madrid. 
 
Corsi, Jorge (1996). Violencia familiar. Una mirada interdisciplinaria sobre un grave 
problema social. Paidós. 
 
Cuentas Ramírez, Sara i Vera, Patricia (2010). Migració, gènere i desenvolupament: 
Dones transnacionals actores de canvi social. InteRed Catalunya. Barcelona. 
 
De La Fuente Vázquez, Maria (dir.)  (2005). Repensar les Polítiques de Gènere des 
de l'àmbit  local. Col·lecció Ciutats i Persones. Institut de Ciències Polítiques i Socials. 
Barcelona. 
 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació (2010). Enquesta de 
violència masclista a Catalunya. Generalitat de Catalunya. 
 
Díaz Gorfinkiel i P. Orozco Amaia (2011). La organización social de los cuidados y 
vulneración de derechos en España. ONU Mujeres. Entidad de las Naciones Unidas 
para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. Santo Domingo. 
 
Durán, María Ángeles (2011). El trabajo no remunerado en la economía global. 
Fundación FBBVA. Conclusions. 
 
Freixanet Mateo, María (coord.) (2011). No surtis sola. Espais públics segurs amb 
perspectiva de gènere. Col·lecció Ciutat i Persones, Institut de Ciències Polítiques i 
Socials. Barcelona. 
 
Gaya, Mar (2011). Igualant. Reptes i estratègies per a la igualtat d’oportunitats en el 
món del treball. Icaria Editorial. Barcelona. 
 
Gorina Esteve, Maria i Martí Conill, Rosa (2003). Aproximació a la història de les 
dones de Parets. Col·lecció Estudis Locals 4, Ajuntament de Parets del Vallès.  
 
Idescat (2008). Enquesta de Discapacitat, Autonomia Personal i Situacions de 
Dependència.  
 
Institut d'Estadística de Catalunya (2012). Enquesta de l'ús del temps 2010-2011: 
principals resultats. Col·lecció: Estadística Social, Generalitat de Catalunya. 
Barcelona.  
 
López Cancho, Raül i Escola Lliure el Sol (2011) El sexe de l’Àngels. Recursos per a 
l’educació amb perspectiva de gènere i LGTB (lesbiana, gai, transsexual, bisexual). 
Direcció de Drets Civils. Ajuntament de Barcelona. 



   

  

 

 

 101 

 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2012). Demandantes de empleo, paro 
registrado, contratos y prestaciones. Enero 2012. Gobierno de España. 
 
Miralles-Guasch, Carme (2010). Dones, mobilitat, temps i ciutats. Quaderns de 
l’Institut; 14. Generalitat de Catalunya Institut Català de les Dones. Barcelona. 
 
Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2011). IV Informe Anual del 
Observatorio Estatal de Violencia Sobre la Mujer. Informe ejecutivo. Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad. Madrid. 
 
Orozco, Amaia (2007). Cadenas globales de cuidado. Serie Género, Migración y 
Desarrollo, Documento de trabajo 2. Instituto Internacional de Investigaciones y 
Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW). 
República Dominicana. 
 
Torns, Teresa et al. (2007). Les Dones i el treball a Catalunya: mites i certeses. 
Col·lecció Estudis, 2. Generalitat de Catalunya, Institut Català de les Dones. 
Barcelona. 
 
Valls Llobet, Carme et al. (2008). Morbilidad diferencial entre mujeres y hombres. 
Anuario de Psicología, vol. 39, nº1, 2008. Facultat de Psicologia, Universitat de 
Barcelona. 
 

� Base de dades consultades 
 
Ministeri de Treball i Seguretat Social 
 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 
 
Idescat:  
 

El municipi en xifres 
Estadística bàsica de Catalunya 
Banc d'estadístiques de municipis i comarques  
Indicadors de la Unió Europea 

 

Programa HERMES de la Diputació de Barcelona 
 
Consell Comarcal Vallès Oriental  
  

� Normativa   
 
- Documents internacionals i europeus 
 
Convenció per a l’eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones 
(CEDAW), 1979. 



   

  

 

 

 102 

 
Declaració de Beijing i Plataforma d’Acció, 1995. 
 
Comunicació 96/67 de la Comissió Europea “Integrar la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes en el conjunt de les polítiques i accions comunitàries”, 1996. 
 
Directiva 2002/73/CE del Parlament Europeu i del Consell, 2002. 
 
Pla d'Acció de la UE per a la Igualtat de gènere i l'autonomia de les dones, 2010-
2015. 
 
Consell de Municipis i Regions d'Europa, Carta europea per a la igualtat de dones i 
homes en la vida local, 2006. 
 
 
- Documents de l ‘Estat espanyol 
 
Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la 
Violència de Gènere. 

Llei 39/2006 de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en 
Situació de Dependència. 

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes.  
 

- Documents de l’àmbit autonòmic 

Estatut d'autonomia de Catalunya, 2006. 
 
Llei 13/1989, de 14 desembre, d’Organització, Procediment i Règim Jurídic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 
 
Pla de Polítiques de Dones del Govern de la Generalitat de Catalunya (2008-2011). 
 
- Documents de Parets de Vallès 
 
Protocol d’Actuació i Prevenció de la Violència Masclista en la Parella, 2001. 
 
Primer i Segon Pla d’Igualtat Municipal, 2002 i 2007. 
 
Protocol d’Actuació i Prevenció en casos d’assetjament sexual i/o per raó de sexe, 
2009. 
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XIV. PARTICIPANTS 
 
Joventut 
Biblioteca Can Butjosa 
Biblioteca Can Rajoler 
Cultura 
Educació 
Esports 
Medi ambient 
Igualtat 
Servei Local d’Ocupació 
Serveis Socials 
CIAD 
Territori 
IES Torre de Malla 
Associació Cultural de Dones de Parets 
Associació de Dones Africanes de Parets 
 
Amb un especial agraïment a: Maria Gorina, Juana Carranza, Ángela Fernández, 
Ariadna Martínez, Minky Diane, Núria Garriga, Belén Rodríguez, Maruja Lorente, Lídia 
Tur, Begoña García i Mª Luz Sousa. 
 
 
 
 
 
 
Montse Cárdenas Cuevas 
Responsable d’Igualtat Ajuntament de Parets del Vallès 
 
Amanda Alexanian  
Consultora 
 
Ajuntament de Parets del Vallès  
 

 


