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BLOC 1: INTRODUCCIÓ
En aquest primer bloc s’inclou la presentació del projecte d’avaluació de Plans
d’igualtat i els objectius perseguits, així com la metodologia implementada per a
l’elaboració de l’avaluació del Pla d’igualtat.

1. Presentació i objectius
L’Oficina de Polítiques d'Igualtat (OPI) de la Diputació de Barcelona promou el disseny
i la implementació dels Plans d’Igualtat com un dels principals instruments d’aplicació
de les polítiques d’igualtat. Aquests instruments constitueixen el marc de referència
teòric i pràctic, recollint el conjunt d’objectius i línies estratègiques que permeten incidir
en les diferents dimensions de desigualtat, així com les accions concretes que cal
desenvolupar, mirant de responsabilitzar totes les àrees de la institució un període de
temps concret, que sol coincidir en una legislatura.

Els plans d’igualtat municipals i comarcals tenen ja cert recorregut i la majoria d’ens
locals es troben realitzant segons i tercers plans d’igualtat. És necessari doncs, per tal
d’impulsar i donar coherència al cicle complet de les polítiques públiques, posar en
valor l’actuació desenvolupada en el foment de les polítiques de gènere al territori, tot
identificant els aspectes o factors d’èxit i aquells que han de ser revisats de cara a
millorar-los.

L’avaluació implica la recopilació i anàlisi sistemàtica d’informació que permet emetre
valoracions objectives sobre el grau d’assoliment del programa avaluat, els resultats
obtinguts així com la pertinença de les actuacions realitzades per assolir els objectius
proposats. Ha de ser una eina de caràcter pràctic que ofereixi una informació oportuna
en el temps i útil per a la presa de decisions. És a dir, a partir dels punts forts i els
punts febles identificats, l’avaluació ha de servir per millorar l’eficàcia, la coherència i la
pertinença de les actuacions en matèria de polítiques d’igualtat.

Els objectius de l’avaluació són:

● Obtenir una base rigorosa d’informació basada en evidències sobre la
trajectòria realitzada al llarg d’aquest anys en matèria d’igualtat.

● Identificar les contribucions de les àrees de la institució en el desenvolupament
de les polítiques de gènere.

● Valorar la implementació, els resultats i l’impacte del conjunt d’accions
proposades en el Pla d’igualtat.

● Proposar recomanacions de millora per l’elaboració i desenvolupament del
següent Pla d’igualtat del Consell Comarcal.

● Potenciar la transparència pública i la rendició de comptes davant la ciutadania.

Des de l’OPI es vol donar un nou impuls a aquesta fase d'avaluació dels plans
d’igualtat mitjançant la formació, capacitació i acompanyament del personal tècnic
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municipal responsable de la implementació dels plans d’igualtat, per tal que siguin ells i
elles mateixes qui elabora els seus propis informes d'avaluació.

És en aquest marc que l’OPI ha impulsat la iniciativa amb la quarta edició del Projecte
d’avaluació de plans d’igualtat, pel curs 2021/2022. L’objectiu del curs s’ha enfocat a
proporcionar les eines conceptuals i metodològiques a les tècniques referents de les
polítiques d’igualtat als diferents ens locals per poder elaborar avaluacions de plans
d’igualtat de gènere. El projecte ha comptat amb tres moments diferenciats:

● Formació: s’han realitzat 4 sessions de formació presencial i en línia
orientades a oferir els continguts teòrics i les eines metodològiques en relació
amb l’avaluació de les polítiques públiques en general i les polítiques d’igualtat
en particular.

● Assessorament on-line: el projecte ha comptat amb un assessorament i
acompanyament personalitzat emmarcat en l’aula virtual, orientat al
desenvolupament de les diferents dimensions de l’avaluació.

● Tallers participatius amb la ciutadania i el cos tècnic municipal: s’ha
desenvolupat un taller amb el personal tècnic municipal i un taller amb la
ciutadania per tal de copsar les opinions, percepcions i valoracions de les
persones implicades respecte la implementació i els resultats aconseguits amb
el Pla.

El projecte ha comptat amb el suport aportat per l’entitat ÀLIA, Associació Cultural de
Dones per la Recerca i Acció, encarregada de la formació presencial, l’assessorament
on-line i la dinamització dels tallers participatius.

El present informe d’avaluació tracta d’analitzar l’abast i la pertinença de les accions
desenvolupades i el treball realitzat des del 2016 per part del Ajuntament de Corbera
de Llobregat durant el període de vigència del Pla d’Igualtat, per tal d’identificar els
aspectes o factors d’èxit i aquells que han de ser revisats i millorats de cara a
l’elaboració del proper Pla d’igualtat.

2. Metodologia
Les metodologies emprades en el present projecte han combinat enfocaments
quantitatius, qualitatius i participatius.

• Les metodologies quantitatives han permès realitzar una anàlisi objectivable del
grau d’implementació de les accions realitzades en el marc del Pla d’igualtat, així
com dels recursos econòmics i humans emprats. En aquest sentit, l’anàlisi de
dades quantitatives s’ha basat en la documentació disponible per tal de conèixer
allò previst i allò realitzat, i poder-ne fer les comparacions pertinents.



7

• Les tècniques pròpies de la metodologia qualitativa permeten aprofundir en
l'anàlisi de les pràctiques, coneixements, percepcions i actituds dels col·lectius de
persones involucrades. Els tallers participatius realitzats han permès obtenir
informació qualitativa respecte el seu coneixement del Pla d’igualtat i les seves
accions, la implementació de les mateixes, així com els resultats obtinguts i la
seva valoració corresponent. Així mateix, la documentació consultada també ha
permès extreure informació qualitativa rellevant en l’avaluació del Pla d’igualtat.

• Les metodologies participatives s’orienten a incloure els agents implicats en la
definició del problema i les necessitats, així com les accions que hi poden donar
resposta. En aquest cas, els mateixos tallers participatius han permès implicar als
agents clau en el tancament del procés, que suposa l’avaluació del Pla.

En aquest sentit, les tècniques metodològiques per a la recollida d’informació
emprades han estat les següents:

● Anàlisi documental:

S'ha consultat diferents fonts documentals (veure llistat de material consultat a
l’apartat 1 dels annexes).

● Taller participatiu amb personal tècnic municipal:

En el taller participatiu amb el personal tècnic municipal hi ha participat les
següents persones:

- Pere Alarcón, Àrea de Seguretat Ciutadana
- Irene Fitera, Àrea de Joventut
- Francesc Calpe, Àrea de Benestar Social, servei d’Immigració
- Olga Alegrí, Àrea de Comunicació
- Josep Manel Piquer, Àrea d’Educació
- Meritxell Rollo, Àrea d’Atenció a la ciutadania
- Neus Lleonart, Àrea de Benestar Social, serveis socials
- Gemma Ariasol, Àrea de Medi Ambient
- Sandra Medina, Àrea de Polítiques d’Igualtat

● Tallers participatius amb la ciutadania:

En el taller participatiu amb la ciutadania hi ha participat les següents persones:

- Carol Abad, jove no associada
- Mireia Fernández, AFA Escola El Corb
- Noelia Prieto, AFA Escola El Corb
- Victòria J. Àvila, Associació Dones amb Coratge
- Sandra Medina, Tècnica de Polítiques d’Igualtat
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BLOC 2: AVALUACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT
Aquest segon bloc inclou l’anàlisi de les diferents dimensions de l’avaluació:

● Avaluació de l’elaboració i el disseny: procés d’elaboració de la diagnosi de
necessitats i del Pla d’Igualtat, coherència interna, nivell de concreció i
formulació del marc lògic (relació entre objectius estratègics, objectius operatius
i accions), pressupost previst i agents implicats previstos en un inici. Els
resultats de l’avaluació del disseny es presenten en el capítol 3 d’aquest mateix
bloc.

● Avaluació del procés d’implementació: grau de compliment de les accions,
dificultats detectades, execució del pressupost previst i agents implicats en el
desenvolupament de les accions. Els resultats de l’avaluació de la
implementació es presenten en el capítol 4 d’aquest mateix bloc.

● Avaluació dels resultats: nombre i tipus d’activitats realitzades, resultats
aconseguits a través de les accions desenvolupades i persones beneficiades
pel conjunt d’accions. Els resultats de l’avaluació de resultats es presenten en
el capítol 5 d’aquest mateix bloc.

3. Avaluació del disseny del Pla
Per tal d’avaluar el disseny del pla d’igualtat, s’ha parat atenció a les següents
variables:

• El procés d’elaboració del Pla i la identificació de necessitats (diagnosi).

• L’estructura del Pla i el marc lògic corresponent (relació entre línies estratègiques,
objectius i accions previstes).

• Les accions plantejades per a l’assoliment dels objectius i els resultats esperats

• Les estratègies de la transversalitat plantejades.

• L’adequació del calendari i els recursos previstos en relació amb les accions
plantejades.

3.1 Pertinença del procediment metodològic per a l’elaboració del Pla

Pel que fa al procés d’elaboració del II Pla d’igualtat de gènere 2016/2020 de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, cal destacar que aquest municipi va
desenvolupar el seu primer Pla d’Igualtat de Gènere durant els anys 2009/2013,
després de la realització d’una Auditoria de Gènere. El Pla estava estructurat en 7
línies estratègiques, 16 objectius generals i 105 accions, i el seu grau d’implementació
va ser del 73%, d’acord a l’avaluació que es va realitzar al 2014-2015.
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Per a poder elaborar el Pla que ens ocupa, es va realitzar una diagnosi amb el suport
de la Diputació de Barcelona, seguint el seu model, en la qual hi van participar la
majoria de les àrees de l’ens local i que va ser desenvolupada per la consultora FEM.

A partir de les següents eines metodològiques: revisió documental, grups de discussió
i un qüestionari d’avaluació i diagnosi, es van detectar diferents necessitats del
Ajuntament de Corbera de Llobregat que van contribuir a dissenyar el II Pla d’Igualtat
del municipi. En concret, en la fase de diagnosi del II Pla d’Igualtat de Corbera de
Llobregat, es va assenyalar la rellevància de la fragmentació urbana del municipi (amb
34 nuclis), el que en combinació amb una orografia caracteritzada per importants
desnivells condiciona fortament la vida al municipi, determinant el dia a dia i les
necessitats de la ciutadania.

La diagnosi d’aquest II Pla comença amb una anàlisi poblacional. En aquell moment
s'indica un lleu augment de la població que s’ha mantingut, al 2015 es situava en
14.240 i al gener de 2021 comptem amb 15.017 persones registrades al padró. La
distribució per sexe de la població de Corbera de Llobregat era força equitativa, encara
que la població masculina és lleugerament més nombrosa que la femenina (50.1%
versus 49.9 %). El gruix de la població es concentra en els grups de població adulta
(població jove un 19.9%, població adulta un 66,80% i població gran un 13,27%).
L’índex d’envelliment es situava en un 66.62, fet que demostra que la població infantil
és més nombrosa que la població de més de 65 anys. La taxa d’estrangeria era del
8,08%. Posteriorment analitza el compromís amb les polítiques d’igualtat, el
manteniment de la regidoria pròpia amb espai propi (CIRD), els plans portats a terme,
la representació de les dones a la composició de l’Equip de Govern (que el 2015 es
situava en un 40% i actualment ha augmentat a un 50%).

La diagnosi va ser útil ja que va permetre identificar punts forts de la institució i
necessitats a millorar, amb l’objectiu de continuar treballant en l’assoliment de la
igualtat efectiva entre homes i dones.

Pel que fa al II Pla d’Igualtat de Gènere de Corbera de Llobregat, es va elaborar a
partir de 2016, aprovant-se al Ple municipal el 2017. Aquestes accions van ser
consensuades amb la participació i implicació de les diferents àrees de la institució
mitjançant tallers participatius i tallers amb la ciutadania. El II Pla d’Igualtat de Corbera
de Llobregat inclou accions a realitzar conjuntament amb les diferents àrees de l’ens
local. La planificació d’aquestes accions es va consensuar amb els diferents
representats de les àrees implicades.

En la comissió d’elaboració del pla integrada per personal tècnic i polític de diferents
àrees de l’Ajuntament hi va haver una forta implicació. De l’equip polític hi va participar
un 40% del consistori. A més del regidor d’igualtat van participar-hi l’alcaldessa i les
dues tinentes d’alcaldia. Tot i que hi ha un clar biaix de gènere en la participació
política també es rellevant que els càrrecs més alts van fer una ferma aposta per les
polítiques d’Igualtat.

En relació al personal tècnic van participar 20 persones i van quedar representades
totes les àrees i departaments a excepció de brigades i intervenció.

Les sessions participatives amb la ciutadania van tenir una participació de 17 persones,
majoritàriament vinculades a entitats de dones del municipi.
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3.2 Pertinença de l’estructura del Pla

El Pla d’Igualtat compta amb una estructura composada per una presentació per part
de l’Ajuntament, una introducció de tres pàgines presentant el marc normatiu de les
polítiques d’igualtat, una presentació dels objectius del propi pla i les línies
estratègiques que el vehicularan, la metodologia d’elaboració, la diagnosi de gènere
sobre el municipi, el pla d’acció, una proposta del sistema de seguiment i avaluació, i
la bibliografia.

El Pla d’Igualtat de Gènere es va estructurar en 6 línies estratègiques, que coincidien
amb les del Pla d’Igualtat de Gènere de la Diputació de Barcelona:

Línia 1. Compromís amb les polítiques d’igualtat.

Línia 2. Acció contra la violència de masclista.

Línia 3. Drets i qualitat de Vida.

Línia 4. Coeducació.

Línia 5. Reformulació dels temps i dels treballs.

Línia 6. Reconeixement del lideratge i participació de les dones.

Pel que fa a l’estructura del II Pla d’Igualtat de Corbera de Llobregat, les necessitats i
problemes es defineixen com a “punts forts i punts a millorar” i a continuació es
presenten les accions.

Presentem aquí algunes consideracions a tenir en compte respecte el disseny del pla:

● Es troba a faltar un marc conceptual, i com a marc normatiu s’exposen les
referències exclusivament de tres lleis.

● El 58% del document es composa de la diagnosi. El gran gruix del document i
el desenvolupament del pla recau doncs en aquesta diagnosi que donarà lloc a
les accions a desenvolupar. Aquesta diagnosi descriu situació del municipi i
s’elabora també la mateixa segmentada per les diferents línies a desenvolupar
dins del pla, tot i que les línies no s'extreuen de les necessitats trobades a
diagnosi, sinó que estan marcades prèviament, el que limita la potencialitat de
l’adaptació al context i característiques particulars del municipi.

● Per altra banda, el II Pla d’Igualtat de Corbera de Llobregat, defineix els seus
objectius generals i específics, i aquests majoritàriament es deriven de l’anàlisi
de necessitats prèvies. Tanmateix, no es vinculen ni entre ells ni amb les
accions i, per tant, no permeten avaluar l’assoliment d’aquests a través de les
accions executades.

● Destaca també el nivell de detall amb què es formulen moltes de les actuacions,
el que facilita l’execució posterior.

D’objectius generals hi ha un total de 16, d’específics uns 27 i d’accions 69. Aquests
objectius defineixen les polítiques públiques en matèria de gènere cap a on vol
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avançar l’Ajuntament amb aquest pla. Les línies estratègiques amb més objectius
generals descrits són la línia 1 de Compromís amb les polítiques d’igualtat, seguida de
la línia 3 de Coeducació, tal com queda recollit al gràfic següent.

Gràfic 1. Objectius generals per línia estratègica

Font: elaboració pròpia.

En relació amb els objectius específics la línia que destaca es la línia 2 d’Acció contra
la violència masclista, tot i que no és la línia que té ni més objectius generals ni més
accions a desenvolupar.

Gràfic 2. Objectius específics per línia estratègica

Font: elaboració pròpia.

Cada acció incorpora l’especificació de les següents qüestions:

• Termini: Curt, mig, llarg o continu
• Àrees implicades
• Indicadors d’avaluació
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Gràfic 3. Actuacions previstes per línia estratègica

Font: elaboració pròpia.

La línia 1 del Compromís amb les polítiques d’Igualtat (amb 17 accions) és la línia amb
major nombre d’accions, i la que menys preveu és la 6, de Participació i lideratge de
les dones (amb 6 accions).

Les accions contemplades en el Pla eren accions assumibles i ajustades a la realitat
en relació amb els recursos humans i les capacitats tècniques disponibles, així com
amb els recursos econòmics disponibles, en tant que la seva majoria es poden dur a
terme dins de les funcions assignades a diferents professionals de l’organització,
sense que suposi despeses extraordinàries.

Respecte el nombre d’accions, en el moment de l’elaboració del Pla es va partir de les
accions que ja estaven fent-se i d’aquelles que es podien incorporar sense que
suposessin un desajust en els recursos tècnics i econòmics disponibles. Val a dir però,
que, les Polítiques d’igualtat són polítiques vives, en creixement constant i que es
modifiquen per noves demandes o reivindicacions socials. Per això, durant aquest
període de temps, hi ha hagut nous projectes, fet que ha suposat una menor
disponibilitat tècnica per a la realització de les accions. Tanmateix el II Pla d’Igualtat de
Corbera de Llobregat no especifica pressupost, ni l’Ajuntament realitza el pressupost
general amb perspectiva de gènere.

D’altra banda, el II Pla d’Igualtat de Corbera de Llobregat, no té un cronograma
específic, només contempla les següents temporalitats: curt, mig, llarg termini i acció
continua. Això dificulta la planificació i el compromís per a dur a terme les accions en
un temps concret.

Finalment, les accions compten amb indicadors d’avaluació detallats per a cada acció,
corregint així la situació del primer pla en que hi havia una mancança d’indicadors. Tot
i que molts dels indicadors d’avaluació previstos són mesurables, no es van establir
mesures per a la recollida d’informació d’una manera sistemàtica, la qual cosa
impedeix avaluar el resultat de les accions i l'assoliment dels objectius. Així mateix
s’han incorporat un volum d’indicadors tant exhaustiu i complert que a la pràctica ha
complicat el seguiment i l’avaluació a través d’aquests. Els indicadors, a més,
s’associen a les accions i no als objectius.
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4. Avaluació de la implementació del Pla
Per tal d’avaluar el procés d’implementació del Pla, s’han analitzat les següents
qüestions:

● Grau d’implementació de les accions i de l’acompliment de les línies
estratègiques.

● Recursos econòmics destinats.

● Estructura organitzativa i transversalitat assolides.

4.1 Avaluació de l’acompliment del Pla

Cal destacar positivament l’alt grau d’execució d’aquest Pla. Només s’han deixat
d’implementar un 13% de les accions previstes al II Pla d'Igualtat de gènere: 59
mesures d'un total de 69. 35 d’aquestes accions (un 37%) s’han implantat en la seva
totalitat tal com estava en el disseny del pla, 49 estan parcialment realitzades o s’ha
modificat l'acció en el transcurs de la seva implementació (53%) i 9 han quedat
pendents (10%).

Les línies amb major grau de compliment són la línia 1 de Compromís amb les
Polítiques d’Igualtat de Gènere i la línia 2 d’Acció contra la violència masclista, mentre
el menor grau el trobem a la línia 5 dirigida al Reformulació dels temps i dels treballs.

Gràfic 4. Grau d’implementació de les actuacions per línia estratègica

Font: elaboració pròpia

Tal com el gràfic assenyala, quatre de les sis línies tenen més del 50% d’acompliment.

A continuació s'analitza l'acompliment i la implementació de les accions per a cada
una de les línies estratègiques del Pla.

http://www.cdp.udl.cat/home/images/pdfs/II_PIO_definitiu_aprovat_consell_govern_prorroga.pdf
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Línia 1: Compromís amb les Polítiques d’Igualtat
En aquesta línia d’un total de 17 actuacions dissenyades s’han executat de forma total
10 accions i parcialment 4 actuacions. Això deixa només un 18% de les actuacions no
acomplertes.

Gràfic 5. Grau d’implementació de les actuacions de la línia estratègica 1

Font: elaboració pròpia a partir de les memòries del servei

Les accions no realitzades fan referència al funcionament de les comissions de
seguiment. La manca de temps de part de la plantilla, la sensació de reunions
innecessàries va portar a que s’optés per assajar un model de comissions aglutinades
de forma sectorial i més concreta. Algunes com les de comunicació van ser un èxit,
generant projectes transversals nous, com també les de centrades en violència
masclista, perquè coincidia amb la comissió tècnica del circuit local de violència
masclista. Les comissions d’Esports, Educació i Desenvolupament econòmic (actual
àrea d’Empresa i Emprenedoria) es van realitzar al 2017 i 2018 i es van deixar de
realitzar, passant a treballar conjuntament per projectes o per coordinar-se per accions
concretes, però ja no pel seguiment del pla.

En relació a les accions realitzades de forma parcial, algunes s’han modificat:

• La que es centra en la difusió de les accions de la Regidoria d’Igualtat mitjançant
el butlletí d’igualtat, donat que aquest va desaparèixer per donar espai a altres
mitjans de difusió vinculats a les xarxes socials.

• Respecte l’acció d’incloure indicadors desglossats per sexe i dissenyats amb
perspectiva de gènere a totes les memòries anuals de cada departament, ens vam
adonar que per un costat la majoria de departaments no fan memòria i els que si la
fan ja inclouen la segregació per sexe, però no s’analitzen les implicacions de
gènere de les dades.

• En relació a la realització de noves enquestes i recerques sobre la realitat de les
dones de Corbera en relació a diferents temes, tot i que es va iniciar un treball
conjunt amb l’àrea de transparència i es van fer unes primeres proves, es va
valorar que s'haurien de millorar els mitjans tècnics tant per facilitar la participació
com a posteriori la recollida de les dades i el seu anàlisi.

Les accions que s'han implementat tal i com estava previst són aquelles amb un
caràcter de procediment automàtic com la creació del pla, l’aprovació del mateix, i el
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manteniment dels recursos de l’àrea tant en recursos humans con en pressupost.
També fan referència a la voluntat i la proposta de mantenir les formacions amb
perspectiva de gènere.

Línia 2: Comunicació, imatge i llenguatge
En aquesta línia d’un total de 12 actuacions dissenyades s’han executat de forma total
7 accions i parcialment 4 actuacions. Això deixa amb només un 7% de les actuacions
no acomplertes.

Gràfic 6. Grau d’implementació de les actuacions de la línia estratègica 2

Font: elaboració pròpia

L’acció que ha restat sense implementar ha estat el compromís en acompanyar les
dones víctimes de violència masclista al jutjat i a d’altres tràmits. En algunes ocasions
s’ha pogut resoldre amb l’acompanyament del cos de Mossos d’Esquadra, si han
iniciat la intervenció, o a les Oficines d’atenció a la víctima del delicte (OAVD) de
Justícia a partir de la seva creació l’any 2016. L’ajuntament per manca de personal no
pot assegurar al 100% aquesta mancança del sistema, tot i que sí que hi ha voluntat
de poder oferir aquest servei.

En quant a les accions semi realitzades trobem:

• La implantació d’un nou model o programari de tractament de la informació del
Servei d'Atenció a les Dones, ja que no es van poder incorporar els expedients al
sistema Hestia donat que algunes professionals externes no disposen d’eines
informàtiques ni de temps sobrant posterior a cada sessió per tal d’incorporar les
dades recollides en aquest programa. S'ha començat a utilitzar, però fins al
moment significa duplicar la feina el que limita molt la capacitat per a acomplir
aquesta mesura de forma sistemàtica, donat que requeriria una ampliació de
personal i/o d’hores.

• La mesura de l’acompanyament de policia local a la comissaria de Mossos
d’esquadra, sense una ampliació de personal no es pot exigir el seu compliment
total. Per tant queda semi realitzada, ja que dependrà de la disposició de temps i
personal.

http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/serveis_als_ciutadans/atencio_a_la_victima/oficina_d_atencio_a_la_vi
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• La recollida de dades de casos de violència en el municipi per part de tots els
serveis per elaborar un informe conjunt. S’ha evidenciat que és inviable donat que
cada servei recull de forma diferent les dades, i amb freqüència, com en el cas de
Mossos d’Esquadra o del CAP això ve donat pel propi programari que utilitzen, el
que desborda l’àmbit local. Aquesta dificultat s’ha analitzat en diversos cops i ha
deixat palès que la complexitat de la violència masclista fa que cada agent
intervingui des de diferent prisma ja que en el fons té un angle de visió diferenciat.
Això pot aportar riquesa alhora d’elaborar els casos, perquè permet una visió de
360º, alhora que augmenta la complexitat d’analitzar les situacions i poder establir
una recollida integral dels casos.

Per últim respecte aquesta línia 2, pel que fa a les accions realitzades, estan en relació
a donar difusió del protocol, proporcionar formacions especialitzades, mantenir les
campanyes del 25N, mantenir el servei d’assessorament jurídic i psicològic al SIAD,
crear i difondre una guia de recursos, i desenvolupar programes de prevenció per a
joves.

Línia 3: Drets i qualitat de vida
En aquesta línia d’un total de 16 actuacions dissenyades s’han executat de forma total
8 accions i parcialment 7 actuacions. Això deixa amb només un 6% de les actuacions
no acomplides. Cal destacar que una bona part no s’impulsen directament per l’Àrea
de Polítiques d’Igualtat.

Gràfic 7. Grau d’implementació de les actuacions de la línia estratègica 3

Font: elaboració pròpia

Respecte l’acció que no s’ha dut a terme, Introduir la variable sexe la memòria de
Serveis Socials, no es podia resoldre doncs és una àrea que no elabora memòries, per
la qual cosa era més aviat una acció mal dissenyada.
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Pel que fa a les accions semi realitzades destaquem:

• Creació d’espais destinats a la criança: es va portar a terme per iniciativa
ciutadana i hi ha la voluntat de crear un servei municipal.

• Potenciar l’oferta de lleure per la població jove: a l’any 2019 l’Ajuntament va crear
una plaça de tècnic/a de joventut, si bé la pandèmia va impedir el seu
desplegament i encara està pendent de desenvolupar-se de forma efectiva.

• Crear un banc del temps: es va realitzar al 2016 amb molt d’èxit, si bé la tasca de
crear-lo i dinamitzar-lo va recaure totalment a Polítiques d'igualtat i era un volum
de feina no assumible. El pes hauria d’haver-se compartit amb unes altres àrees o
amb que alguna persona participant s’hagués compromès a dinamitzar-ho.

• Si bé l’adequació dels horaris dels autobusos va millorar, incorporant inclús un
autobús nocturn; l’execució de la mesura és encara limitada i requereix millora,
potser amb altres eines que no siguin els autobusos de línia, transport deficitari en
el municipi.

• Donar major visibilitat al grup de lactància del municipi: va haver-hi diferents
factors de canvi contextual i actualment aquest servei el lidera el servei d’ASSIR
del CAP municipal, en contacte amb el grup de lactància i les formadores.

• Cicle de jornades i tallers de salut de les dones en diverses etapes del cicle vital:
s’han realitzat però amb dificultats per fomentar la participació de les dones en
algunes d’aquestes etapes. En conseqüència s’han ofert en obert i finalment hi ha
etapes que han quedat excloses (per exemple, s’han dissenyat tallers de sexualitat
adreçats a la població jove, però finalment qui ha participat són dones d’entre 30 i
50 anys).

• Diversificar ofertes esportives: no és fins al 2022 que no hi ha un canvi de model
de licitació d’aquestes activitats que permetrà diversificar l’oferta.

Línia 4: Coeducació
En aquesta línia d’un total de 10 actuacions dissenyades s’han executat de forma total
5 accions i parcialment 3 actuacions. Tot i que no hi ha actuacions no acomplides, si
que hi ha dues respecte les que no hem aconseguit dades de la seva execució.

A destacar que és una línia on totes les accions estaven dissenyades per executar-se
a mig termini, tot i que finalment la majoria s’han implementat al final del pla.
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Gràfic 8. Grau d’implementació de les actuacions de la línia estratègica 4

Font: elaboració pròpia

De tot el pla és aquesta línia la que conté unes accions més interconnectades, per la
qual cosa sense una actuació global n’hi ha algunes que no es poden desenvolupar.

En relació a les dues accions respecte les que no tenim dades:

• L’acció de realitzar una jornada informativa per a la tria d’especialitat des de la
perspectiva de gènere no és competència local -possiblement s’hagi desenvolupat
des de la coordinació psicopedagògica dels mateixos centres educatius. Si la
transversalitat costa dins d’un mateix ens, fer seguiment d’accions amb entitats
externes és encara més complicat.

• L’altre de donar punts dins dels barems de les subvencions a les AMPA dels
centres educatius que organitzin activitats coeducatives dirigides a famílies a dia
d’avui es considera ineficaç si no es comptava alhora amb mitjans, un mínim de
formació i/o estructura proporcionada per l’Ajuntament. Durant aquests últims anys
s’han incorporat formacions, recursos pedagògics i acompanyament que, en el
curt termini, es considera que en un futur es podrà puntuar en positiu dins les
subvencions. Fins el moment, mancava l’estructura base, així com l’estructura
relacional com per afavorir aquesta acció.

Les accions semi-implementades són en general accions que en algun moment s’han
dut a terme, però potser no amb una consistència al llarg del temps, el que
popularment diríem “fer bolets”. Mancaria doncs donar una certa estabilitat a les
accions.

És rellevant assenyalar que durant aquest període de temps va sorgir un agent
important, no previst inicialment, que va permetre donar impuls a tota aquesta línia, el
Centre de Recursos Pedagògics Baix Llobregat 6. Això va fer que les accions
realitzades tinguessin un desenvolupament molt més integral i fa possible a dia d’avui
que la proposta de desenvolupar un pla local de coeducació s’hagi pogut plantejar amb
més solidesa de cara al futur.

No hi ha cap acció que es consideri que no s’ha implementat.
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Línia 5: Reformulació dels temps i dels treballs
En aquesta línia d’un total de 8 actuacions dissenyades s’han executat de forma total 3
accions i parcialment 1. El percentatge d’acompliment i no acompliment és idèntic.

Gràfic 9. Grau d’implementació de les actuacions de la línia estratègica 5

Font: elaboració pròpia

De les accions implementades en destaquem dues:

• Formació adreçada a dones per millorar la seva ocupabilitat: s’ha mantingut al llarg
del pla, tot i que les dues primeres formacions en les valoracions finals es va
avaluar que no s’aconseguien els objectius inicials. A partir de la tercera formació
es va consolidar un model formatiu que empoderava a les dones i que finalitzava
amb un alt grau d’inserció laboral.

• L’altre acció a destacar va ser l’acompanyament en la creació de l’Entitat Xarxa de
Dones Emprenedores de Corbera, entitat local amb molt de potencial i que ha
demostrat la seva vàlua fins i tot en període de pandèmia.

De l’actuació sense dades d’aquesta línia, cal apuntar que les dades s’han recollit
segregades per gènere però no s’han analitzat. Aquesta actuació respon a analitzar la
participació de les dones en el SOAL i avaluar els resultats amb perspectiva de gènere.
Cal tenir previst pels propers plans d’igualtat la dificultat, no tant de recollir dades
segregades, sinó del temps d’anàlisi posterior, molts cops no és una tasca que es
pugui incorporar a l’agenda del personal laboral vista la manca de personal en la
majoria d’àrees i la manca de temps.

Respecte les que no s’han realitzat, es considera que eren principalment accions mal
dissenyades, bé perquè no es corresponen amb una demanda ciutadana, bé per la
manca de personal per impulsar-les:

• Organitzar activitats adreçades a les famílies al voltant del tema de la
coresponsabilitat familiar i social en la cura de les persones dependents, la criança
i el manteniment de la llar.

• Campanya dirigida a sensibilitzar la ciutadania sobre la persistència de les
desigualtats de gènere en l'àmbit laboral: Discriminació salarial; Discriminació en
les condicions laborals respecte als companys homes.; Comentaris al lloc de
treball de caràcter sexual, relacionats amb l'aspecte físic o la forma de vestir.
Menor valoració de la seva feina, major exigència en els resultats que els
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companys homes. Ésser ignorades en la presa de decisions i les opinions
expressades. Dificultats o impossibilitat de promoció i d'assolir càrrecs de
responsabilitat. Embaràs

• Campanya dirigida a sensibilitzar el teixit empresarial sobre els avantatges de
facilitar la vida familiar i personal del personal.

Línia 6: Reconeixement del lideratge i participació de les dones
En aquesta és la línia amb menys accions en el disseny, un total de 6 actuacions, de
les quals s’han executat de forma total 2 accions i executades parcialment o
reformulades 3 actuacions. Amb un 17% de les actuacions no acomplides.

Gràfic 10. Grau d’implementació de les actuacions de la línia estratègica 6

Font: elaboració pròpia

L’acció realitzada que destaquem és la diversificació de les ofertes d’activitats: en cada
jornada o trimestre s’intenta tenir present la diversitat d’edats per poder adreçar-se a la
totalitat de les dones de la població. No obstant s’haurien d’establir canals de
comunicació que permetin que la informació arribi a tota la població. Així mateix, l’Àrea
de Participació també hauria de crear mecanismes que facilitin i dinamitzin la
participació ciutadana, que tot i que no tenim dades que ho demostrin si que la
percepció compartida és que ha anat minvant al llarg dels anys i encara de forma més
notable amb la situació derivada de la Covid-19.

Les dues accions semi-implementades es relacionen amb la participació de les dones
als consells consultius. En el moment del pla ja es va delimitar que no hi havia interès
en crear un Consell de Dones. Sí que hi ha consells sectorials (Esports, Educació i
Gent gran) on hi ha la participació de dones, però aquests no incorporen perspectiva
de gènere. Tot i que s’intenta fomentar la participació de les entitats de dones en els
mecanismes participatius i consultius com d’altres entitats, s’ha de tenir en compte que
hi ha un element clau a l’hora d’interpretar la baixa participació: les dificultats en el
relleu de les juntes associatives i l’esgotament de les persones que han estat al
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capdavant de les entitats, que fa que la participació en temàtiques que inicialment no
són d’interès principal de l’entitat es consideri una tasca secundària.

L’acció no realitzada es Elaborar un Fulletó on es reculli: Nombre de dones i homes de
cada entitat municipal. Nombre de dones i homes en les Nombre de dones i homes en
presidència i secretaria. juntes directives. Va haver-hi acord tècnic transversal entre les
àrees d’Igualtat, Comunicació i Cultura per elaborar-lo, però finalment al 2017 per
directriu política es va desestimar aquest plantejament i es va reconduïr en l’elaboració
d’una guia que no era d’entitats i no donaria compliment a l’actuació.

4.2 Avaluació del pressupost executat del Pla

El Pla no descriu el pressupost específic pel desenvolupament de cada acció ni de
cada línia, i el cost de les accions no es va quantificar. En les accions on el
desenvolupament requeia en diferents àrees tampoc es va acabar de definir si el
pressupost corresponia a l’Àrea d’Igualtat o s’havia d’aportar conjuntament amb les
àrees implicades en el seu desenvolupament. El pressupost general de l’Ajuntament
no s’elabora amb una metodologia que inclogui la perspectiva de gènere, així que és
impossible quantificar si és coherent amb el que estableix el Pla -si bé s’estima que no
és així.

Tot i que no estigui recollit al document del Pla, presentem una anàlisi a dos nivells:

1. Per línia estratègica

2. En relació al pressupost propi de l’Àrea.

Per línia estratègica observem que moltes de les accions es contemplen ser
realitzades per recursos humans propis de l’ajuntament (Capítol I), especialment en la
línia 1 de compromís amb les polítiques d’igualtat on el 88% de les accions es preveu
que siguin implementades amb el treball tècnic del personal de l’Ajuntament.

Només un 10% de les accions preveu que es realitzin amb pressupost propi d’activitats
generals d’altres àrees.

Gràfic 11. Partides pressupostàries en l’execució del pla

Font: elaboració pròpia a partir de les memòries del servei
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En un segon nivell d’anàlisi de la implementació del Pla, podem valorar l’evolució del
pressupost vinculat al capítol I i II de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat. Des d’aquesta
perspectiva podem observar un creixement significatiu a partir del 2019 que es manté
de forma bastant estable.

Gràfic 12. Pressupost global vinculat a l’Àrea de Polítiques d’Igualtat 2016-2021

Font: elaboració pròpia a partir de les partides pressupostades

El capítol I i les partides vinculades al manteniment i al subministrament del CIRD es
mantenen estables.

A partir de l’any 2018 comencen a incorporar-se partides noves. En concret al 2018,
arrel de l’atorgament d’una subvenció de la Diputació de Barcelona, es crea la partida
per l’atenció psicològica per a fills i filles que han patit violència, tot i que no és fins al
2019 que aquesta incorpora la subvenció al 100% i es pot iniciar una contractació
d’una professional especialitzada.

Al 2019 tenim un increment de la partida general d’activitats d’igualtat en un 75,44%,
es crea una partida per activitats de sensibilització en diversitat sexual, i s’incorpora en
la gestió de l’àrea de polítiques d’igualtat una partida de serveis públics per poder
desenvolupar el pla estratègic urbà amb perspectiva de gènere. Aquesta partida, un
cop realitzat el pla, acaba modificant el seu objecte i baixant el pressupost per poder
fer front a la contractació de punts liles a partir de l’any 2020.

Amb la nova llei de pressupostos a partir del 2019 hi ha partides de caràcter general
vinculades al manteniment i a la publicitat que depenien directament de l’Àrea de
Polítiques d’Igualtat, però amb l’obligació de fer licitacions que aglutinin els mateixos
conceptes passen a estar gestionades per altres àrees.

No hi ha molta diferència entre el pressupost inicial previst i l’executat. Les partides
d’atenció psicològica estan lligades a licitacions i les partides d’activitats estan
vinculades entre sí, i habitualment durant l’últim trimestre de l’any s’ha de contractar
amb crèdit per vinculació.
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L’únic any en el que hi va haver fortes variacions entre els crèdits inicials i els crèdits
per vinculació va ser l’any 2020, ja que per donar resposta a la pandèmia es van
modificar les partides de totes les àrees per atendre a necessitats sobrevingudes. En
el cas de l’Àrea de polítiques d’igualtat es va ampliar tot el que la llei de contractes
permet les atencions psicològiques i va modificar-se el capítol vinculat a les activitats.

En resum, el pla no contempla ni estableix un pressupost orientatiu per cadascuna de
les accions previstes en cada línia estratègica. Tot i que no sigui explícit, moltes de les
accions requereixen més una implicació del personal municipal que pressupost per
desenvolupar les accions.

Una part de l’augment de pressupost de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat està en relació a
l’assoliment de nous reptes que no es poden preveure al Pla inicialment, com són el
desplegament de les polítiques de sensibilització en diversitat sexual, i la
implementació dels punts liles en la prevenció de les violències sexuals en entorns
d’oci nocturn. Veiem doncs com les polítiques d’igualtat han estat unes polítiques vives
i en desenvolupament constant en vinculació directa amb aspectes socioculturals i
noves propostes d’actuació.

4.3 Avaluació dels recursos humans i de les àrees implicades en l’execució el
Pla

Hem tingut dificultats per diferenciar entre els agents que havien de participar en el
disseny i els que s’han participat finalment en la implementació. La sensació subjectiva
de la tècnica de polítiques d’Igualtat es que hi ha força congruència entre el disseny i
la implementació.

Gràfic 13. Agents implicats previstos en el disseny del pla, per línia estratègica

Font: elaboració pròpia a partir del II Pla d’Igualtat

Tal i com es detalla en el gràfic 13, en el disseny la implementació recau molt sobre
l’Àrea de Polítiques d’Igualtat, present a totes les línies. Incorporant-se al 100% de les
actuacions de les línies 4, 5 i 6. La barra vertical del gràfic 13 correspon a les
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actuacions a implementar en número absoluts. La línia on Polítiques d’igualtat participa
menys i delega la responsabilitat és en la ínia 3. Les altres dues àrees més
transversals amb una forta presència en 4 de les 6 línies és Comunicació i
Ensenyament.

Cal tenir en compte que hi ha àrees que no disposaven de personal tècnic en el
moment de l’elaboració del pla, com per exemple Joventut i Medi Ambient. O àrees
que només compten amb auxiliars de gestió i no hi ha figura de personal tècnic
referent que pugui acompanyar la creació de projectes o el disseny d’actuacions, com
per exemple, Cooperació, Salut Pública, i Habitatge.

Així mateix, a l’hora de valorar el desenvolupament del pla cal tenir en compte que ha
coincidit amb un període de múltiples canvis polítics. El referent polític quan s’inicia
l’aprovació i desenvolupament del pla és un regidor d’ERC. De finals de 2017 al primer
terç del 2018 hi ha canvis al consistori i la regidoria de Polítiques d’Igualtat pertany al
PSC. Al 2018 torna a haver-hi una moció de censura i s’estableix una nova referent
política, en aquest cas de la CUP. Al 2019 hi ha eleccions municipals i canvia
novament la regidora de l’Àrea, no obstant es manté el partit CUP com a referent i
responsables de les directrius polítiques en les Polítiques d’Igualtat locals.

A continuació es presenta la valoració dels i les tècniques que han participat al taller
d’avaluació.

Sobre el coneixement del Pla d’Igualtat actual:

• Es considera que el Pla d’Igualtat és conegut per la resta de persones de l’ens
local, donat que la majoria havia participat en la seva elaboració, tot i que també
comentaven que no el recordaven amb precisió. Les noves incorporacions en no
tenen coneixement.

Valoració del compromís del nom de l’ens local en matèria de gènere i de la impuls de
les actuacions d’igualtat de gènere:

• Es posa de manifest que, si bé les coordinacions son fluides entre departaments la
transversalitat es entesa des de la creació de projectes amb una cogovernança.

• S’ha anat incorporant la perspectiva de gènere en les diferents àrees gràcies a les
formacions realitzades així com a la creació de projectes sectorials conjunts,
destacant les àrees d’Ensenyament i Urbanisme, així com la temàtica de la
violència masclista que aglutina la participació de diferents àrees.

• A nivell institucional, cal destacar que el compromís polític per les polítiques
d’igualtat ha facilitat la creació de protocols i plans des de la perspectiva de gènere.

• Es considera que la transversalitat amb l’àrea de comunicació es va crear amb el
desenvolupament del primer pla. En aquest segon pla s’ha consolidat.

• La transversalitat amb l’Àrea d’Ensenyament s’ha anat afiançant.

• Hi ha àrees que caldria enfortir el treball transversal, encara en estat molt
primigeni o puntual, com les àrees de Medi Ambient, Esports i Cooperació.

• La feina del dia a dia és una barrera a l’hora de desenvolupar les accions del Pla i
de motivar i fer que el personal s’impliqui en la implementació d’aquest. Amb el
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volum de feina quotidià, les persones no estan interessades i els hi costa treure
temps del poc que tenen per dedicar a l’aplicació del Pla. És a dir, no està
planificat dins les tasques que assumeix cada àrea i s’entén com un encàrrec
addicional.

5. Avaluació dels resultats del Pla
Per tal d’avaluar els resultats del Pla d’igualtat, s’han analitzat les següents dimensions:

• Indicadors d’avaluació i resultats esperats en el Pla

• Difusió i comunicació.

• Valoració de les accions del Pla.

5.1 Indicadors de resultats

Respecte a l’avaluació dels resultats, s'analitza cada una de les accions tenint en
compte els indicadors d’avaluació que s’havien definit prèviament. Els indicadors
d’avaluació mantenen una coherència amb l’acció i que permeten la seva avaluació,
en tant que són concrets i operatius -tot i que en els casos en què massa exhaustius
es presenten només els principals resultats.



Línia 1: Compromís amb les Polítiques d’Igualtat de Gènere

Acció Resultats esperats / Indicadors
d’avaluació i seguiment Resultats obtinguts

Aprovació del Pla d’Igualtat de gènere 2016/2020 pel
ple municipal.

Data d’aprovació del Pla d’igualtat de
gènere

Aprovació del pla sense incidents.

Adjudicació de partida pressupostària específica per a
la implementació del Pla d’Igualtat de gènere
2016/2020.

Recursos econòmics destinats a la
implementació del Pla d’Igualtat de
gènere.

Si bé el pla no detalla el pressupost, i mancaria un pressupost general
amb perspectiva de gènere. De l’anàlisi realitzat s’extreu que al llarg dels
anys, i especialment a partir del 2018, l’Àrea ha incrementat pressupost
per poder ampliar actuacions o projectes.

Creació d'una Comissió de treball formada per
subcomissions en funció de les línies estratègiques del
Pla, com a òrgan encarregat de la seva
implementació.

Composició de la Comissió de treball i
nombre de les subcomissions.

Es van crear subcomissions: Comunicació; Cultura i educació; Violència
masclista; Emprenedoria i ocupació.

Tanmateix hi ha àrees que no estaven incloses tot i que tenen influència
en el desenvolupament del Pla (com ara Règim interior, Alcaldia...).

Convocatòria d'una reunió anual de totes les
subcomissions per realitzar el seguiment del Pla. Cada
Subcomissió haurà de:

* Elaborar el calendari de les accions.

*Assignar un pressupost específic a les activitats

*Definició de les Àrees que lideraran o participaran en
el desenvolupament de cada acció.

Continguts i durada de les reunions
realitzades; nombre i càrrecs de les
persones assistents; nombre d’accions
realitzades per any; Regidories
implicades.

Acció no realitzada per la sensació de manca de temps per les
convocatòries de les diferents àrees amb un pla o amb accions
transversals.

Actualment s’ha acordat que tot i que els plans no s’elaborin alhora, les
actuacions que impliquin dues àrees han de constar en els dos plans de
les respectives àrees per tal de sumar esforços en les mateixes línies,
donar congruència i facilitar els mecanismes de lideratge i coordinació.

Continuar amb la difusió permanent de les accions de
la Regidoria d’Igualtat i les notícies sobre igualtat de
gènere adreçades al personal municipal i a la
ciutadania mitjançant:

*Butlletí per la igualtat en format electrònic i amb
periodicitat mensual. *Publicacions periòdiques en

Nombre de persones que reben el
Butlletí; Nombre i continguts de les
publicacions en l’Avançada; Nombre i
continguts de les publicacions en
Facebook.

Acció realitzada de forma continua. La presencia a publicacions
municipals ha sigut continua. El butlletí d’igualtat va desaparèixer al 2018
però va donar lloc a més presència en xarxes socials, incorporant-se
Instagram com a xarxes pròpies de l’Àrea de polítiques d’igualtat.

Si bé hi ha dades en les memòries dels anys del 2016 al 2019
segregades per nombre i temàtica de notícies es difícil mesurar l’impacte
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l’Avançada.

* Pagina Facebook de “Polítiques d’igualtat Corbera
de Llobregat.”

*Publicacions periòdiques a les diferents pàgines de
Facebook de qualsevol departament municipal
ressaltant notícies /activitats de caire transversals
relacionades amb les seves àrees d’interès.

global donat la diversitat de mitjans.

Realitzar sessions formatives adreçades a tot el
personal tècnic i polític sobre la introducció de la
perspectiva de gènere en les polítiques públiques
locals:

*Aplicació de la transversalitat en l'estructura
municipal. “Creant els principis reguladors.

*Com afecta la mirada de gènere en el
desenvolupament de la meva pràctica professional?

Nombre i durada de les sessions
realitzades; Nombre de persones
participants; Variables de desagregació:
departament municipal, càrrec; personal
municipal que ha rebut formació
respecte al total de la plantilla.

Les formacions proposades han sigut de tres tipus:

* Formacions fetes a mida, especialment de violència masclista. S’ha
compartit amb departaments segons contingut formacions centralitzada
de la Diputació de Barcelona, la federació de municipis o l’EAPC

* Formacions virtuals. Del 2016 al 2019 anualment es van crear
formacions per tot el personal participant al circuit de violència. En les
formacions vinculades a l’àmbit de menors es va ampliar a centres
escolars.

*Altres: Al 2020 es va realitzar una formació sobre la llei 11/2014 a tota la
plantilla. Van participar el 96%. Al 2019 es va crear una formació pel
sector d’ensenyament. Al 2020 es va fer formació en urbanisme i gènere
implicant una visió transversal. Va participar personal tècnic (de totes les
àrees excepte règim interior, secretaria i intervenció), polític (totes les
regidories) i també va comptar amb una comissió de participació
ciutadana. Al 2021 es va fer formació de 34 persones vinculades al món
educatiu local amb el programa coeduca’t.

En resum, el personal està predisposat a fer formacions quan la formació
és d’una temàtica especialitzada i d’aplicabilitat directa dels
aprenentatges realitzats. Quan hi ha elements d’intangibilitat, com ara la
transversalitat, costa més engrescar a la participació.

Incloure indicadors desglossats per sexe i dissenyats
amb perspectiva de gènere en totes les memòries

Nombre de departaments municipals
que utilitzen indicadors quantitatius i

Només hi ha memòries anuals a Esport, Policia local i igualtat., que
inclouen indicadors desglossats per sexe. No s’elaboren les dades.
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anuals de cada departament o àmbit de treball
municipal.

qualitatius de gènere en la recollida,
difusió i elaboració de dades.

Realització d'enquestes, recerques o altres
investigacions que proporcionin informació
diferenciada sobre la realitat de les dones que viuen al
territori:

* Necessitats i interessos de les dones segons les
diferents etapes del cicle vital i/o l’origen.

*Formes d’apoderament femení . Hi ha talent femení
ocult a Corbera?

*Tenim incorporat la coeducació a la vida quotidiana?

* Els usos dels temps i la distribució de les tasques de
cura dins les famílies.

Nombre i continguts d’enquestes,
recerques o altres investigacions amb
indicadors segregats per sexe i de
gènere; Mesures dirigides a fer front a
les necessitats detectades per aquestes
estudis.

S’ha realitzat enquestes de forma puntual, amb diferents objectius:

Per acabar de definir projectes, com una enquesta online que vam
realitzar per detectar necessitats de les dones en relació a l’ocupabilitat
durant l’any de la pandèmia.

Per tal d’afavorir la governança e implicació en la definició de línies
estratègiques de les polítiques d’igualtat. Es va realitzar una consulta per
valorar el canvi de nom de l’àrea durant un inici de la legislatura. La
modificació de la denominació també implica la modificació de les línies a
portar a terme.

A l’inici de la implementació dels punts liles als entorns d’oci es va
realitzar una enquesta sobre les violències sexuals patides. Aquesta
servia tant com a material de sensibilització, com a activitat de
dinamització del mateix punt lila.

A l’inici del pla es van realitzar enquestes a l’alumnat quan s’impartia una
sessió d’igualtat als instituts. Aquestes primeres enquestes no van ser
operatives, doncs buidar aquestes dades i analitzar-les es va esdevenir
inviable.

Crear una comissió de comunicació per realitzar
supervisió del llenguatge escrit i visual de totes les
comunicacions externes dels municipis(pàgina web,
butlletí, fulletons, etc.).

Composició i formes de funcionament
de la comissió.

La visibilitat de les polítiques d’igualtat és una eina clau per afavorir el
canvi de valors socials. Del 2016 al 2018 d'aquesta comissió és
convocava trimestralment. Posteriorment es va reunir a demanda de les
actuacions i nous projectes.

Es va realitzar una revisió dels documents, instàncies, bases de
subvencions al 2016 per incorporar la perspectiva de gènere i es va
tornar a revisar al 2019 per incorporar la perspectiva de gènere amb la
visió LGTBI. No obstant, de vegades trobem que s’aproven normatives,
com per exemple recentment s’ha aprovat les normes d’ús de les xarxes
socials, on s’escapa termes de llenguatge sexista.
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Mantenir els recursos per a la gestió i coordinació del
CIRD de Corbera de Llobregat Recursos destinats al CIRD.

S’han mantingut els recursos. Tot i que les polítiques han augmentat i
s’ha incorporat puntualment, personal tècnic LGTBI mitjançant plans
ocupacionals personal. La tècnica LGTBI manté jornada reduïda. Caldria
en un futur augmentar recursos, especialment de personal.

Potenciar i diversificar els mecanismes de difusió del
CIRD tenint en compte les característiques del
municipi i la diversitat de les dones: Repartiment de
rètols a llocs d’interès (escoles, entitats, comerç,...)
amb informació dels serveis del SAID.

Reportatge a l’Avançada ressaltant la informació dels
serveis del CIRD.

Renovació del díptic informatiu dels serveis del CIRD.

Mecanismes de difusió del CIRD

Els serveis de l’Àrea s’han difós via rètols, díptics (renovat per incorporar
les polítiques LGTBI) i xarxes socials. Les activitats de l’Àrea sempre
s’han incorporat a les avançades i es va fer un baner de peu de pàgina
per que sortís de forma periòdica. Al iniciar-se el servei d’atenció infanto-
juvenil es va fer difusió als centres escolars.

La conclusió es ambivalent: per una banda tenim un alt índex de
persones usuàries (no se’n podrien assumir més), però per altra banda
encara hi ha persones que desconeixen on estem ubicades o quins
programes fem exactament.

Mantenir les activitats de sensibilització al voltant de
les diades Internacionals (8 de març, 25 de novembre,
28 de maig) i durant tot l’any sobre la igualtat de
gènere.

Nombre, durada i contingut de les
campanyes i accions realitzades
Població destinatària; Departaments
municipals implicats.

Tots els anys s’han mantingut les jornades als dies internacionals,
afegint-t’hi a partir del 2018 activitats pel 28 de juny, Dia Internacional de
l’orgull LGTBI i a partir del 2021 activitats pel Dia internacional contra
l’homofòbia, bifòbia i transfòbia.

Generalment es programen 3 activitats per jornada en diferents formats:
taller, conferència i activitat cultural (teatre, concert o cinefòrum). Les
activitats són obertes al públic en general tenint en compte les
diferències d’edat. Ocasionalment s’han realitzat activitats per sectors de
població com ara per famílies.

Realitzar anualment una campanya dirigida a eliminar
qualsevol forma de discriminació cap als col·lectius
LGTBI: Penjar una bandera amb l’arc de Sant Martí al
balcó de l’Ajuntament i als mòduls d’igualtat del 28 de
juny al 10 de juliol. Fer un baner web amb una
campanya online

Durada i contingut de la campanya;
Població destinatària.

Aquesta activitat s’ha mantingut i ampliat amb activitats i dates: s’ha
incorporat la commemoració i reivindicació del 17 de maig Dia
internacional contra l’homofòbia, bifòbia i transfòbia. Durant els anys
2019 i 2020 també s’ha reivindicat el 31 d’octubre, el dia de la Sortida de
l’armari.

Inicialment es van començar a penjar les banderes del l’arc de Sant Martí
a diferents espais municipals (Ajuntament, Biblioteca, pavelló d’esports,
Casal de la Gent gran i igualtat). Algunes d’aquestes banderes al penjar-
les eren molt accessibles i van acabar desapareixent. Es mantenen els
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llocs més rellevants o en alguns casos es pengen en l’interior.

Tallers als IES de prevenció contra l’assetjament per
identitat de gènere i orientació sexual.

Nombre i durada dels tallers realitzats;
Alumnat destinatari.

Des de l’Ajuntament s’han realitzat tallers a un dels dos instituts del
municipi (INS Corbera) amb SIDA Estudi en relació a diversitat sexual i la
prevenció de l’assetjament. No obstant, és difícil tenir prou espai i
presència per fer una intervenció.

Entenem que els INS curricularment si treballen aquest tipus de
temàtiques transversalment dins del currículum en espai de tutoria, però
no tenim dades del seu desenvolupament.

L’objectiu d’aquesta línia és implementar polítiques d’igualtat a Ajuntament de Corbera de Llobregat, tant a nivell institucional com extern.
Podem dir que en polítiques d’igualtat de gènere la valoració és positiva, el llarg recorregut des dels seus inicis al 2005 fa que les actuacions
tinguin una certa consistència i solidesa. En molts casos, les actuacions d’aquesta línia consistien en mantenir, actualitzar i enfortir actuacions
o recursos ja creats o existents.

Línia 2. Acció contra la violència masclista

Acció Resultats esperats / Indicadors
d’avaluació i seguiment Resultats obtinguts

Mantenir les campanyes de sensibilització al
voltant del 25 de novembre i durant tot l'any.

Nombre, durada i contingut de les
accions realitzades al voltant del 25 de
novembre i durant la resta de l’any;
Població destinatària; Nombre de
persones participants a les activitats.

S’han mantingut al llarg dels anys. En la meitat dels anys s’han pogut
incorporar a altres agents del municipi: el cos de Mossos d’esquadra, alumnat
del INS Corbera, SIE Baix Llobregat,... el que dona difusió i proximitat als
serveis supramunicipals.

Del 2016 al 2018 hi havia una activitat amb molt impacte i de molt bona
participació: un taller de creació teatral (es realitzava un taller que donava com
a producte una obra de teatre oberta a tota la població). Al 2019 vam intentar
focalitzar el taller cap a públic jove, el més absent en aquestes jornades i
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l’activitat va esdevenir un fracàs.

Difusió del nou Protocol i del Circuit d'actuació en
matèria de violència masclista entre el personal
tècnic i polític del municipi.

Mecanismes de difusió del Protocol i del
Circuit; Grau de coneixement en la
plantilla municipal

En l’aprovació del protocol es va realitzar la difusió, creant una nova imatge que
recollia els telèfons d’interès. Va incorporar-se el protocol i el document de
difusió ciutadana a la web municipal.

Una altre forma de difondre el protocol es convidant a personal extern de
l’ajuntament (com ara el CAP o personal de centres escolars) a algunes de les
formacions realitzades dins del circuit. Es va fer formació especifica tant pel
CAP com per alguns dels centres escolars que ho van sol·licitar. Considerem la
forma més efectiva de donar a conèixer el protocol és implicant a diferents
professionals en el mateix.

Realitzar accions formatives dirigides a capacitar el
personal que treballa en l’atenció a les dones que
pateixen violència masclista (Àmbit sanitari,
Reciclem-nos! Actuacions en el Circuit local de
violència masclista. Policia Local, Àmbit educatiu,
entre altres): Formació jurídica en matèria de
violència masclista.

Nombre i durada de les sessions
realitzades; Nombre i càrrec de les
persones participants.

Del 2016 al 2019 es van realitzar un mínim de formacions per a professionals.
Formacions de durada entre 2h- 4h i 8h, on participen un total d’entre 12 i 18
persones professionals vinculats al circuit de violència (CAP, Cossos policials,
Serveis socials, Polítiques d’Igualtat, Servei d’Ocupació) i en ocasions, segons
temàtica s’obria a altres professionals del municipi. Les temàtiques ofertades
han estat: violència filio parental, Canvis legislatius, atenció a infants que han
patit violència.

Al 2020 i 2021 durant la pandèmia es van recomanar diferents formacions que
s’estaven realitzant online.

Mantenir el Servei d’assessorament jurídic i
d’atenció psicològica del SAID Corbera

Recursos destinats al SAID; Formes de
funcionament dels Serveis; Nombre de
dones ateses. Variables de
desagregació: edat; nacionalitat, tipologia
de llar, nucli de residencia , entre d’altres.

Els serveis s’han mantingut, ampliant amb el servei d’atenció psicològica
infanto-juvenil per a fills i filles que han patit violència. L’agenda de l’advocada
s’ha omplert mensualment. L’agenda de la psicòloga esta plena a un mes vista.
Hem ocasions hem tingut que valorar derivacions, per necessitat d’agenda.
Durant la pandèmia es va ampliar un 10% la licitació, tal com permet la llei de
contractes, per fer front a l’ampliació de la demanda.

Incorporar un nou model/programari de tractament
de la informació del Servei d'Atenció a les Dones
(a través del Hestia o similar).

Actualització del sistema de tractament
de la informació del SAID.

Es va incorporar l’Hestia com a eina de treball, tot i que no s’utilitza de forma
continuada. Es inasumible, per manca de personal, incorporar totes les dades
de totes les atencions realitzades. Tanmateix, no es valora com una eina
excel·lent en el tractament de la informació.
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Acompanyament de la Policia Local de Corbera a
comissaria de Mossos d'esquadra i retorn al
municipi. Si per causes excepcionals, no fos
possible realitzar el seu retorn al municipi de forma
immediata. Tan aviat com la situació excepcional
desaparegués, la Policia Local realitzaria el servei
d'acompanyament de retornar al municipi

Nombre d'acompanyaments realitzats.

Aquesta mesura es va acordar com a excepcional en el cas que Mossos
d’Esquadra no poguessin desplaçar-se o la persona no tingués mitjans propis.

No ha calgut realitzar acompanyaments a la comissaria.

Potenciar i diversificar els mecanismes de difusió
dels recursos disponibles per a les dones en
situació de violència masclista: Incorporació del
serveis i recursos del Circuit Local de la Violència
de gènere a la pàgina web municipal. Distribució
de la Guia de Recursos municipals en punts
estratègics del municipi. Pàgina facebook de la
Regidoria de Polítiques d’igualtat.

Formes i mecanismes de difusió cap a la
ciutadania; Grau de coneixement dels
recursos entre la ciutadania.

Es va elaborar una guia de telèfons amb els diferents serveis i es va repartir a
tots els agents i serveis adreçats a la ciutadania del territori.

A les xarxes socials s’hauria de potenciar mes la difusió d’aquests serveis.
Aquesta via s’utilitza més per la sensibilització i prevenció que per la difusió
dels serveis d’atenció.

Recollir anualment les dades de tots els casos de
violència detectats pels diferents serveis, amb
l’objectiu de creuar dades i elaborar un informe
d’incidència de la violència masclista en el
municipi.

Nombre de casos detectats pel diferents
serveis; recursos destinats a l’elaboració
de l’Informe.

Aquesta actuació s’ha intentat implementar però es inviable. Desprès d’una
anàlisi de les dificultats trobem:

Els diferents serveis tenen sistemes de recollida de la informació diferent.
Categoritzen diferent i es fa inviable creuar dades. Per llei de protecció de
dades els serveis que no composen un mateix ens no poden traslladar-se tota
la informació, només aquella dels casos amb una certa complexitat que
requereixin una intervenció coordinada. Tot i que s’esdevé una actuació
interessant caldria reformular-la per altres plans per afavorir la possibilitat de la
seva realització.

Programes de prevenció de violència masclista
entre l’alumnat: Crear programes específics dirigits
a l’alumnat de primària. Potenciar el Programa de
prevenció del maltractament als IES

Nombre, durada i continguts de les
sessions de prevenció realitzades;
Alumnat destinatari.

Programa a tots els cicles d’ESO anual consolidat que s’ha aconseguit una
bona transversalitat entre diferents departaments o àrees implicades al circuit
local de violència de gènere. Bona resposta per part de la coordinació
psicopedagògica del IES Corbera. Participen Polítiques d’Igualtat i Policia local,
a més del departament de coordinació psicopedagògica. Depenent del cicle es
fan entre 1 i 4 sessions.



8

Pensem que a l’alumnat de primària s’ha de realitzar programes d’igualtat de
gènere. En alguns cicles es podran parlar de maltractament i de violències però
no seria aquesta la base del programa, sinó una base més coeducativa.

Desenvolupar programes de prevenció adreçats a
les dones joves.

Nombre, durada i continguts dels
programes realitzats; Nombre de
persones participants per sexe i edat.

Es tracta d'un programa força consolidat dins dels de la intervenció a l'institut.

Treballar amb la població jove fora d’un espai regulat es força complicat, vista
la dispersió territorial del municipi, tot i que s’han pogut realitzar programes a
demanda amb les entitats l’Esplai Corbera i l’AJUC.

Caldria incorporar a personal del CAP dins d’aquests programes de prevenció.

Visibilitzar les microviolències en les relacions
entre parelles joves i fer difusió mitjançant les
xarxes socials.

Nombre i continguts de les publicacions
realitzades en les xarxes socials.

Només es va realitzar algun contingut durant l’any 2016 i 2018, tot vinculant-ho
a activitats programades. Caldria replantejar l’actuació, per mantenir l’objectiu
però reelaborant la forma de portar-ho a terme.

Els resultats indiquen que és una línia forta, consolidada i en creixement. L’única actuació que no es va poder portar a terme era resoldre en la
Comissió de violència de quina forma realitzar els acompanyaments al jutjat o d’altres tràmits dels casos que així ho requereixin. Al llarg
d’aquests anys es va crear a nivell judicial l’oficina de la víctima del delicte a qui li correspondria aquesta actuació que nosaltres hem
contemplat com no realitzada, tot i que també es podria avaluar com que no es una competència pròpia.

També és important destacar que hi ha actuacions rellevants vinculades a aquesta línia que no estaven en el disseny i que s’han executat:

• Durant el 2020 el consistori va adquirir un immoble que va redefinir-se com a pis per emergències de violència masclista, per a compartir
entre diferents dones víctimes de violència. Aquest pis es va activar per primer cop l’octubre de 2021.

• Al maig de 2022 es va aprovar definitivament la modificació del Reglament del Registre municipal de sol·licitants d’habitatge públic a
Corbera de Llobregat, en relació als articles que regulen els requisits d’accés i adjudicació dels pisos de protecció oficial. Aquesta
modificació regula que l'adjudicació ja no es realitza per ordre d’inscripció, sinó en funció de la puntuació obtinguda amb uns criteris entre
els que està contemplada la Violència masclista o familiar.

• Desenvolupament dels punts liles (2017) i creació del Protocol per unes Festes lliures d’agressions sexistes el 2018.
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• S’ha creat servei d’atenció psicològica per a fills i filles que han patit violència a Corbera de Ll. (2019) i el servei ha costat organitzar-ho i
fer-lo funcional un any. Actualment té un alt rendiment i ja té més demandes de les que podem atendre de forma ideal.

Així mateix, cal tenir present que durant els últims anys els feminicidis han impactat de forma directa en el nostre municipi. La conscienciació
per eradicar aquesta tipologia d’assassinats ja s’havia manifestat des del 2018 que es va iniciar una acció que consisteix en donar compte als
Plens dels feminicidis i altres dades de violència masclista. Posteriorment als feminicidis soferts al any 2020 i 2021 s’ha establert un protocol de
sensibilització i conscienciació per donar visibilitat als feminicidis produïts als Països Catalans amb dies de dol i comunicats municipal. També
s’ha realitzat l’adhesió al Protocol Marc de Dol en cas de feminicidi a la comarca del Baix Llobregat el 2020. De cara al futur es preveu la
creació del protocol local.

Com a reptes podem contemplar aconseguir tenir més incidència amb la població jove del municipi i crear materials de sensibilització
específics per les diferents formes de violències existents.

Línia 3: Drets i qualitat de vida

Acció Resultats esperats / Indicadors
d’avaluació i seguiment Resultats obtinguts

Mantenir la cobertura dels serveis de cura per a
nenes i nens de 0 a 3 anys, les beques menjador i les
beques d'escola bressol.

Taxa de cobertura del primer cicle
d’educació infantil (0/3 anys):
proporció de nenes i nens
escolaritzats en centres públic en
relació amb el total de demandes en
el municipi; Cobertura de les beques
menjador i beques d'escola bressol.
Variables de desagregació: tipologia
de llar, situació laboral i nacionalitat
de la mare.

Es mantenen els serveis.

Es desagreguen les dades, però no s’analitzen ni interpreten amb perspectiva
de gènere.

Mantenir el Servei d’acollida municipal per a persones
nouvingudes recentment empadronades.

Recursos destinats al Servei;
Memòria anual del Servei.

Es manté el servei.

No es realitza memòria anual.
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Programa de suport a l'alfabetització i coeducació per
a dones immigrades.

Durada del Programa; Número de
dones participants.

Es va mantenir el programa fins al 2017 assumit amb capítol I.

Participaven 14 dones, un mateix grup dividit en dos subgrups per nivell
educatiu. Es va deixar de portar a terme el programa al 2018 per que va baixar
la participació del grup de dones, algunes van ser derivades a programes
d’educació d’adults al municipi de Molins de Rei.

Creació d’espais d’acompanyament a la criança per a
famílies amb criatures de 0 a 3 anys.

Recursos destinats a la creació de
l'espai; Nombre i grau de satisfacció
de les famílies participants

És un servei que neix d’un grup motor de ciutadania amb acompanyament de
l’ambulatori. L’ajuntament dona recolzament puntual i amb espai físic per
desenvolupar-ho. Un cop el grup motor es desvincula per creixement dels seus
fills i filles es un projecte que es preveu executar per part de l’àrea d’Educació.

Potenciar l’oferta de lleure adreçada a la població
jove i fer difusió en els centres educatius i punts
estratègics del municipi.

Nombre i tipologia d’activitats de
lleure adreçada a la població jove;
Nombre de persones participants;
sexe, trams d’edat significatius, nucli
de residència.

No tenim dades de les ofertes de lleure adreçades a la població jove.

Hi ha una dificultat d’aglutinar a la població jove, hi ha el disseny de la creació
d’un casal de joves. Al 2019 es crea una plaça de tècnic/a de joventut
(compartida amb l’atenció psicopedagògica a les escoles de primària). Aquesta
figura facilitarà la dinamització i la recollida de dades, però fins al moment no es
possible avaluar en la totalitat l’actuació.

Creació d’un Banc de Temps.
Recursos destinats a la creació del
Banc; Nombre i grau de satisfacció
de les persones participants.

Es va crear el Banc del temps al 2017 amb la demanda d’interès del consell de
dones sàvies. Durant els primers tres mesos es van apuntar 55 persones. L’inici
de la gestió i dinamització la va assumir l’Àrea de Polítiques d’igualtat, però no
es va continuar per manca de recursos humans.

Difondre informació sobre el Servei PADES
(Programa d’atenció Domiciliària i Equip de suport).

Mecanismes de difusió del PADES;
Nombre de persones usuàries del
PADES per sexe i nucli de
residencia.

Actuació depenent de serveis socials. S’ofereix la informació directament a les
persones que son susceptibles de ser usuàries del servei.

Sense dades del núm de destinatàries segregades per sexe i nucli de
residència.

Adequació de les infraestructures urbanístiques i dels
equipaments municipals a les necessitats de la vida
quotidiana i a les tasques de cura de persones
dependents: Canviar les rajoles de les voreres per

Grau d’execució de les adaptacions
urbanístiques assenyalades.

Es canvien les rajoles de les voreres per evitar les relliscades (tasca continua,
doncs no es milloren totes les voreres totes alhora). S’han observat millores
d’amplitud i pavimentació en algunes, tot i que en alguns carrers de Corbera no
hi ha marge per ampliar tot el que seria adient.
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evitar les relliscades. Manteniment de les àrees
infantils de Corbera de Llobregat Realitzar una nova
àrea infantil a la Plaça del Mil·lenari (i eliminar
l'existent en el carrer Pau Bruna cantonada C. Sant
Antoni). Adequar i senyalitzar el camins que
connectin les urbanitzacions amb els altres nuclis i
amb l’entorn natural del municipi. Crear zones
d’explanades amb bancs per activitats d’oci familiar.
Finalització i difusió del projecte de recuperació de
l’Antic Camí del Pas de Barca a l’Ordal. Ampliació del
Casal de les Magnòlies.

Manteniment de les àrees infantils de Corbera de Llobregat. Acció realitzada de
forma continua.

Realitzar una nova àrea infantil a la Plaça del Mil·lenari. Realitzada

Adequar i senyalitzar el camins que connectin les urbanitzacions amb els altres
nuclis i amb l’entorn natural del municipi. Tasca en realització continua.

Finalització i difusió del projecte de recuperació de l’Antic Camí del Pas de
Barca a l’Ordal. Sense dades

Ampliació del Casal de les Magnòlies. Realitzat 2020-21

Adequació dels recorreguts i horaris del transport
públic als desplaçaments quotidians relacionats amb
l'accés als serveis municipals, l'organització de la vida
quotidiana i el desenvolupament de l'autonomia
personal: Ampliar transport públic cap i des de
Barcelona en horaris nocturns i caps de setmana.
Adequar les parades amb plataformes.

Grau d’execució de les adaptacions
assenyalades.

Tot i que es va ampliar el recorregut dels autobusos urbans i es va incorporar
busos nocturns interurbans, la dificultat de la mobilitat al municipi de Corbera de
Llobregat requereix d’un pla propi i una avaluació separada del pla d’igualtat.

Mantenir i incrementar la Campanya al voltant del 28
de maig Dia Internacional d'Acció per a la salut
integral de les dones, amb l’organització d’accions
conjuntes entre la Regidoria d’Igualtat i el CAP.

Nombre i tipus d’accions realitzades
per aquesta commemoració; Formes
i mecanismes de difusió de les
activitats; Nombre de persones
participants a les diverses activitats.

Campanya realitzada de forma anual. Al 2018 es va delegar en la Xarxa de
dones Emprenedores de Corbera i durant el 2020 per motius de pandèmia no es
va executar.

Habitualment es realitzen tres actuacions per jornada anual, que tenen una
participació majoritària de dones d’entre 12 i 50 persones per activitat.

Donar major visibilitat al grup de lactància existent al
municipi.

Mecanismes de difusió del Grup de
lactància; Numero de dones
participants

Del 2016 al 2018 es va col·laborar amb Alba lactància. Posteriorment va haver-
hi un canvi de referent local que va dificultar la coordinació. Actualment aquest
grup ho coordinen des de l’ASSIR del CAP.

Sense dades del nombre de dones participants.

Cicle de jornades i tallers de conscienciació sobre
factors de protecció de la salut de les dones en les

Nombre, durada i continguts de les
jornades o tallers realitzats; Nombre

Anualment durant les jornades del 28 de maig s’intenta focalitzar en un tema
d’interès: dones grans, menstruació, etc. Caldria especificar millor les diferents
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diverses etapes del cicle vital i per la promoció d'estils
de vida saludables per a les dones.

de persones participants. Variables
de desagregació: trams d’edat
significatius, nacionalitat.

etapes i necessitats per tal de constatar a posteriori que no s’ha obviat cap
d’elles.

Sense dades de participació.

Difusió del Servei d’atenció psicològica i emocional de
les dones.

Mecanismes de difusió del Servei;
Numero de dones usuàries;
Variables de desagregació: trams
d’edat significatius, nacionalitat.

El servei compta amb un rètol específic que s’ha fet difusió tant per la web,
xarxes com per l’Avançada. També està incorporat al díptic general del servei.

El servei recentment ha arribat a les 300 dones usuàries, el 91% són dones
d’origen espanyol. Les edats compreses son a partir dels 16 anys i els 95 (la
usuària més gran).

Anualment es reobre algun expedient. És a dir dones que han sigut alta que
retornen amb altres situacions d’atenció.

Diversificar les ofertes esportives per a la ciutadania,
tenint en compte els interessos de les dones segons
l'edat.

Nombre, tipologia i horaris de les
ofertes esportives organitzades
anualment en el municipi; Nombre
de persones participants. Variables
de desagregació: sexe, edat.

Les ofertes esportives recauen en dos serveis diferenciats: Servei d’Esports i
Entitats locals esportives.

De les entitats locals no podem extreure dades, tot i que pel coneixement
general són molt actives i algunes si incorporen la perspectiva de gènere
(bàsquet, futbol).

El servei d’Esports realitza memòria anual, i d’aquesta s’extreu que la població
usuària majoritària són dones. No obstant, aquest 2022 s’està plantejant una
nova fórmula per tal de diversificar l’oferta d’activitats.

Campanyes que potenciïn la participació igualitària de
nens i nenes a les activitats esportives (Equip de
Futbol femení).

Recursos destinats a la realització
de la campanya; Població
destinatària.

Aquesta actuació es realitza des de les entitats locals (Futbol Corbera i Futbol
Sala Corbera).

No tenim dades. No obstant, els últims anys i gràcies a les xarxes socials hem
vist com han realitzat campanyes que potencien la participació de les nenes,
com ara una reducció en la quota d’inscripció.

Els resultats d’aquesta línia són positius. Algunes de les actuacions excedeixen a la potestat municipal o d’altres són tan extenses que caldria
un projecte propi.
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Una actuació no prevista però valorada en positiu i en consonància amb aquesta línia és que des de l’Àrea d’Esports es va incentivar la
realització d’una formació, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, en prevenció de les violències masclistes i LGTBIfòbiques. Aquesta
formació anava adreçada a les persones vinculades a les juntes directives dels clubs esportius i els entrenadors i entrenadores dels mateixos.
La formació era de caràcter voluntari, amb la previsió de que en un futur pròxim aquesta tipologia de formacions meritin en les bases de les
subvencions.

Volem destacar la realització del pla urbà amb perspectiva de gènere que amplia i millora alguna de les actuacions contemplades en aquesta
línia.

Línia 4: Coeducació

Acció Resultats esperats / Indicadors
d’avaluació i seguiment Resultats obtinguts

Crear un “Programa de Coeducació" amb la
participació dels Equips directius dels centres escolars,
professionals de l’ensenyament i AMPAS.

Nombre, continguts i destinataris
de les activitats coeducatives
programades; Nombre i càrrecs de
les i els professionals implicats en
el disseny del Programa; Grau
d’implementació del Programa.

Durant el 2021 tots els centres educatius de Corbera van participar al programa
Coeduca’t del Departament d’Ensenyament. Es van fer 8 sessions, on van
participar 34 professionals.

També s’ha format a personal d’entitats esportives (15 persones), personal de
l’escola de música (12 persones) i personal de lleure (30 persones).

Preparar una “Maleta coeducativa” per al professorat
amb material per a la realització periòdica d'accions de
coeducació adreçades a la infància, adolescència i
joventut en els centres educatius: Prevenció de les
relacions abusives i de violència en joves; Ruptura de
rols i estereotips de gènere entre infants i joves, Majors
implicació dels homes en l'educació i criança.

Recursos dirigits a la creació i
dinamització de la “Maleta
coeducativa”; Nombre i continguts
de les sessions realitzades per
cicle formatiu.

El CRP- Baix Llobregat 6 disposa d’una maleta que els centres escolars dels
municipis que els hi pertoquen poden sol·licitar. La maleta va estar en us
exclusiu per a Corbera durant el curs 2021-2022. Durant aquest mateix curs
s’està valorant els materials concerts a adquirir municipalment.

Actualment ja es disposa d’una capsa elaborada per l’entitat La Ciranda per
treballar els afectes i la sexualitat.

Donar punts dins dels barems de les subvencions a les
AMPAS dels centres escolars que organitzin activitats
coeducatives dirigides a les famílies.

Mecanismes de difusió de les
subvencions; Nombre , continguts i
destinataris de les activitats

Actuació encara en elaboració.

Es va considerar que s’havia de realitzar una tasca prèvia que facilités aquesta
baremació. Aquesta actuació va iniciar-se al 2020 i encara no s’ha incorporat la
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coeducatives realitzades per les
AMPA.

baremació a les bases de subvencions.

Organitzar activitats de coeducació a la Biblioteca
dirigides a les mares, pares, àvies i avis.

Nombre, continguts i destinataris
de les activitats realitzades;
Nombre de persones participants.

Sense dades conjuntes.

Aquesta actuació s’ha realitzat de forma no coordinada per la biblioteca i per
igualtat. Tots dos serveis han realitzat actuacions anualment.

Organitzar tallers de coeducació durant les festes
majors del municipi.

Nombre, continguts i destinataris
de les activitats realitzades;
Nombre de persones participants.

S’ha realitzat alguna actuació concreta i puntual per part de l’ajuntament. Hi ha
una entitat local, La Fundació la Xarxa d’espectacles infantils que si realitza
activitats a les festes. No tenim dades del públic participant.

Jornada informativa en la tria d’especialitat des de la
perspectiva de gènere, dirigit a l’alumnat d’ESO,
Batxillerat i Cicles formatius

Recursos destinats a la realització
de la jornada; Nombre de persones
participants.

Sense dades.

És competència de la Generalitat de Catalunya i s’ha assumit des dels centres
educatius.

Difondre mitjançant la pàgina facebook de la Regidoria
de Polítiques d’Igualtat imatges o frases sobre el paper
de les dones en qualsevol àmbit

Freqüència i continguts de les
publicacions.

L’acció s’ha realitzat esporàdicament i vinculada al 8M, tot i que caldria ampliar
la freqüència i continguts.

Taller Inter generacional de visibilitat de les
experiències de les dones grans vers la història i la
cultura locals.

Durada del taller; Nombre de
persones participants. Variables de
segregació: sexe i grups d’edats
significatius.

El taller es va realitzar amb l’ajuda del Consell de Dones Sàvies i la
col·laboració del INS Corbera durant l’any 2017. Es van dissenyar un cicle de
taules rodones on hi havia persones joves (de 14 a 16 anys) i dones grans
(majors a 65 anys) i es debatien temes d’igualtat com la conciliació, les
relacions de parella/sexualitat, entre altres. Nombre de persones 8 en diàleg,
persona moderadora i públic assistent (entre 25 i 45 segons la taula rodona).

Organitzar rotativament el taller d’escriptura i/o lectura
des d’una perspectiva de gènere.

Nombre, durada i continguts de les
sessions realitzades; Nombre de
les persones participants per sexe.

Al 2016 es va començar a realitzar de forma rotativa i esporàdica. A partir del
2018 ens adherim al conveni del Premi Delta del Baix Llobregat i s’estableix
com una activitat continua. Cada taller té entre 6 i 10 sessions i el màxim de
persones participants per taller són 15. Taller adreçat a dones.

La Biblioteca organitza un club de lectura que del 2016 al 2018 es co-
organitzava amb igualtat i s’establia que un 50% de les lectures fossin
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d’autores.

Es va intentar fer un club de lectura feminista al 2017 però va fracassar per
manca d’inscripcions.

La valoració que aquesta línia si bé sempre s’han realitzat actuacions amb bona acollida municipal, durant el desplegament d’aquest pla i en
especial els últims anys ha agafat embranzida i força. S’ha de continuar treballant.

Cal destacar la creació del Consell de Dones Sàvies, que va ser un projecte d’èxit pel reconeixement dels sabers de les dones i el lideratge de
les dones grans. S’ha abordat temes com el banc del temps, projectes ecofeministes, l’urbanisme amb perspectiva de gènere, recuperació de
la memòria històrica i recuperació dels sabers i tradicions. No obstant, les obres d’ampliació del casal sumades a la pandèmia per COVID19
posterior van trencar el ritme del projecte. Seria interessant reprendre algun projecte similar en el futur.

Línia 5: Reformulació dels temps i dels treballs

Acció Resultats esperats / Indicadors
d’avaluació i seguiment Resultats obtinguts

Recollir i mantenir actualitzades les fonts
estadístiques i les memòries del SOAL amb
dades segregades per sexe.

Percentatge d’homes i dones usuàries del
SOAL. Variables de desagregació: trams
d’edat significatius, nivell d’estudi, tipologia de
llar

Sense dades.

Es recullen algunes dades però no s’analitzen amb perspectiva de gènere.

Organitzar cursos de formació per potenciar
l'ocupabilitat de les dones amb atur de llarga
durada.

Nombre, durada i continguts dels cursos;
Nombre i grau de satisfacció de les dones
participants; Variables de desagregació: edat,
professió, tipologia de llar, nacionalitat
Avaluació dels resultats

S’ha realitzat una formació per a a dones per a d’identificar les competències
transversals i de preparació i defensa de la pròpia candidatura a demandants
d’ocupació usuàries del servei. S’han realitzat 5 edicions amb una participació
de 15 dones. Les dues primeres edicions el model de formació no va acabar
de funcionar correctament. Les formacions de 2019, 2020 i 2021 van tenir un
grau d’inserció laboral del 90%.
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Programa de promoció de l'emprenedoria
cooperativa, social i solidària impulsada per
dones

Recursos destinats al Programa; Nombre i
grau de satisfacció de les dones participants.
Variables de desagregació: edat, professió,
tipologia de llar, nacionalitat;

Avaluació dels resultats.

Des del 2016 es van crear diferents cooperatives al municipi, autogestionades.
Activitats externes a l’Ajuntament. Sense dades del funcionament i participació.

Al 2107 es va realitzar la formació “Dones creadores de comunitat” amb la
Ciutat invisible Coop amb una participació de 35 dones. Va ser engrescadora,
però no va tenir continuïtat.

Donar visibilitat al talent i lideratge femení
local.

Nombre i tipologia d’accions destinades a
donar visibilitat al talent i lideratge femení
local.

Al 2016 va néixer, amb el suport de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat, la Xarxa de
Dones Emprenedores de Corbera. Va tenir un fort creixement fins l’any 2019
arribant a les 80 associades i generant múltiples activitats formatives i de
networking. La pandèmia va baixar el número d’associades a 50. Es considera
una entitat consolidada i estable.

Aquesta línia és la que compta amb que menys actuacions implementades, així com d’altres que han agafat un format molt potent i personalitat
pròpia. S’hauria de valorar si els canvis que ha patit en aquests anys l’Àrea d’Emprenedoria en el nombre total de persones adjuntes com en la
rotació del personal ha sigut significatiu per poder establir alguna d’aquestes actuacions.

Línia 6: Reconeixement del lideratge i participació de les dones

Acció Resultats esperats / Indicadors
d’avaluació i seguiment Resultats obtinguts

Elaboració d’un Catàleg actualitzat de les
entitats municipals i la seva activitat; Difusió
del Catàleg mitjançant: Mitjans locals de
comunicació. Webs.

Recursos dirigits a l’elaboració i
difusió del Catàleg.

Les entitats estan actualitzades a la web municipal i del 2016 al 2018 es van donar
visibilitat a persones de les juntes a la contraportada de l’Avançada.

Impulsar les xarxes, consells i altres
mecanismes de participació que permetin
detectar i recollir els interessos i les

Nombre i tipologia de mecanismes
de participació engegats
anualment en el municipi.

A Corbera de Llobregat hi ha diferents consells sectorials: Esports, Ensenyament, Gent
gran. No hi ha dades de la participació segregades per sexe.

Des de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat s’entén que un consell de dones, que sigui només
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necessitats de les dones del municipi. consultiu no té gaire motivació. No obstant, un parell de cops a l’any es realitza una
reunió conjunta amb totes les entitats de dones per crear xarxa i cooperació, i establir
reptes conjunts.

Tanmateix es va crear el consell de dones sàvies, perquè les dones grans no participaven
a la reunió. Resta pendent d’incentivar la participació de les dones joves.

Fomentar la participació de les associacions
de dones en tots els mecanismes consultius
dels municipis.

Nombre i característiques de les
dones participants en els
mecanismes consultius. Variables
de segregació: trams d’edat
significatius, nucli de residencia.

Sense dades de les dones participants a les entitats de dones.

Dels anys 2016 al 2018 es va intentar visibilitzar a les entitats de dones. Al 2018 tanca
l’activitat l’entitat de Atenea (creada al 1994 i que als anys 90 va ser un referent local). En
aquest moment es va una avaluació de la situació: la participació en general ha minvat,
així com l’edat de les dones associades. Finalment es mantenen entitats que fan activitats
més concretes o amb objectius intrínsecs a les persones que lideren les propostes
d’actuació.

Diversificar l'oferta d'activitats tenint present
l'heterogeneïtat de les dones: Cursos
d’autoestima i empoderament. Tallers de
creixement personal i meditació. Cursos de
teatre

Nombre i tipologia d’activitats
organitzades; Nombre i
característiques de les dones
participants. Variables de
segregació: trams d’edat
significatius, nucli de residència;
Grau de satisfacció de les dones
participants.

S’han realitzat actuacions diverses. No hi dades per que aquests són massa detallades i
són difícils d’aglutinar.

Potenciar la creació de grups de dones
tenint present l’heterogeneïtat dels seus
interessos i necessitats (dones joves,
mares, dones amb nacionalitat estrangera).

Recursos dirigits a potenciar la
xarxa associativa de dones al
municipi.

S’ha fet actuacions amb:

Dones grans (Consell de dones sàvies)

Dones migrants (el grup multicultural va néixer a Igualtat)

Dones emprenedores.

Amb mares no s’ha realitzat cap projecte, perquè esta previst des de l’Àrea
d’Ensenyament.

Amb dones joves es un repte pendent.
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La valoració es que la participació en general ha baixat i costa més dinamitzar a la ciutadania. Cal primer realitzar una diagnosi de detecció de
necessitats per genera la motivació a la participació.



5.2 Anàlisi i valoració dels resultats aconseguits

• Es té la percepció que els plans en general i, en concret, també el Pla d’Igualtat
Intern, són quelcom molt intern, molt burocràtic, que no se sap ben bé perquè
serveixen.

• Es pensa que si les persones no veuen els resultats i allò que aporta el Pla, no
s’impliquen perquè no entenen el valor afegit que pot aportar.

• La ciutadania no coneix el Pla d’Igualtat concretament però sí que es coneixen les
activitats de l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament. Des de la ciutadania es percep que
en els darrers anys es fa visible un major compromís de l’Ajuntament amb les
polítiques de gènere i igualtat, mencionant per exemple els punts lila, la caravana
d’educació sexual, etc.

• Es fa molt esforç per posar informació a l’abast de la ciutadania, és on hi ha mes
info de tota la web de l’ajuntament, amb molta feina comunitària i de cara al públic.
Es és percep que estan presents però tot i així hi ha dificultats per arribar a la gent.
Es és fan moltes coses però la percepció és que s’arriba a les mateixes persones.

• Les activitats normalment arriben a la gent del nucli urbà que és on hi ha un teixit
associatiu fort, no tant a la resta de població, i acostuma a assistir la mateixa gent.
Cal innovar per atraure a nova gent, com ha succeït amb algunes iniciatives (per
exemple taller de defensa personal).

• Costa que arribi la informació sobre els tallers i activitats que es fan, especialment
a les persones joves però també als veïns i veïnes disseminats pels diferents
nuclis de població, degut a la mala connectivitat i l’orografia difícil. La gent de les
urbanitzacions no vénen a fer vida al poble. La comunicació entre nuclis és un
problema general. També hi ha força gent gran que viu aïllada i amb problemes
per moure’s pel municipi i es destaquen les dificultats de conciliació per poder
participar.

• Hi ha poca oferta d’activitats per a joves fora de les festes majors i l’activitat
esportiva. Tanmateix, s’impulsen algunes accions des del consistori, sovint en
col·laboració amb l’associació de joves del municipi, encara que aquesta arriba
només a determinat perfil de joves.

• Ha augmentat la receptivitat de les escoles del municipi i les activitats
organitzades per les AFA en matèria d’igualtat, però es considera que hi ha poca
capacitat per a anar més enllà de les famílies ja sensibilitzades. El professorat té
interès però els manquen recursos per abordar temàtiques complexes vinculades
a la igualtat i la desigualtat de gènere. En general consideren que manca molta
educació sexual a totes les edats.

• Des de l’ajuntament s’han desenvolupat iniciatives diverses de formació i
acompanyament en matèria de coeducació i prevenció de la LGTBIfòbia adreçats
tant a escoltes com a l’educació en el lleure i els clubs esportius.
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BLOC 3: CONCLUSIONS I PROPOSTES
Aquest darrer bloc inclou les principals conclusions resultants de l’avaluació del Pla i el
recull de propostes de cara al proper pla d’igualtat.

6. Conclusions
6.1 Conclusions de l’avaluació del disseny

• De la diagnosi realitzada s’observa que és extensa, que es va realitzar amb un
disseny previ de les línies estratègiques a desenvolupar al pla. L’orografia i la
distribució per nuclis que té el municipi és un factor rellevant si bé no queda clar
que posteriorment es traslladi aquest element en la concreció de les actuacions.

• Els objectius generals (estratègics) i específics (operatius) definits al Pla estan ben
dissenyats, però no es vinculen ni entre ells ni amb les actuacions.

• Les accions formatives proposades i dutes a terme tenen com a objectiu
d’aproximar la visió de la igualtat de gènere de forma sectorial i han estat ben
acollides. S’han pogut realitzar projectes sectorials que han afavorit formacions
especialitzades per a la plantilla i/o professionals vinculats al municipi.

• El propi document del Pla és una eina per impulsar la perspectiva de gènere en les
polítiques d’igualtat, des del moment del seu disseny, desenvolupament i
avaluació.

• Els indicadors d’avaluació eren correctes però exhaustivament concrets i
exhaustius.

• El calendari definit era molt orientatiu. Les actuacions a curt termini han sigut fàcils
d’implementar, però no s’ha portat a terme tant la diferenciació de mig i llarg
termini.

• Mancava en el disseny el pressupost necessari per l’execució, o alguna instrucció
per assegurar la implementació.

6.2 Conclusions de l’avaluació de la implementació

• Cal tenir en compte que la implementació del Pla ha coincidit amb un període de
múltiples canvis polítics en l’equip de govern del municipi, passant des 2016 fins
l’actualitat per 4 referents polítiques diferents pertanyents a 3 partits.

• Al Pla no hi havia pressupost previst, a diferència del primer pla en què es va
establir un pressupost estimatiu (tot i que posteriorment es va valorar que va tenir
poca utilitat). La major part de les actuacions s’han realitzat gràcies al capítol 1.
Això denota un alt grau de confiança en els coneixements i les capacitats del
personal municipal. L’expertesa i motivació dels recursos humans propis han
possibilitat el seu desenvolupament, tot i que s’hauria requerit més personal per
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implantar en la seva totalitat algunes de les actuacions semi realitzades. Però
sovint, si s’analitzen els departaments per separat es veu que la càrrega de feina
del personal sovint dificulta executar les actuacions el que fa que algunes acabin
només realitzant-se parcialment per manca de temps.

• En segon terme, a nivell pressupostari destaquem que moltes actuacions recauen
en les partides pròpies de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat. Aquestes partides
permeten l’execució de moltes de les accions previstes i doten de capacitat
organitzativa. S’ha pogut veure com al llarg dels anys amb la incorporació de nous
projectes s’han incrementat aquestes partides.

• La manca de lideratge en la creació de les comissions que vetllen per la
coordinació interdepartamental ha dificultat l’aplicació de la transversalitat de
gènere en moltes de les accions municipals.

• La transversalitat de gènere s’esdevé segons projectes alineats. Les coordinacions
entre les diferents àrees es dóna de forma fluida, però portar a terme la
transversalitat real és més complexa. Les dificultats per la coordinació i el treball
transversal no es donen únicament a les polítiques d’igualtat sinó que és un
problema estructural del consistori.

• Les accions desenvolupades s’han pogut realitzar perquè hi ha voluntat política, i
un personal amb iniciativa i motivació. En algunes de les línies on hi ha hagut
rotació de personal hi ha hagut un menor acompliment de les actuacions. En
concret en relació a la implementació de la línia 5, què és la línia amb menys
acompliment d’actuacions. El disseny i la implementació d’aquestes actuacions
estava molt vinculada a l’àrea d’Empresa i Emprenedoria, que al llarg d’aquest pla
s’han produït canvis de la mida i composició de l’equip de treball. Algunes de les
actuacions van estar redactades per un personal laboral que possiblement el
següent equip o no podem assumir o no estaven alineats amb els objectius
generals del segon equip. Les línies 5 i 6 són les que tenen un menor grau
d’acompliment. La resta de línies tenen un acompliment de més del 50% de les
actuacions tal com es van dissenyar inicialment.

• El calendari definit era molt orientatiu. Les actuacions a curt termini han sigut fàcils
d’implementar, però no s’ha portat a terme tant la diferenciació de mig i llarg
termini.

• Destaquem també que es tracta d’un Pla viu i que ha evolucionat durant el
transcurs dels anys d’execució (2016/2020) incorporant a l’agenda de les
polítiques d’igualtat noves iniciatives i necessitats fruit de l’evolució social de les
mateixes polítiques i de les necessitats emergents a nivell social. Entre aquestes
propostes no previstes inicialment destaquem, a tall d’exemple:

o Desenvolupament dels punts liles (2017) i creació del Protocol per unes
Festes lliures d’agressions sexistes. 2018.

o Elaboració del Pla Estratègic urbà amb perspectiva de gènere de Corbera
de Llobregat el 2021.

o Incorporació de les polítiques de sensibilització en la diversitat sexual amb
l’adhesió a la xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya 2017 i l’adhesió al
Pla per a la diversitat sexual i de gènere del Baix Llobregat (2020-2024).
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Tot i que al pla estava prevista la commemoració del 28 de juny Dia
Internacional per l’Alliberament LGTBI, aquestes polítiques s’han
incrementat fins a tenir un major pes específic:
- Partida pròpia
- S’ha pogut contractar un pla ocupacional temporal per enfortir les
actuacions d’aquestes polítiques.
- S’ha format a tota la plantilla municipal (el 98% ) en el coneixement de
la llei 11/2014 sobre el deure d’intervenció del personal públic davant
d’una situació de LGTBIfòbia.
- S’han realitzat tallers i teatres per a públic escolar.
- S’ha gestionat formació especialitzada per entitats esportives, monitors
i monitores de l’Esplai i l’Escola Municipal de Música.

6.3 Conclusions de l’avaluació de resultats

• En general, el Pla es conegut per una gran part del personal tècnic perquè havia
participat en la seva elaboració. No obstant, no recordaven el detall de les
actuacions per manca de realització de les comissions de seguiment. La
ciutadania no coneix el Pla d’Igualtat concretament però sí que es coneixen les
activitats de l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament

• En general el pla s’ha concretat en un gran nombre d’actuacions i ha produït
resultats significatius que s’ha detallat a l’apartat anterior. Tanmateix, ha mancat
una recollida sistemàtica de dades que permeti aprofundir en els resultats i posar-
los en relació amb els indicadors dissenyats i poder valorar més acuradament el
seu desplegament.

• Sobre la incorporació de la perspectiva de gènere i la transversalitat a les diferents
àrees:

o S’ha anat incorporant la perspectiva de gènere en les diferents àrees
gràcies a les formacions realitzades així com a la creació de projectes
sectorials conjunts. Destaquen les àrees d’Ensenyament i Urbanisme. I la
temàtica de la violència masclista que aglutina la participació de diferents
àrees.

o La transversalitat amb l’àrea de comunicació es va crear amb el
desenvolupament del primer pla que en aquest segon pla s’ha consolidat.

o S’ha iniciat un procés de treball transversal, encara molt primigeni, amb
l’Àrea de Medi Ambient, d’Habitatge i Esports.
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7. Propostes
En base als resultats de l’avaluació, es proposen algunes orientacions tècniques de
cara a l’elaboració d’un pròxim Pla:

7.1 Sobre el disseny del pla:

• Vincular més clarament i amb més coherència els objectius generals amb els
objectius específics i les actuacions per tal de poder valorar si els objectius s’han
complert o no.

• Dotar de més mitjans econòmics i/o personal per garantir que totes les actuacions
es desenvolupen i es continua avançant en la incorporació de la transversalitat de
gènere.

• Seria important concretar més el pressupost necessari per l’execució del proper
Pla i/o desenvolupar alguna instrucció per assegurar la implementació

o Avançar cap a uns pressupostos generals amb perspectiva de gènere. Per
tal de portar a terme aquesta acció, realitzar una formació prèvia sobre
pressupostos amb perspectiva de gènere.

o Incloure pressupost vinculat a les diferents àrees per tal de que tot el pes
pressupostari no recaigui sobre l’Àrea de Polítiques d’Igualtat.

• Definir la calendarització, els indicadors i les estratègies de seguiment per tal de
que siguin més útils de cara a la rendició de comptes i la millora de les
intervencions relacionades amb la igualtat.

o Generar una eina que permeti fer el seguiment dels indicadors del pla de
forma continuada i adaptada sense generar un excés de feina.

o Explicitar en el mateix disseny del pla com s’executarà el seguiment i
quina forma tindran les comissions de seguiment per assegurar que
aquestes siguin efectives i no se sentin com una forma de pèrdua de
temps per les persones participants.

7.2 Sobre la transversalitat:

• Generar mecanismes que fomentin la transversalitat, creant espais de coordinació
tècnica. Al grup de debat tècnic, per exemple, va sorgir la proposta de realitzar
breus coordinacions mensuals entre el personal tècnic per abordar les
col·laboracions intersectorials de cara al futur.

• Vincular els diferents plans de les diferents àrees per tal d’assegurar les sinèrgies i
evitar solapaments i impulsar que accions transversals on estan afectades més
d’una àrea estiguin interconnectades i coherents. Al grup de debat tècnic, per
exemple, generava consens la necessitat de treballar de forma més conjunta els
diferents plans transversals del consistori.

• Segueix sent necessari vetllar pel compliment del llenguatge no sexista dins dels
documents administratius, les publicacions municipals i xarxes socials; alhora que
caldria incentivar també aquest compliment per part de les entitats locals.
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• En relació a la visibilitat de les polítiques d’Igualtat seria important mantenir i
millorar la visibilitat de l'àrea d’igualtat i els seus serveis, incloent la presència en
xarxes i publicacions municipals. En particular caldria més difusió via xarxes
socials, cartells etc. per a poder arribar a més gent, especialment la que viu en els
nuclis d’urbanització disseminats.

• En relació a la formació del personal:

o Continuar creant formacions a mida segons les necessitats que els i les
professionals municipals manifesten a les reunions de coordinació del
circuit local de violència i que els siguin d’utilitat per a poder incorporar la
perspectiva de gènere a la seva tasca.

o Desenvolupar estratègies per a la sensibilització i formació del cos polític.

7.3 Sobre els continguts substantius del pla:

• Per al disseny del III Pla caldrà tenir en compte, sobretot, aquelles línies
estratègiques que no s’han acabat executant per tal de repensar la manera de
poder tenir-hi incidència.

• Seria important reprendre les actuacions de promoció de la participació i en
particular de participació i reconeixement de les dones grans i de les dones
d’origen migrant, així com donar continuïtat a les actuacions de suport a
l’emprenedoria, l’ocupació i la conciliació.

• En l’àmbit educatiu:

o Seria important acabar de dissenyar i articular amb el Pla el projecte de
coeducació global que s’està preparant, comptant amb el suport d’una
entitat especialitzada i que permeti articular i consolidar les accions
desenvolupades en aquesta matèria.

o Realitzar més accions als centres educatius i de manera més continuada.
o Revisar el format dels tallers i les xerrades que es fan als centres

educatius perquè hi ha qüestions que requereixen un treball més profund
que no es pot dur a terme amb xerrades puntuals.

7.4 Sobre els col.lectius destinataris:

• Plantejar les accions de manera intersectorial per poder tenir en compte els
realitats socials dels diferents col·lectius.

• Crear canals de comunicació específics per a cada col·lectiu segons les seves
necessitats i mitjans propis.

• Seguir innovant, de la mà de Participació, per reforçar la participació i la visibilitat
de les entitats de dones.
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• En general, caldria revisar els models de participació i adequar-los a la realitat, així
com consolidar els relleus a les entitats i la implicació de la ciutadania en la vida
del municipi, augmentant el suport que es dóna a les entitats i col·lectius.

• Com a línies de treball concretes, s’han destacat:

o Desenvolupar una línia de treball enfocada als homes.
o Reforçar les actuacions orientades als pares i mares recents, que són dels

col·lectius que més temps passen al poble. Per exemple es podrien
desenvolupar materials adreçats a famílies en el punt lila.



8

ANNEX
Material consultat

Pla d’Igualtat de gènere de Corbera de Llobregat (2009-2013). Elaborat amb el suport
de la Diputació de Barcelona per Pròpia Consultores .

Avaluació del Pla d’Igualtat de gènere de Corbera de Llobregat (2014-2015). Elaborat
amb el suport de la Diputació de Barcelona per la consultora FEM.

Memòries d’activitat de les diferents àrees.

Grup de discussió amb personal tècnic

Taller amb el cos tècnic municipal: 16/05/2022

Participants (9): Serveis Socials, Policia Local, Immigració, OAC, Comunicació, Medi
Ambient i Salut. Educació, Joventut i Igualtat

GUIÓ

1. Coneixement del Pla d’igualtat:
a) Van participar en l’elaboració? En cas que si, valoració
b) En coneixen els continguts ?

2. Implementació del pla:
a) Coneixen el que s’ha anat impulsant en el marc del pla?
b) Quines actuacions destacarien / identifiquen? han funcionat?
c) Actuacions en les que hagin participat. Valoracions
d) Canvis durant el procés d’implementació, continuïtat.
e) Participació de les diferents àrees i personal de l’ajuntament
f) Pressupost i recursos
g) Abast de les actuacions: a qui arriben i a qui no?
h) Impactes del pla que destacarien

3. Valoració de la transversalitat de gènere / Incorporació perspectiva de gènere en la
tasca municipal

a) Compromís de l’Ajuntament amb les polítiques de gènere i igualtat (polític i
tècnic)

b) Treball transversal, comunicació i coordinació entre àrees. Comissió d’igualtat
c) Formació en igualtat
d) Dades desagregades, llenguatge no sexista, enquesta a les dones, difusió

informació rellevant per les àrees amb perspectiva de gènere
e) Protocol d’assetjament



9

f) Com valoren les eines que tenen per incorporar la perspectiva de gènere a la
seva feina?

g) Dificultats detectades. Punts forts i febles.
h) Propostes

Grup de discussió amb la ciutadania

Taller amb ciutadania: 12/05/2022

Participants (5): AFA del Corb (2), Jove no associada, Ass. Dones amb Coratge,
tècnica d’igualtat

GUIÓ
1. Coneixement del Pla d’igualtat i/o de les accions que es realitzen des de l’àrea
d’Igualtat de l’Ajuntament:

a) Van participar en l’elaboració? En cas que si, valoració de la participació al
procés

b) En coneixen els continguts ? Poden identificar algunes actuacions?
c) Valoració de les actuacions que coneixen: han funcionat?

2. Compromís de l’Ajuntament amb les polítiques de gènere i igualtat:
a) Percepció i valoració

3. Abast de les accions:
a) A qui arriben?
b) Participació de la ciutadania i de les entitats

4. Dificultats per avançar cap a la igualtat entre dones i homes a Corbera
5. Propostes


	BLOC 1: INTRODUCCIÓ
	1. Presentació i objectius
	2. Metodologia

	BLOC 2: AVALUACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT
	3. Avaluació del disseny del Pla
	3.1 Pertinença del procediment metodològic per a l
	3.2 Pertinença de l’estructura del Pla
	Gràfic 1. Objectius generals per línia estratègica
	Gràfic 2. Objectius específics per línia estratègi
	Gràfic 3. Actuacions previstes per línia estratègi


	4.Avaluació de la implementació del Pla
	4.1 Avaluació de l’acompliment del Pla
	Gràfic 4. Grau d’implementació de les actuacions p
	Línia 1: Compromís amb les Polítiques d’Igualtat 
	Gràfic 5. Grau d’implementació de les actuacions d

	Línia 2: Comunicació, imatge i llenguatge
	Gràfic 6. Grau d’implementació de les actuacions d

	Línia 3: Drets i qualitat de vida
	Gràfic 7. Grau d’implementació de les actuacions d

	Línia 4: Coeducació 
	Gràfic 8. Grau d’implementació de les actuacions d

	Línia 5: Reformulació dels temps i dels treballs
	Gràfic 9. Grau d’implementació de les actuacions d

	Línia 6: Reconeixement del lideratge i participaci
	Gràfic 10. Grau d’implementació de les actuacions 


	4.2 Avaluació del pressupost executat del Pla
	Gràfic 11. Partides pressupostàries en l’execució 
	Gràfic 12. Pressupost global vinculat a l’Àrea de 

	4.3 Avaluació dels recursos humans i de les àrees 
	Gràfic 13. Agents implicats previstos en el dissen


	5.Avaluació dels resultats del Pla
	5.1 Indicadors de resultats
	Línia 1: Compromís amb les Polítiques d’Igualtat d
	Línia 2. Acció contra la violència masclista
	Línia 3: Drets i qualitat de vida
	Línia 4: Coeducació
	Línia 5: Reformulació dels temps i dels treballs
	Línia 6: Reconeixement del lideratge i participaci

	5.2 Anàlisi i valoració dels resultats aconseguits


	BLOC 3: CONCLUSIONS I PROPOSTES
	6.Conclusions
	6.1 Conclusions de l’avaluació del disseny
	6.2 Conclusions de l’avaluació de la implementació
	6.3 Conclusions de l’avaluació de resultats

	7.Propostes
	7.1 Sobre el disseny del pla:
	7.2 Sobre la transversalitat: 
	7.3 Sobre els continguts substantius del pla:
	7.4 Sobre els col.lectius destinataris:


	ANNEX
	Material consultat 
	Grup de discussió amb personal tècnic
	Grup de discussió amb la ciutadania


