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1  PRESENTACIÓ  

 

 

Fa més de deu anys que l’Ajuntament de Corbera de Llobregat es va sumar al treball per 

transformar i millorar la situació de les dones corberenques. Aquesta tasca venia 

reforçada des d’altres institucions públiques i des de la feina de les entitats locals de 

dones. Paral·lelament s’han produït canvis legislatius i canvis en les polítiques públiques 

d’altres països que reforçaven els nostres objectius locals. En aquest transcurs de temps 

hem pogut aproximar-nos a la realitat local  des de la perspectiva de gènere i ens ha fet 

conèixer millor les desigualtats i entendre que encara és necessari que des de les 

polítiques públiques es continuï treballant per aconseguir eradicar les desigualtats 

estructurals, contrarestar les inèrcies històriques i aconseguir uns objectius marcats en 

eines, tant imprescindibles, com són els plans d’igualtat. 

Aquest pla neix desprès d’una ferma avaluació dels projectes amb perspectiva de gènere 

realitzats al municipi, del recorregut històric en polítiques d’igualtat i d’un treball 

participatiu realitzat en la confecció del mateix. 

Neix amb el compromís de continuar treballant per les Polítiques d’Igualtat. El Pla dóna 

forma a l’estratègia compartida entre tots els departaments del govern local. 

Presentem un document viu, que ha d’estar en constant revisió i avaluació. Un 

document que ha d’afavorir la transversalitat entre els diferents departaments 

municipals, amb forta connexió amb les entitats locals, i adreçat a tota la ciutadania. 

Aquest document ha sigut possible gràcies al compromís polític i tècnic, que des de 

l’última dècada ens ha permès evolucionar, tal com esperem seguint fent-ho. 

És necessari seguir treballant per a la transformació social, per un canvi de mentalitat, i 

per identificar i replantejar aquest model de societat basat en una cultura patriarcal on 

el masclisme és molt present arreu. Aconseguir la igualtat real d’homes i dones és un 

objectiu de justícia social i només serà possible si comptem amb la implicació de tothom, 

dones i homes, institucions, governs i entitats. 
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L’Ajuntament de) Corbera de Llobregat i, en particular, la Regidoria de Polítiques 

d’Igualtat estan compromesos en la consolidació de les polítiques de gènere en el nostre 

municipi, a seguir lluitant dia a dia per la igualtat de drets i oportunitats, per a 

l’eradicació de qualsevol forma de discriminació de gènere, i a implicar tots els actors i 

agents per la lluita i l’assoliment d’una societat més lliure, igualitària i democràtica.  

Finalment, vull expressar l’agraïment pel suport rebut per la Diputació de Barcelona i 

per aquelles persones participants d’entitats, de la ciutadania i del personal municipal 

que amb el seu interès i les seves aportacions han participat en l’elaboració d’aquest 

Pla.  
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2 INTRODUCCIÓ 

 

 

El desenvolupament de les polítiques d’igualtat i la incorporació de la perspectiva de 

gènere en les polítiques públiques d’àmbit local són dos processos inacabats i en 

constant revisió a Catalunya. 

Tal com reconeix la darrera Llei d’Igualtat efectiva de dones i homes aprovada pel 

Parlament de Catalunya el 21 de juliol de 2015 (Llei/2015)1 “malgrat els nombrosos 

exemples de reconeixement formal i dels progressos fets fins al moment, la igualtat de 

dones i homes en la vida quotidiana encara no és una realitat. A la pràctica, dones i 

homes no gaudeixen dels mateixos drets, ja que persisteixen desigualtats polítiques, 

econòmiques i culturals (...) Aquestes desigualtats són el resultat d’estructures socials 

que es fonamenten en nombrosos estereotips presents en la família, l’educació, la 

cultura, els mitjans de comunicació, el món laboral i l’organització social, entre altres 

àmbits. (... ), així cal “actuar en tots aquests àmbits de desigualtat fent-hi una nova 

aproximació i duent-hi a terme canvis estructurals.(...). 

 

La Llei 17/2015 recull una interpretació complexa del principi d’igualtat que ja van 

proposar feminismes de divers signe al llarg de la història, exigint el reconeixement de 

drets concrets, però demanant també canvis estructurals. Aquesta interpretació 

complexa del principi d’igualtat inclou aspectes d’igualtat material i estructural per a les 

dones i rebutja la idea d’assimilar les dones als models androcèntrics de societats que 

han estat configurats en la seva absència. No es tracta únicament d’incloure a les dones 

                                                             

1 Es tracta d’una regulació pròpia i singular, feta d’acord amb les competències de l’autogovern de Catalunya, 

que completa la normativa relativa a la paritat i s’emmarca dins la categoria de norma específica complementària 

de la Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, que incorpora 

modificacions legislatives substancials per avançar cap a aquesta igualtat efectiva, i estableix mesures 

transversals en tots els ordres de la vida, amb la finalitat d’eradicar les discriminacions contra les dones, a més 

d’adequar-se al marc normatiu comunitari i als objectius més avançats en matèria de transversalitat de gènere 

que formulen diferents institucions de la Unió Europea. 
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en el marc de drets existents, sinó de transformar les relacions de gènere, qüestionar i 

reformular els mecanismes que han permès la construcció d’àmbits de relacions socials 

desiguals, els estereotips de gènere i el no reconeixement de l’aportació de les dones a 

les nostres societats.  

Dins d’aquest context, les autoritats locals i regionals, que són les esferes de govern més 

pròximes a la població, juguen un paper fonamental. En llur àmbit de competència i 

col·laborant amb el conjunt d’actors socials representen el nivell d’intervenció més 

adequat per dissenyar i implementar accions concretes per a combatre la persistència i 

la reproducció d’aquestes desigualtats i per impulsar transformacions socials i culturals 

en un sentit no androcèntric i no discriminatori.  

 

En els darrers anys els governs locals de tota la demarcació de Barcelona, des de la seva 

proximitat a la ciutadania i el seu coneixement de la realitat social, han elaborat i 

implementat Plans d’igualtat de gènere, un conjunt d’intencions, decisions, objectius i 

mesures adoptades pels poders públics per tal d’augmentar la qualitat de vida de la 

ciutadania, introduint la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques i accions 

de l’administració local.  

La perspectiva de gènere introdueix la possibilitat d’examinar la realitat des d’una altra 

òptica, estudiant i tenint en compte les experiències, els interessos i les necessitats de 

la ciutadania, en la seva heterogeneïtat,  i interrogant sistemàticament totes les accions 

i polítiques locals per identificar els obstacles que troba el desenvolupament del principi 

d’igualtat en els diferents escenaris socials i econòmics.  

Els Plans d’Igualtat de gènere han estat i són encara l'eina de treball principal per 

introduir la perspectiva de gènere en les polítiques locals i per consolidar, planificar  i 

executar polítiques d’igualtat de gènere en un determinat territori i per un període de 

temps determinat. 
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En aquest sentit, la comarca del Baix Llobregat té una llarga trajectòria i un fort 

compromís amb les polítiques d’igualtat. Venti vuit  dels seus trenta-un municipis han 

posat en marxa un Pla d’Igualtat.  

L’ Ajuntament de Corbera de Llobregat va desenvolupar el seu primer Pla d’Igualtat de 

Gènere durant els anys 2009/2013. L’any 2014 es va avaluar. Aquest informe d’avaluació 

ha permès situar el punt de partida per a dissenyar i elaborar aquest segon Pla d’Igualtat 

de Gènere (2016-2020) amb el qual es vol consolidar la tasca que ja fa anys es ve 

implementant amb l’objectiu d’avançar cap a la igualtat efectiva de gènere. 

Aquest segon Pla d’Igualtat de Corbera de Llobregat s’estructura en quatre apartats : 

 

 Objectius generals i Línies estratègiques del Pla.  

  Metodologia, amb la descripció de la metodologia emprada. 

 Informe de Diagnòstic que recull de forma sintètica la informació més 

significativa de la Diagnosi de Gènere. 

 Pla d’Accions, ordenades per línies estratègiques que, a nivell operatiu, 

s’implementaran al llarg de l’execució del II Pla d’Igualtat de Gènere. 
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3 OBJECTIUS GENERALS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA D’IGUALTAT 

 

 

L’elaboració del II Pla d’Igualtat de gènere de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat té 

els següents objectius generals: 

 

 Mantenir el compromís polític per incorporar el principi d’igualtat en totes les 

polítiques municipals, per tal d’afavorir la transformació de les relacions entre 

homes i dones i el progrés de la ciutadania. 

 

 Promoure una gestió transversal de les polítiques i els recursos municipals des 

d’una perspectiva de gènere. 

 

 Potenciar la participació de la ciutadania i, especialment, de les dones, per tal 

d’incorporar les seves necessitats, interessos i expectatives.  

 

 Facilitar la formació professional amb perspectiva de gènere del personal de 

l’Ajuntament, i contribuir a la sensibilització de les entitats, associacions, i de tota 

la ciutadania en general.  

 

 Reforçar i donar visibilitat a la Regidoria d’Igualtat, com a impulsora de les 

mesures específiques i facilitadora del treball transversal amb la resta de 

Regidories i departaments de la corporació municipal.  

 

En el marc d’aquests objectius generals el Pla d’Igualtat es planteja sis grans àmbits 

d’intervenció, relacionats amb diferents dimensions de la desigualtat de gènere, que 

impliquen les diferents regidories municipals amb una vocació de transversalitat.  
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Les sis línies estratègiques del II Pla d’igualtat de gènere de Corbera de Llobregat son: 

Línia estratègica Objectiu general 

1. Compromís amb la Igualtat 

Situar la igualtat entre dones i homes 

com a dret fonamental de totes les 

persones i com a valor central de 

l’acció municipal i de totes les 

polítiques locals. 

2. Acció contra la violència masclista 

Disminuir l’impacte de la violència 

masclista i avançar en la seva 

eradicació. 

3. Drets i qualitat de vida 

Situar la sostenibilitat de la vida en el 

centre de les polítiques públiques 

locals, promovent les condicions per a 

que totes les persones gaudeixin 

d’una vida digna.  

4. Coeducació  

Potenciar la coeducació a les escoles i 

entre les famílies, per tal d’eliminar el 

sexisme i l’androcentrisme en les 

relacions i pràctiques educatives.  

5. Reformulació dels treballs i dels 

temps 

Promoure una redistribució equitativa 

dels treballs i dels temps entre dones i 

homes, tant en l’àmbit públic com 

privat.   

6. Reconeixement del lideratge i la 

participació de les dones 

Treballar per una democràcia 

equitativa i participativa, promovent 

la governança i la participació de les 

dones en tots els nivells i àmbits de la 

vida pública. 
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4 METODOLOGIA 

 

 Fases de treball:  

El projecte d’elaboració del II Pla d’Igualtat de gènere de Corbera de Llobregat va 

abastar un període de sis mesos i va constar de tres fases principals: 

 

 

 

I. PLANIFICACIÓ DEL PROCÈS 

Moment de definició i planificació de tot el procés. Es concreten les persones referents, 

la metodologia i la temporització  de treball. 

 

II. RECOLLIDA D’INFORMACIÓ I ELABORACIÓ DE L’INFORME DE DIAGNÒSTIC 

Es recull informació de caire quantitatiu i qualitatiu relativa a:  

 El context territorial i les característiques de la població, posant especial atenció 

a visualitzar l’experiència de les dones que viuen a Corbera de Llobregat, la seva 

I. Planificació del procés. 

II. Recollida d’informació i elaboració de l’Informe de 
Diagnòstic. 

III. Disseny d’ accions, propostes i recomanacions 
per al  Pla d’Igualtat 2017-2020. 
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heterogeneïtat i els grups de dones que poden sofrir o sofreixen una 

discriminacions directes o indirectes per la seves circumstancies personals o 

socials. 

 

 Les polítiques de gènere i d’igualtat d’oportunitats desenvolupades en el 

municipi en els darrers anys.  

 

 Àmbits específics relacionats amb les sis línies estratègiques del Pla d’Igualtat: 

 

a. El compromís municipal amb les polítiques d’igualtat 

b. L’ impacte de la violència masclista en el territori, els recursos 

existents i el seu grau de coneixement entre la ciutadania. 

c. La qualitat de vida de  la ciutadania i l’exercici dels seus drets. 

d. La coeducació. 

e. La redistribució dels temps i els treballs tant en l’àmbit públic com 

privat. 

f. La participació de les dones en tots els nivells i àmbits de la vida 

pública. 

Una vegada recollida tota la informació, es processa i analitza per a formular una 

valoració de la situació de cada un dels indicadors. Amb aquest material s’elabora un 

Informe de diagnòstic. El contingut d’aquest informe es consensua amb l’Ajuntament 

de Corbera de Llobregat que introdueix totes les modificacions i les esmenes que 

consideri oportunes. 

 

III. DISSENY D’ ACCIONS, PROPOSTES I RECOMANACIONS PER AL  PLA 

D’IGUALTAT 2017-2020. 

 

Finalitzada la fase de Diagnosi, es crea una Comissió de treball per al disseny del II Pla 

d’igualtat de gènere. La Comissió compta amb personal polític i tècnic; un total de 24 

persones (18 dones i 6 homes).  
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 Personal polític 

Alcaldessa. Àrea d’Urbanisme Montserrat Febrero 

Regidor de Polítiques d’Igualtat, Benestar 

Social i Gent Gran 

Arturo Martínez 

Primera tinenta d’alcaldessa. Àrea Via 

Pública i Habitatge 

Rosa Boladeras 

 

Segona tinenta d’alcaldessa. Àrea 

Mobilitat i Seguretat Ciutadana 

Mercè Rocas  

 

 

 Personal tècnic:  

Auxiliar de gestió de Cultura Montse Cillero 

Auxiliar de gestió de Comunicació Olga Alegrí 

Tècnic d’Esports Martí Guim 

Auxiliar de gestió de Joventut Sara Rodríguez 

Sergent de la Policia Local Pere González 

Tècnic d’Ensenyament Josep Manel Piqué 

Psicòloga municipal Consol Fernández 

Treballadora Social Maria José Murillo 

Educadora Social Eva Guerrero 

Tècnic d’ Immigració Francesc Calpe 

Tècnica d’Ocupació Sònia Coderch 

Cap de l’OAC Meritxell Royo 
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Cap de RH Patricia Moreno 

Auxiliar de gestió de secretaria Neus Vidal 

Auxiliar de gestió de Compres Sandra Marín 

Delineant Carolina Castejón 

Arquitecte tècnic Ricard Riba 

Tècnic auxiliar de gestió de Serveis Públics Marta Busquets 

Auxiliar de gestió de Salut Pública Neus Estruga 

Tècnica de Polítiques Igualtat Sandra Medina 

 

En una sessió participativa de la durada de tres hores, la Comissió va treballar per:  

- Definir els objectius específics del Pla, tenint en compte les intervencions més 

urgents, les possibilitats i els recursos de l’Ajuntament. 

- Dissenyar les accions i mesures concretes a introduir en el Pla d’igualtat, de 

manera detallada, comprensible i operativa al conjunt de l’organització 

municipal que s’encarregarà de la seva execució. 

 

Un cop consensuat el Disseny del Pla D’acció, aquest va passar un ulterior procés 

d’esmenes per tal que el conjunt de l’organització municipal tingués l’oportunitat 

d’eliminar, introduir o modificar aquelles mesures que considerés oportunes.  

 

Per últim, es va redactar el II Pla D’Igualtat de gènere de Corbera de Llobregat 2017-

2020 amb la definició de:  

- els indicadors d’avaluació de cadascuna de les accions planificades  

- les àrees i regidories municipals responsables de la seva implementació  

- el calendari general de l’execució de les accions 
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 Tècniques d’investigació:  

 

El plantejament metodològic del projecte d’elaboració del II Pla d’Igualtat de Corbera de 

Llobregat 2017-2020 es basa en l’anàlisi documental i l’aplicació de tècniques de 

recollida d’informació de caire quantitatiu i qualitatiu que incorporen la participació, la 

retroalimentació i la contribució dels grups de dones del municipi, les entitats i els 

professionals involucrats en els processos d’elaboració de les polítiques locals.  

 

En aquest sentit, a més d’analitzar tota la documentació disponible a la base de dades 

de l’Ajuntament que afecten l’organització i la gestió de les polítiques de gènere es van 

engegar diferents mecanismes i processos participatius, amb l’objectiu de detectar els 

interessos, les necessitats i les propostes de les dones que viuen al territori.  

 

En particular es van aplicar les següents tècniques d’investigació:  

 

1. Anàlisi documental 

 

- Revisió d’estadístiques anuals. 

- Revisió d’informes i memòries elaborats per la Regidoria de Polítiques d’igualtat.  

- Anàlisi dels plans, protocols i normatives que afecten de  forma directa 

l’organització i la gestió de les polítiques de gènere. 

 

2. Sessions participatives  

 

- Sessions amb les dones o grups de dones (amb la participació de 17 persones:15 

dones i 2 homes).  

- Sessions amb personal tècnic i polític dels diferents departaments municipals. 

(amb la participació de 24 persones:18 dones i 6 homes). 
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3. Entrevistes a informants claus 

 

- Entrevistes al personal tècnic i polític responsable de la implementació de les 

polítiques d’igualtat a l’àmbit municipal. 

- Entrevistes a professionals del municipi. 
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5. INFORME DE DIAGNÒSTIC: L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT DES 

D’UNA PERSPECTIVA DE GÈNERE. 

  

 

 Dades territorials i característiques sociodemogràfiques  

 Compromís amb la igualtat de gènere  

 Violència Masclista 

 Drets i qualitat de vida 

 Coeducació 

 Treballs i Temps  

 Lideratge i participació de les dones 

 

5.1 DADES TERRITORIALS I CARACTERÍSTIQUES SOCIODEMOGRÀFIQUES 

 

La diagnosi que es presenta a continuació comença amb la descripció i l’anàlisi de les 

dades relatives a les característiques sociodemogràfiques i a les tendències que s’han 

registrat en els últims anys en el municipi de Corbera de Llobregat.  

Es posa especial èmfasi en l'estructura de la població, les seves característiques bàsiques 

i es desagreguen les dades, sempre que sigui possible, per sexe i edat.  

A partir de les dades estadístiques recollides es fa una lectura en clau de gènere, posant 

especial atenció a:  

→ Observar les presències i les absències dels grups de dones i d'homes i les 

possibles explicacions d'aquests fets. 

→ Observar les característiques dels grups d'homes i de dones, les coincidències i 

les diferències. 

→ Comprovar si les característiques i les diferències són visibles i si es tenen en 

compte. 

→ Observar quina relació tenen les característiques, semblances i diferències amb 

els rols de gènere i quines variacions es poden observar al llarg del temps. 
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 Contextualització  

La vila de Corbera de Llobregat es troba situada a vint-i-cinc quilòmetres de Barcelona, 

a la comarca del Baix Llobregat. Situada a la vora dreta del riu que li dóna nom, té una 

superfície de 18,36 km² i s’estén des del Puig d’Agulles i la Creu de l’Aragall fins aigües 

avall de la riera de Sant Joan o de Corbera quan desguassa al Llobregat en l’indret de la 

Roca de Droc. El municipi en es troba a una altitud de 653 m. sobre el nivell del mar i 

comprèn tota la vall de la riera de Corbera i la capçalera de la de Rafamans.  

 

El fet de contar amb extenses zones de bosc i el massís del Garraf-Ordal, fa que es tracti 

d’un territori molt accidentat. Com a particularitat, Corbera de Llobregat està dividit en 

34 nuclis: els dos nuclis urbans tradicionals, l'Amunt i l'Avall, i 32 urbanitzacions.  

Aquesta fragmentació urbana, combinada amb una orografia caracteritzada per 

importants desnivells condiciona fortament la vida al municipi, determinant el dia a dia 

i les necessitats de la ciutadania.  

 

 Composició i dinàmica de la població de Corbera de Llobregat  

 

Les dinàmiques de la població de Corbera de Llobregat entre el 2011 i el 2015 es 

caracteritzen per un lleu augment (1,25%) de la població que passa dels 14.064 

habitants de l’any 2011 a les 14.240 persones que registren les dades del padró de l’any 

2015.  

Les dades segregades per sexe mostren que l’augment la població ha estat de manera 

més acusada en la població femenina, encara que entre el 2013 i el 2015 aquesta ha 

registrat una lleugera davallada.  

El creixement de la població masculina en canvi, tot i que més moderat, ha estat més 

estable. (Gràfic 1).  
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Gràfic 1: Evolució de la població per sexe, 2011-2015  

 

.  

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’ Hermes 2015.  

 

La distribució per sexe de la població de Corbera de Llobregat és força equitativa, 

encara que la població masculina és lleugerament més nombrosa que la femenina: la 

població suma un total de 7.127 homes (50.1%) i 7.113 dones (49.9 %). Així, doncs, la 

relació de masculinitat2 es correspon al 100,2%.  

 

Les i els professionals municipals assenyalen que, entre la població de Corbera de 

Llobregat, és possible identificar dos perfils clars a tenir en compte en el disseny de les 

polítiques locals. Per una banda, aquella població que, després de la jubilació, va 

convertir la seva segona residència en la llar habitual. Es tracta de gent gran que viuen 

en urbanitzacions sense serveis de proximitat i en què sobretot les dones tenen més 

dificultats per desplaçar-se de manera autònoma i corren el risc de quedar-se aïllades.  

                                                             

2 Índex que fa visible el nombre d'homes per a cada 100 dones i mesura, així, el pes de cada grup 

respecte l'altre. 
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I per l’altra, la població formada per parelles adultes joves amb criatures que es van 

mudar al municipi des de Barcelona per tenir accés a habitatges més econòmics.  Moltes 

de les dones d’aquests nuclis familiars han deixat la seva feina per dedicar-se 

exclusivament al treball domèstic i de cura. El personal municipal ha detectat un alt grau 

d’insatisfacció en moltes d’aquestes dones, sobre tot a partir dels 40 anys. Són dones 

que sovint “tenen problemes de parella però no se separen perquè no tenen recursos 

econòmics propis”. 

 

El gràfic 2 mostra que el gruix de la població tant masculina com femenina es concentra 

en els grups de població adulta, situant-se l’edat mitjana de la població en 39.7 anys.  

Gràfic 2: Percentatge població jove3, adulta i gran per sexe, 2015.  

 

 

Font de les dades: Web INE, Padró continu, 2015. 

                                                             

3 Població jove: de 0 a 15 anys / Població Total*100; Població adulta: de 16 a 64 anys /Població 

Total*100 (Població també denominada potencialment activa); Població gran: més de 64 anys 

/població Total*100 
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Taula 1: Dades generals de la població de Corbera de Llobregat.  

Població total 14.240 

Variació anual 0,02% 

Variació 2011-2015 1,25% 

Habitants per km2 773 

Homes 7.127 

Dones 7.113 

Percentatge població jove 19,92% 

Percentatge població adulta 66,80% 

Percentatge població gran 13,27% 

Índex d'envelliment 66,62 

Edat mitjana 39,70 

Índex de dependència global 49,69 

Índex de recanvi 97,17 

Població estacional 13.562 

Població resident a l'estranger 139 

 

Font de les dades: Web INE, Padró continu, 2015. 

 

 

En les franges d’edat entre els 25 i el 44 anys es registra una lleugera prevalença de 

dones, tot i que les diferencies son subtils. En aquest sentit, cal considerar que la 

presència de dones joves és estratègica pel desenvolupament local. Tanmateix, cal 

recordar que són un grup caracteritzat sovint per un elevat nivell formatiu i en 

conseqüència una elevada mobilitat residencial. Així, caldria garantir en el territori les 
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condicions idònies per a que les dones joves puguin optar per desenvolupar els seus 

projectes professionals i personals, sense veure’s obligades a marxar.   

 

Pel que fa a la població jove, entesa com a població que encara no te edat legal per 

treballar, el percentatge de joves de 0 a 15 anys respecte el total de la població 

representa el 19.92 %. El gràfic 2 mostra una proporció d'infants i adolescents una mica 

superior en el grup dels homes, fenomen possiblement relacionat amb la major 

mortalitat dels homes en edat adulta i amb la petita diferència positiva de naixements 

de nens respecte als de nenes.  

De manera similar, la taxa de joventut, que calcula la proporció de la població jove entre 

les 16 i els 24 anys en relació amb la població total del municipi, mostra, desagregada 

per sexe, una lleugera prevalença d’homes.  

 

Gràfic 3: Població de Corbera de Llobregat per sexe i edat.  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Hermes 2015.  
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Taula 2: Població de Corbera de Llobregat per sexe i edat.  

Edat Homes Dones Total 

De 0 a 4 anys 399 367 766 

De 5 a 9 anys 511 480 991 

De 10 a 14 anys 475 437 912 

De 15 a 19 anys 366 341 707 

De 20 a 24 anys 344 338 682 

De 25 a 29 anys 321 330 651 

De 30 a 34 anys 434 449 883 

De 35 a 39 anys 598 620 1.218 

De 40 a 44 anys 732 739 1.471 

De 45 a 49 anys 671 639 1.310 

De 50 a 54 anys 602 559 1.161 

De 55 a 59 anys 460 451 911 

De 60 a 64 anys 356 331 687 

De 65 a 69 anys 296 296 592 

De 70 a 74 anys 213 205 418 

De 75 a 79 anys 148 173 321 

De 80 a 84 anys 118 137 255 

De 85 anys i més 83 221 304 

TOTAL 7.127 7.113 14.240 

Font :Hermes 2015.  

 

Respecte a la població gran, les dades evidencien que l’envelliment i el 

sobreenvelliment al municipi de Corbera de Llobregat, és un fenomen caracteritzat per 

la presència majoritària de dones. Hi ha una clara tendència a la feminització de la 
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vellesa i és destacable la presència d’un nombrós grup de dones grans i molt grans. Fins 

i tot, les dones de més de 85 anys són més del doble que els homes de la mateixa franja 

d’edat (Gràfic 3; Taula 2).  

 

L’índex d’envelliment4 es situa en un 66.62, fet que demostra que la població infantil és 

més nombrosa que la població de més de 65 anys i que el municipi de Corbera de 

Llobregat té, potencialment, una bona capacitat de reemplaçament de la població. 

Tanmateix, aquest augment proporcional del pes de la població infantil en el municipi 

fa imprescindible tenir en compte les necessitats de la infantesa i la de les persones que 

s’encarreguen de la seva cura, majoritàriament dones (mares, àvies, cangurs o altres 

membres de la xarxa familiar i social). 

 

Tal com mostren les taules 6 i 7 l’índex de dependència senil 5  com el de sobre 

envelliment6 és significativament superior en el cas de la població femenina.   

 

Les dones grans i molt grans són, així, un col·lectiu a fer visible en la configuració de les 

polítiques locals. Cal tenir en compte les necessitats específiques en aspectes diversos 

com la sanitat i la cura, la mobilitat i els serveis socials. Són un col·lectiu especialment 

fràgil per la seva elevada edat, les condicions físiques i per tenir, proporcionalment, un 

menor nivell d’ingressos. Així, cal seguir treballant per a desenvolupar actuacions 

dirigides a mantenir el benestar de la població gran, posant especial atenció a les 

diverses experiències de les dones grans que viuen als municipis. 

                                                             

4 Relació entre la població de 65 anys i més i la població de 0 a 15 anys.  

= 100 = Hi ha la mateixa població tant en el grup de joves com en el de grans  

 >100 = Hi ha més població en el grup de grans que en el grup de joves  

 <100 = Hi ha més població en el grup de joves que en el grup de grans 

5 Relació entre persones majors de 65 anys respecte a la població potencialment activa. 

6 Relació entre la població de 85 anys i més amb la població de 65 i més. 
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Taula 3: Taxa de Joventut. 

Municipi Homes Dones Total 

Corbera de Llobregat 8,77% 8,38% 8,57% 

Font de les dades: Web INE, Padró continu, 2015. 

 

Taula 4: Índex de dependència juvenil 

Municipi Homes Dones Total 

Corbera de Llobregat 30,63 29,00 29,82 

Font de les dades: Web INE, Padró continu, 2015 

 

Taula 5: Índex d’envelliment. 

Municipi Homes Dones Total 

Corbera de Llobregat 58,37 75,49 66,62 

Font de les dades: Web INE, Padró continu, 2015. 

 

Taula 6: Índex de Sobreenvelliment. 

Municipi Homes Dones Total 

Corbera de Llobregat 9,67 21,41 16,08 

Font de les dades: Web INE, Padró continu, 2015. 
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Taula 7: Índex de dependència senil 

Municipi Homes Dones Total 

Corbera de Llobregat 17,88 21,89 19,87 

Font de les dades: Web INE, Padró continu, 2015. 

 

 Composició de les llars 

 

Gràfic 4: Composició de les llars per numero de membres.  

 

Font de les dades: Web INE, Padró continu, 2011. 

 

La informació i les dades relatives a la composició de les llars en el municipi de Corbera 

de Llobregat son escasses i es remunten a l’any 2011. Tot i així, tenint en compte les 

tendències que actualment s’han registrat en tota Catalunya, cal destacar que cada cop 

menys es pot parlar d’un únic model de família.  
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Malgrat que les llars formades per parelles casades i amb descendència es mantenen 

com la tipologia predominant de l’organització familiar, la seva importància numèrica és 

cada cop menor.  

Per una banda destaca un número en constant creixement de nuclis formats per parelles 

que conviuen de manera estable (heterosexuals i homosexuals) amb o sense 

descendència.  

Entre els canvis més rellevants destaquen també la consolidació de llars monomarentals 

i monoparentals, és a dir, unitats familiars formades per mare i descendència, o per pare 

i descendència.  

Segons les dades del Cens de Població i Habitatge del INE del 2011 les llars 

monoparentals representen el 10,5% del total de llars a Catalunya i el 13, 3 %del total 

de llars del Baix Llobregat7.  

Com es pot observar en la taula 8, els nuclis monoparentals són marcadament 

feminitzats, ja que sense dubte són nuclis encapçalats majoritàriament per dones. 

Encara que en els darrers anys el pes demogràfic dels pares sols amb filles i/o fills ha 

anat pujant lleugerament, el78% de les llar monoparentals a Catalunya i el 80,2 % de 

les llars monoparentals al Baix Llobregat són nuclis familiars formats per dones que 

consten com a solteres, separades o divorciades i que viuen amb les seves filles i fills.  

Les experiències de les dones que encapçalen nuclis monomarentals requereixen de 

respostes específiques. Caldria així estudiar mecanismes per tal de conèixer les seves 

necessitats i els seus interessos. La visibilitat i el reconeixement de la forta diversitat, 

així com de la multitud de situacions i factors que caracteritzen els diferents models de 

família, són les primeres qüestions que caldria treballar per aconseguir l’adequació de 

                                                             

7 No es disposa de dades relatives al municipi de Corbera de Llobregat, ja que només hi ha dades 

publicades pels municipis de més de 50.000 habitants. 
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les polítiques i els recursos municipals a aquestes realitats cada cop més presents en les 

nostres societats.   

Taula 8: Tipologia de llar Baix Llobregat.  

Tipologia de llar Cap fill 1 fill 2 fills 3 fills i 

més 

Total 

Amb un nucli 

parella/matrimoni 

74040 59679 54556 8837 197112 

Amb un nucli de pare sol 0 3990 1741 311 6043 

Amb un nucli de mare sola 0 16611 7303 1199 25112 

Total amb un nucli 74040 80280 63600 10346 228267 

Amb dos nuclis o més 848 2502 2380 950 6681 

Total 74888 82782 65981 11297 234948 

Font: Cens de Població i Habitatge del INE del 2011. 

 

Per últim, cal destacar també l’augment significatiu a tota Catalunya de les llars 

unipersonals, que al municipi de Corbera de Llobregat representen el 16,8% del total de 

les llars. En aquest col·lectiu pesen majoritàriament les dones grans que viuen soles per 

causa de viduïtat. 
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 Maternitat:  

La informació relativa a la maternitat de les dones de Corbera de Llobregat és gairebé 

inexistent. Les dades estadístiques es limiten a recollir l’índex sintètic de fecunditat o 

nombre mitjà de fills/filles per dona, que és de 1.42% i la taxa global de fecunditat, que 

es situa en 40,6 nenes o nens nascuts vius per cada per cada 1.000 dones en la franja 

d’edat considerada fèrtil ( entre els 15 i els 49 anys). 

Aquestes dades es corresponen a una tendència generalitzada a disminuir el nombre de 

fills i filles per llar, augmentant significativament aquelles amb un sol infant.  

A més gran part de les dones són mares a una edat adulta. Segons dades de INE 2014 al 

voltant dels 31 anys es concentra la gran majoria de dones que tenen el seu primer fill o 

filla, però cada vegada més creix el grup de dones que són mares després dels 40 anys. 

Aquest augment en l’edat alhora de ser mares, es veu reflectit en el tipus d’atenció i 

acompanyament. En aquest sentit, cada cop són més els embarassos de risc que 

necessitaran d’assistència mèdica específica. Per altra banda, també s’ha identificat un 

significant increment en l’ús de tecnologies de reproducció assistida. D’aquí la necessitat 

de fer front a  aquesta realitat també des de els recursos municipals, abordant qüestions 

com el recolzament per a les dones en processos complexes d’acompanyament a 

l’embaràs o pèrdues gestacionals. 

També seria interessant desenvolupar mecanismes de recerca i nous indicadors, tant 

quantitatius com qualitatius, que ens apropessin a la realitat de les dones en general, i 

les mares en particular i permetessin copsar les seves característiques principals així com 

les seves necessitats i interessos.  
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 Població amb nacionalitat estrangera 

 

El gruix de la població de Corbera de Llobregat és nascuda a la Provincia de Barcelona,  

amb un index d’àutoctonia8 del 70.5%. 

 

Les dades de la taula 9 indiquen que la taxa d’extrangeria global9 al municipi de Corbera 

de LLobregat ès del 8,08% i evidencien que la població amb nacionalitat estrangera ha 

anat disminuint considerablement en el darerrs anys.  

 

Entre el 2010 i el 2014, coincidint amb l’inici de la crisi, la població estrangera ha sofert 

una variació negativa del 18%. Segons la informació recollida, si bé el municipi de 

Corbera havia estat un destí amb moltes oportunitats de treball sobretot en el sector de 

la cura de la gent gran (al municipi hi ha més de 20 centres geriàtrics) aquesta situació 

va canviar quan va començar a ser obligatori tenir una titulació oficial d’auxiliar de 

geriatria per poder exercir aquesta professió. “Moltes dones que treballaven als 

geriàtrics van quedar-se sense feina i, progressivament, van decidir retornar al seu país 

d’origen”. D’altra banda, l’accés al treball remunerat sovint està dificultat per barreres 

culturals, lingüístiques i administratives, de manera que moltes dones amb nacionalitat 

estrangera opten pels treballs que formen part de l’anomenada economia submergida, 

com, per exemple, les tasques de les empleades de les llars. Aquesta situació les col·loca 

en una posició especialment vulnerable. La manca de garanties laborals (impossibilitat 

de cotització,  salari que no arriba al mínim garantit ...) agreuja les dificultats de regulació 

de la seva situació administrativa.  

 

 

                                                             

8 Percentatge de població resident nascuda a la Provincia de Barcelona. 

9 Proporció resident amb nacionalitat estrangera sobre el total de la població. 
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Taula 9: Dades generals de la població estrangera de Corbera de LLobregat.  

Població estrangera 1.151 

Variació anual -11,05% 

Variació 2010-2014 -18,94% 

Edat mitjana 34,45 

Taxa d'estrangeria 8,08% 

5 principals nacionalitats 782 

Paraguai 385 

Marroc 195 

Alemanya 79 

França 68 

Itàlia 55 

Font: Hermes, 2015  

Taula 10: Població per lloc de naixement i sexe.  

Àmbit geogràfic de naixement  Homes Dones Total 

     Mateix municipi. Província de Barcelona 1.383 1.228 2.611 

     Diferent municipi. Província de Barcelona 3.782 3.647 7.429 

Total província de Barcelona 5.165 4.875 10.040 

     Girona, Lleida i Tarragona 109 125 234 

Total Catalunya 5.274 5.000 10.274 

     Altre comunitat autònoma 1.078 1.190 2.268 

Total nascuts o nascudes  a Espanya 6.352 6.190 12.542 

Total nascuts o nascudes  a l'estranger 775 923 1.698 

Total 7.127 7.113 14.240 

Font: Hermes, 2015.  
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Gràfic 5: Població segons lloc de naixement i sexe. 

 

Font: Hermes, 2015.  

 

Encara que les diferències són petites, la població amb nacionalitat estrangera 

resident al municipi és lleugerament feminitzada. Del total de les 1151 persones amb 

nacionalitat estrangera, el 52.3% sòn dones.  

 

Pel que fa a l’estructura de la població estrangera per grups d’edat (Gràfic 6) les dades 

assenyalen, com és usual, una concentració en les edats centrals. Si s’estudien les dades 

segregades per sexe, destaca la presència d’un nombrós grup de dones joves i adultes 

joves, entre els 25 i els 35 anys, col·lectius en els quals el nombre de dones és superior 

al d’homes. Fruit dels processos de reagrupació familiar, la població estrangera ha 

aportat també un increment notable de població infantil i, en menor mesura, de 

població gran. Així, el grup de població infantil de 0 a 9 anys representa el 8.2 % de la 

població estrangera i, en canvi, la població de més de 70 anys és només del 1, 2%.  
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Gràfic 6: Població amb nacionalitat estrangera per sexe i grup d’edat  

 

Font: Hermes, 2015.  

Taula 11: Població amb nacionalitat estrangera per sexe i grup d’edat  

Edat Homes Dones Total 

De 0 a 4 anys 19 24 43 

De 5 a 9 anys 23 28 51 

De 10 a 14 anys 28 32 60 

De 15 a 19 anys 32 31 63 

De 20 a 24 anys 27 34 61 

De 25 a 29 anys 51 79 130 

De 30 a 34 anys 79 105 184 

De 35 a 39 anys 71 75 146 

De 40 a 44 anys 73 60 133 

De 45 a 49 anys 57 43 100 

De 50 a 54 anys 37 39 76 

De 55 a 59 anys 25 28 53 
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De 60 a 64 anys 9 13 22 

De 65 a 69 anys 11 5 16 

De 70 a 74 anys 5 2 7 

De 75 a 79 anys 1 1 2 

De 80 a 84 anys 0 1 1 

De 85 anys i més 0 3 3 

TOTAL 548 603 1151 

Font: Hermes, 2015 

Respecte als països de procedència, les nacionalitats estrangeres amb més presència 

són la paraguaiana (33.5% respecte al total de població amb nacionalitat estrangera) i 

la marroquí (16,9%). La resta representen percentatges per sota del 7% (Alemanya, 

França, Itàlia, Regne Unit...). Com es pot comprovar en la taula 12, la població de 

nacionalitat paraguaiana té una marcada preeminència femenina. Per contra, hi ha una 

major presència d’ homes en el grup de població d’origen marroquí. 

Taula 12: Població amb nacionalitat estrangera per sexe i país d’origen.  

Àmbit geogràfic Homes Dones Total 

Paraguai 156 229 385 

Marroc 109 86 195 

Alemanya 45 34 79 

França 29 39 68 

Itàlia 34 21 55 

Regne Unit 22 10 32 

Romania 14 15 29 

Colòmbia 12 16 28 

Dominicana, República 8 14 22 
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Països Baixos 14 7 21 

Veneçuela 9 8 17 

Argentina 5 12 17 

Brasil 5 12 17 

Cuba 8 8 16 

Rússia 4 10 14 

Bulgària 5 7 12 

Estats Units d'Amèrica 3 9 12 

Xina 5 6 11 

Portugal 5 3 8 

Bolívia 4 4 8 

Polònia 3 5 8 

Pakistan 7 0 7 

Bèlgica 5 2 7 

Hondures 1 6 7 

Àustria 4 2 6 

Ucraïna 0 6 6 

Equador 4 1 5 

Mèxic 2 3 5 

Irlanda 3 1 4 

Perú 2 2 4 

Finlàndia 1 3 4 

Xile 0 4 4 

Altres Nacionalitats 20 18 38 

TOTAL  548 603 1151 

Font: Hermes 2015.  
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En el terme municipal, doncs, destaca la presència d’un nombrós grup de dones 

procedents de Paraguai. Aquest col·lectiu va ser el primer a arribar i, amb el temps,  ha 

anat creixent a través de les  xarxes socials i familiars.  

L’any 2013, la Regidoria d’Igualtat, amb l’objectiu de donar visibilitat a les experiències 

migratòries d’aquestes dones, va realitzar un documental anomenat “Dones del 

Paraguai” i el van difondre en diversos actes i esdeveniments municipals.  

Per últim, cal destacar que, des de l'any 2006, l’Ajuntament compta amb un Servei de 

Polítiques d'Immigració i Ciutadania que ofereix suport administratiu i de gestió a tota 

la població immigrada. El personal tècnic del Servei atén les i els usuaris, ofereix 

informació general sobre el municipi i dóna suport en tràmits i procediments del propi 

ajuntament o d'altres administracions públiques. Per exemple, ajuda a concertar cites 

prèvies, omplir impresos, o consultar per internet l'estat de tramitació d'expedients, 

principalment en matèria d'estrangeria, qüestions laborals, seguretat social, hisenda, 

sanitat o educació...  

El personal tècnic destaca que les dones són les principals usuàries del Servei de 

Polítiques d'Immigració i Ciutadania.  

Durant el 2015 el 63% de les persones ateses han estat dones (131) i el 37% homes (77).  

Aquesta dada indica el paper cada vegada més protagonista de les dones en els 

processos migratoris. Són elles les qui s’informen i inicien els tràmits per regularitzar la 

seva situació administrativa i per reagrupar les famílies.  

Les dones estrangera també participen en major mesura a tots els cursos de 

normalització lingüística. Durant el 2015, 37 dones i només 3 homes han assistit als 

cursos organitzats al municipi.   

Un dels elements que indica la confiança que les dones amb nacionalitat estrangera 

depositen en el Servei és la iniciativa d’un grup de dones marroquines que van adreçar-

se al Servei i van demanar la possibilitat de realitzar un curs d’alfabetització.   

Aquest curs, dut a terme pel Servei d’Immigració en coordinació amb les àrees de 

Polítiques d'Igualtat i d'Ensenyament, ha tingut una durada de 21 hores i ha comptat 

amb la participació de 12 dones. Al finalitzar el curs, totes han obtingut el certificat 
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d’assistència i aprofitament. Arran de la bona acollida, se n’ha organitzat una nova edició  

que encara està en curs i  finalitzarà l’any 2016. 

La Regidoria de Polítiques d’Igualtat considera important recolzar aquestes xarxes de 

suport informal entre dones marroquines, tot facilitant los un espai on puguin 

desenvolupar les seves activitats i donar continuïtat als  recursos en funció dels seus 

interessos. A més, aquestes xarxes són, per a la Regidoria, un canal privilegiat  alhora de 

tenir coneixement de les experiències de les dones marroquines i trobar les respostes 

més adequades a les seves mancances i necessitats.  

 

Taula 13: Motius de consulta del Servei de Polítiques d'Immigració i Ciutadania. 

Font: Memòria del  Servei de Polítiques d'Immigració i Ciutadania, 2015.  

 

 

 

Motiu de consulta  Nombre 

Informació pràctica sobre el municipi 33 

Empadronament 18 

Arrelament social, familiar i laboral 82 

Reagrupament familiar 29 

Autoritzacions de residència i treball 84 

Nacionalitat 48 

Legislació  19 

Parelles de fet 6 

Altres consultes 37 

Total 356 
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5.2 COMPROMÍS AMB LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE 

 

 

L’assassinat d’una dona per part de la seva parella l’any 2004 va fer saltar les alarmes de 

tot el poble. A partir d’aleshores la lluita contra la violència masclista ha sigut un objectiu 

fonamental per l’Ajuntament. Aquest compromís  es veu reflectit en el fet que aquell 

mateix any es va contractar des del Pla d’ocupació una tècnica dinamitzadora d’un 

Centre d’Informació i Recursos per a dones (CIRD). Tot i tractar-se d’un municipi amb 

una població inferior als 20.000 habitants, el CIRD va obrir les seves portes el 2005.  

D’altra banda, com veurem més detalladament al llarg d’aquest diagnòstic, des del 2005  

el municipi aprofita anualment la diada del 25 de novembre per mostrar el seu rebuig 

vers qualsevol manifestació de violència masclista, amb l’organització de tot un seguit 

d’activitats de sensibilització i denúncia dirigides a tota la ciutadania.  

 

A més, des de l’any 2005, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat també compta amb una 

Regidoria d’Igualtat pròpia i l’any 2009 va aprovar pel Ple municipal el primer Pla 

d’Igualtat amb l’objectiu de dotar el municipi d’un instrument tècnic capaç de consolidar 

la implementació de polítiques d’igualtat. El Pla fou prorrogat fins al 2015 i, enguany, 

des de la clara decisió de seguir mostrant el compromís del territori en aquesta qüestió, 

s’ha apostat per actualitzar el diagnòstic i redactar un nou pla.  

 

L’Ajuntament s’ha pres seriosament el seu paper referent a l’hora d’aplicar el principi 

d’igualtat a nivell intern. Per tal de fer front als biaixos sexistes reproduïts per les pròpies 

polítiques laborals del consistori, des de l’any 2010 disposa també d’una Pla d’Igualtat 

intern, mostrant un clar compromís en la revisió de les seves formes de funcionament i 

pràctiques quotidianes.  
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 Estructura i organització municipal 

 

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat contempla una estructura de govern que es 

divideix en dos etapes: la primera part de la legislatura correspon als anys 2015/2017 i 

la segona als anys 2017/2019. En ambdues, es destacable la presència de les dones en 

ells llocs de decisió i responsabilitat política. Així, per la primera vegada en la historia del 

municipi, durant la legislatura actual l'alcaldia estarà representada per una dona. 

Aquesta alcaldia rotarà bianualment però es mantindrà el lideratge femení. 

Segons les dades relatives als anys 2015/2019 en el seu conjunt, les dones representen  

el 40% de la composició de l’Equip de Govern.  

Les dones que formen part de l’Equip de Govern tenen responsabilitats polítiques 

relacionades amb l’ Urbanisme, el Medi ambient i l’ Habitatge i fins i tot la Mobilitat i la 

Seguretat, àrees tradicionalment molt masculitzades. D’altra banda, les Regidories de 

Polítiques d’igualtat, Benestar Social, Gent Gran i Ensenyament, que acostumen ser 

ocupades per dones, a l’Ajuntament de Corbera estan assignades a homes.  

 

Taula 14: Presència de dones i homes en l’equip de Govern de Corbera de Llobregat 

(primera etapa mandat 2015/2017). 

CÀRREC/ REGIDORIA Dones Homes 

Alcaldia; Presidència Junta de Govern / Urbanisme  x  

1 Tinència d’alcaldia; Membre Junta de Govern / Medi Ambient, 

Via Publica i Habitatge  

x  

2 Tinència  d’alcaldia; Membre Junta de Govern / Mobilitat i 

Seguretat Ciutadana  

x  

3  Tinència d’alcaldia; Membre Junta de Govern / Finances i 

Règim Interior  

 x 

Membre Junta de Govern / Desenvolupament econòmic i 

Joventut  

 x 

Cultura  x  
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Atenció a la ciutadania, Comunicació i Salut Publica   x 

Cooperació i Solidaritat, Ensenyament i Esports  x 

Benestar Social i Gent Gran, Polítiques d’igualtat   x 

Serveis Públics   x 

TOTAL EQUIP DE GOVERN 4 ( 40%)  6 (60%) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament del Corbera de Llobregat 2015 

 

Taula 15: Presència de dones i homes en l’equip de Govern de Corbera de Llobregat 

(segona etapa mandat 2017/2019). 

CÀRREC/ REGIDORIA Dones Homes 

Alcaldia; Presidència Junta de Govern / Urbanisme  x  

1 Tinència d’alcaldia; Membre Junta de Govern / Medi Ambient, 

Via Publica i Habitatge  

x  

2  Tinència d’alcaldia; Membre Junta de Govern / Finances i 

Règim Interior Tinència  d’alcaldia;  

 x 

 3 Tinència d’alcaldia, Membre Junta de Govern / Mobilitat i 

Seguretat Ciutadana 

x  

Membre Junta de Govern / Desenvolupament econòmic i 

Joventut  

 x 

Cultura  x  

Atenció a la ciutadania, Comunicació i Salut Publica   x 

Cooperació i Solidaritat, Ensenyament i Esports  x 

Benestar Social i Gent Gran, Polítiques d’igualtat   x 

Serveis Públics   x 

TOTAL EQUIP DE GOVERN 4 (40%) 6 (6O%) 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament del Corbera de Llobregat 2015.  
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 Regidoria de Polítiques d’Igualtat i Recursos humans i econòmics destinats a la 

implementació de les polítiques d’igualtat de gènere.  

Com ja s’ha esmentat anteriorment, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat compta amb 

una Regidoria de Polítiques d’Igualtat des de l’any 2005.  

La Regidoria disposa d’una partida pressupostària especifica destinada al 

desenvolupament de les polítiques d’igualtat d’àmbit local. Els recursos econòmics 

assignats a la Regidoria entre els anys 2009 i 2014 han sigut adequats i suficients pel 

desplegar el Pla d’igualtat i mantenir els principals serveis que depenen de la Regidoria.  

Les dades relatives als anys 2015 i 2016 confirmen aquesta situació, encara que és 

detecta una lleugera baixada dels recursos econòmics destinats a les activitats  

adreçades a la ciutadania.  

 

 Gràfic 5: Pressupost de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, 2011-2016 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament.  

 

A nivell tècnic, la Regidoria de Polítiques d’Igualtat compta amb una tècnica d’igualtat  

des de l’any 2004. Tot i ser un municipi de menys de 20.000 habitants, entre el 2007 i el 

2011, l’Ajuntament de Corbera es va adscriure al Programa d’agents locals d’igualtat 

coordinat per la Diputació de Barcelona, fet que li va permetre contractar una agent 

d’igualtat que va treballar conjuntament amb la tècnica d’igualtat de l’Ajuntament. Tot 
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i així, a l’any 2011 es va prescriure el suport econòmic del Programa i no es va donar 

continuïtat a aquesta figura.  

Actualment, la tècnica d’igualtat és la professional amb formació especialitzada que té 

una dedicació de 30 hores setmanals i un contracte d’interinatge. Entre les seves tasques 

destaquen:  

- Desenvolupament, seguiment i avaluació del Pla  d’Igualtat municipal  

- Coordinació del CIRD.  

- Coordinació de la Comissió tècnica del Protocol d'actuació en situacions de 

violència masclista. 

- Participació en la Comissió de casos del  Protocol d'actuació en situacions de 

violència masclista. 

- Seguiment del Pla d'igualtat intern. 

 

 Centre d’Informació i Recursos per a les dones (CIRD)  

Tot i ser un municipi amb menys de 20.000 habitants l’Ajuntament de Corbera de 

Llobregat compta amb un CIRD des de l’any 2005. Això es bona mostra del compromís 

municipal amb les polítiques d’igualtat i els drets de les dones. Des de la seva creació el 

CIRD aglutina diferents serveis i activitats adreçades a les dones que tinguin la seva 

residencia en l’àmbit territorial de Corbera de Llobregat i amb el temps ha esdevingut 

un espai de referència consolidat.  

El CIRD funciona com centre de documentació especialitzat en matèria d’igualtat de 

gènere. La seva Biblioteca compta amb 650 exemplars de llibres i 88 audiovisuals. Tot i 

així, segons la informació recollida seria necessari actualitzar i ampliar el fons 

bibliogràfics amb textos no tècnics i més accessibles per a un públic no especialitzat.  

A més del centre de documentació, el CIRD ofereix:   
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→ SERVEI DE SUPORT A L’ASSOCIONISME FEMENÍ: en la seu del CIRD  es reuneixen 

periòdicament les associacions de dones organitzades en el municipi per realitzar 

les seves activitats. 

 

→ SERVEI D’ATENCIÓ I INFORMACIÓ A LES DONES (SAID) que inclou un servei 

d’assessorament jurídic: dut a terme per una advocada que, amb una dedicació 

de tres hores quinzenals, ofereix assessorament jurídic i informació en qualsevol 

aspecte relatiu als drets de les dones. I un servei d’atenció psicològica, dut a 

terme per una psicòloga que, amb una dedicació de quatre hores setmanals,  

presta assistència psicològica a les dones del municipi, amb especial atenció a les 

dones que pateixen o han patit violència masclista. A més compta amb una hora 

extra mensual per atencions d’urgència si aquesta fos necessària. Durant l’any 

2014 el Servei  de Corbera ha donat assessorament jurídic a 27 dones i 

assessorament psicològic a i 50. A més, hi ha les dones que s’han adreçat al 

Centre de manera telefònica o presencial, per fer atencions generalistes o 

primeres acollides, però no han sigut comptabilitzades.  

 

Els resultats de les enquestes mostren que el grau de coneixença del CIRD i dels seus 

serveis tant en la ciutadania com entre el personal municipal, no és satisfactori. Tal 

com indica l’Informe d’avaluació “entre el personal municipal, un 50% el coneix i un 31% 

no el coneix (a la resta li sona). La majoria afirma no conèixer els serveis concrets que 

aquest ofereix (42%), front el 37% que si els coneix. En quant a la ciutadania, el 

desconeixement és major: un 48% el coneix i només el 35% sap quins serveis s’ofereixen 

(front un 65% que els desconeix). Només 6 respostes de la ciutadania apunten els serveis 

d’atenció psicològica i jurídica coma serveis que coneixien, i aquests es vinculen sobre 

tot a situacions de violència masclista”. 

Malgrat això, el personal tècnic informa que “el centre està molt viu” i s’està consolidant 

com a punt de referencia en el municipi. La mitja d’edat de les dones que es dirigeixen 

al centre està al voltant dels 40 anys, encara que també hi venen joves estudiants que 
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venen a consultar el fons documental per realitzar un treball de recerca o dones grans 

que volen incorporar-se a la vida associativa del municipi. 

 

Gràfic 6: Enquesta al personal municipal  

Font: Informe d’avaluació DIBA, 2014. 

 

Gràfic 7: Enquesta a la ciutadania 

 

Font: Informe d’avaluació DIBA,2014. 
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 Polítiques d’igualtat desenvolupades entre el 2010 i el 2015   

 

→ PLA D’ IGUALTAT DE GÈNERE 2009-2013  

 

Entre el 2009 i el 2015 l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va elaborar i executar el 

primer “Pla d’ igualtat de gènere 2009-2013” que, posteriorment, es va prorrogar fins al 

2015. Aquest Pla s’ha convertit en un element vertebrador de les polítiques d’igualtat 

municipals encara que el grau d’implementació de les 7 línies estratègiques que lo 

composaven hagi sigut diferent.  

L'any 2014, el Pla d’acció per a la igualtat de gènere 2009-2013 va ser objecte d’una 

atenta fase d’avaluació per part de la Diputació de Barcelona que, amb el suport i la 

col·laboració de la tècnica d’igualtat de Corbera de Llobregat, va elaborar un Informe 

d’avaluació.  

Cal destacar que el treball d’avaluació va ser meticulós.  

Per una banda la tècnica d’igualtat municipal ha elaborat memòries anuals on es 

recollien de manera detallada els resultats de la implementació de cada actuació del Pla 

d’Igualtat per línia estratègica. D’altra banda, amb l’informe d’avaluació es van analitzar 

els punts forts i els aspectes a millorar, tot incorporant les aportacions i les opinions de 

la ciutadania i del personal tècnic municipal recollides mitjançant la realització d’una 

enquesta online. 

 

Segons les conclusions principals de l’Informe d’avaluació, la línia estratègiques del Pla 

que va tenir més incidència va ser la promoció de la salut de les dones, seguida per la 

promoció de la coeducació i el foment de la producció cultural de les dones. 

 Entre les accions desenvolupades destaquen:  
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1. Les activitats realitzades al voltant de les diades internacionals del 8 

de març el 25 de novembre i el 28 de maig.  

2. Potenciació, desenvolupament i coordinació del CIRD.  

3. Elaboració del Circuit i Protocol per a l’abordatge de la violència de 

gènere i creació d’una Comissió amb la participació de diferents 

agents i serveis implicats (SSB; ABS; Policia Local, Joventut; 

Immigració entre d’altres). La Comissió van rebre al 2011 una 

formació conjunta finançada per la Diputació de Barcelona. 

4. Programes de prevenció de la violència masclista dirigides a la 

població jove, amb col·laboració psicopedagògica del INS Corbera. 

5. Programa de radio Ones per a la igualtat amb periodicitat setmanal i 

publicació del Butlletí per a la Igualtat amb periodicitat mensual.  

6. Difusió de produccions literàries i obres culturals d’autoria femenina  

7. Recolzament de l’associacionisme femení. 

8. Campanyes de sensibilització en matèria de coresponsabilitat i 

conciliació de la vida laboral amb la personal i familiar. 

9. Campanyes de sensibilització sobre els col·lectius LGBT.  

10. Programes sobre la salut sexual i afectiva per adolescents. 

11. Creació del Consell de dones sàvies corberenques.  

12. Desenvolupament de la Xarxa de Dones Emprenedores de Corbera. 

 

→ PLA D’IGUALTAT INTERN 

 

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat ha elaborat un Pla d’Igualtat intern amb una 

vigència de cinc anys des del 2012 fins al 2016. El document inclou una diagnosi de 

l’estructura i organització del consistori des d’una perspectiva de gènere i el disseny de 

les mesures concretes a implementar per garantir la igualtat real i efectiva en les 

polítiques laborals internes i en la cultura municipal. Tot i així, es detecta que durant el 

període de vigència del Pla no s’ha fet un seguiment de la seva implementació.  

 



 

   46 

 Formació i capacitació del personal municipal en temàtiques relacionades amb 

la igualtat de gènere:  

 

Per tal de fer efectiva l’aplicació de les polítiques d’igualtat és imprescindible dotar el 

personal municipal de les eines tècniques i teòriques per tal d’aplicar la perspectiva de 

gènere en l’àrea d’interès que escaigui, segons la Regidoria de la qual es formi part. 

En aquest sentit cal destacar que segon la informació recollida la formació del personal 

tècnic i polític de l’Ajuntament seria una de les prioritat a abordar en el II Pla d’Igualtat 

de gènere, ja que moltes de les formacions previstes per l’anterior  Pla no s’ha 

implementat per falta de participació. Cal considerar en aquest sentit que les  

formacions finançades per la Oficina de Drets Civils i Polítiques d’Igualtat de la Diputació 

de Barcelona i adreçades a personal tècnic municipal, exigeixen un mínim de 15 

persones participants, requisit que en un municipi petit com Corbera de Llobregat ha 

sigut impossible d’aconseguir.  

En els darrers anys, només es van realitzar tres formacions:  

→ A l’any 2009: Formació adreçada a tot el personal municipal sobre els objectius i 

les accions del I Pla d’igualtat de gènere 2009/2013. 

→ A l’any 2010: Formació sobre llenguatge no sexista adreçada a tot el personal 

municipal.  

→ A l’any 2011: Formació sobre violència masclista, adreçada a la Comissió tècnica 

del Circuit i Protocol per a l’abordatge de les situacions de violència masclista.  

 

 Transversalitat, recollida de dades segregades per sexe i ús d’indicadors 

elaborats des d’una perspectiva de gènere.   

 

Per tal d’ incorporar la perspectiva de gènere  en tots els àmbits de les polítiques 

municipals de manera transversal, el Primer Pla d’igualtat va crear una Comissió 

Interdepartamental  formada per personal tècnic i polític de les diferents àrees i serveis 
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municipals.  Tal com assenyala l’Informe d’avaluació, després d’una fase inicial 

(2009/2011) en què la Comissió  va comptar amb un bon nivell de participació (35 

persones) i dinamisme (reunions  semestrals), amb el temps ha anat perdent força fins 

a arribar a la seva completa desaparició. La manca de costum de treballar en equip i de 

manera interdepartamental  es va agreujar per  la “manca de temps de les i els 

professionals (on les retallades a les administracions publiques ha tingut un important 

impacte)”. 

Actualment, no hi ha cap espai de treball transversal formalment creat. Existeixen 

coordinacions puntuals entre la tècnica d’igualtat i l’àrea d’interès que s’escaigui per 

executar les accions concretes i també reunions setmanals de coordinació entre el  

personal polític.  

Malgrat tot, la participació del personal tècnic i polític en les sessions participatives 

d’aquest Pla ha evidenciat un interès creixent i una bona predisposició a l’hora de 

treballar en assumptes de gènere.  

Encara així, caldria reforçar l’ús d’instruments i eines tècniques que facilitin la 

introducció de la perspectiva de gènere. No totes les àrees municipals recullen dades 

segregades per sexe i encara hi ha un gran desconeixement dels marcs teòrics i 

conceptuals per poder-les analitzar. A més, no es fan servir indicadors d’avaluació 

adequats per poder valorar l’impacte de gènere de totes les actuacions municipals i 

recollir-los en les memòries anuals per part de l’àrea de polítiques d’igualtat i de la resta 

d’àrees municipals implicades.   

 

Per últim, és interessant acabar aquest apartat amb els resultats de l’enquesta adreçada 

al personal relatius al grau de coneixement del Pla d’Igualtat així com el nivell de 

participació en alguna activitat o projecte del Pla d’Igualtat.  

Tal com indica l’Informe d’avaluació, “de les 59 persones de la plantilla de l’Ajuntament 

que han respost el qüestionari, un 52% afirma conèixer el Pla d’Igualtat, un 25% no el 

coneix i a la resta li sona” (Gràfic 8) A nivell concret, s’ha preguntat quines accions 

coneixien i la immensa majoria de les respostes apunta a que les campanyes de 

sensibilització entorn les diades internacionals són les que han tingut més ressò entre el 
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personal municipal. Aquest desconeixement pot estar relacionat amb el grau baix 

d’implicació del personal municipal en l’elaboració i la implementació del Pla d’Igualtat.   

El gràfic 10 mostra que la majoria de les persones no han fet ni participat en cap acció 

d’igualtat i la minoria que sí hi ha participat , ho ha fet per voluntat o sensibilitat pròpia.  

Els resultats de l’ enquesta a la ciutadania i entitats mostren un grau de coneixement 

encara inferior. Només el 33% de les persones enquestades coneix l’existència del Pla 

d’Igualtat. (Gràfic 9). Aquestes dades apunten que, possiblement, el Pla va ser utilitzat 

més com un instrument tècnic per al personal municipal que no pas com un element de 

difusió d’igualtat de gènere cap a la ciutadania.  

Gràfic 8: Enquesta al personal municipal.  

 

Font. Informe d’avaluació DIBA 2014 

Gràfic 9: Enquesta a la ciutadania i a les entitats.  

 

Font: Informe d’avaluació DIBA 2014. 
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Gràfic 10: Enquesta al personal municipal.  

 

Font: Informe d’avaluació DIBA 2014.  

 

Gràfic 11: Enquesta al personal municipal.  

 

Font: Informe d’avaluació DIBA 2014. 
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 Ús del llenguatge escrit, oral i visual  

 

Des de la Regidoria de polítiques d’igualtat s’ha treballat per projectar, mitjançant el 

llenguatge, una imatge plural i no discriminatòria de les dones. En aquest sentit, en els 

darrers anys, s’han realitzat diverses activitats: una formació especifica dirigida a tot el 

personal municipal, que ja s’ha esmentat anteriorment; l’elaboració d’una Guia per un 

ús no sexista del llenguatge; i la introducció d’un apartat específic al llibre d’estil de 

l’Ajuntament. A més i més es van revisar totes les bases de les convocatòries municipals, 

les subvencions i els documents de recollida de dades generals de l’OAC.  

 

Tot i així, la falta de mecanismes de supervisió dels materials produïts i difosos per 

l’ajuntament fa que, en ocasions, en el butlletí municipal i a la pagina web del consistori 

encara prevalgui l’ús masclista del llenguatge, caracteritzat per exemple per l’ús del 

masculí genèric.  

 

En aquesta línia, doncs, s’ha de seguir avançant per a un ús del llenguatge no sexista ni 

androcèntric en totes les comunicacions escrites i visuals del consistori, així com en els 

materials recolzats per aquest.  

 

Cal propiciar el canvi en el llenguatge com a instrument de canvi social: eliminar les 

dones del llenguatge significa eliminar-les del pensament. Fer visibles les dones 

mitjançant el llenguatge pot contribuir a conformar un nou sistema de valors 

fonamentat en la inclusió de perspectives no hegemòniques. 
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 Mecanismes de difusió i comunicació de les activitats de la Regidoria d’Igualtat 

i altres noticies rellevants des d’una perspectiva de gènere.  

 

La Regidoria de Polítiques d’igualtat disposa de diferents mecanismes de comunicació 

per tal de donar difusió a activitats locals i comarcals, iniciatives i notícies sobre la 

igualtat de gènere :  

 

→ Butlletí per a la igualtat, que s’edita en format electrònic amb una periodicitat 

mensual i s’adreça a totes les entitats municipals i a la plantilla municipal. Hi ha 

un total de 260 persones inscrites al llistat de distribució.  

→ Espai destinat a les publicacions en temes de polítiques d’igualtat dins la Revista 

municipal l’Avançada, que s’edita en format paper amb una periodicitat 

bimensual i s reparteix a totes les llars del municipi.  

→ Una xarxa social virtual “Polítiques d’igualtat Corbera de Llobregat” (pagina 

facebook).  

 

Els resultats de les enquestes realitzades per a la avaluació del Pla, han evidenciat un 

bon nivell de cobertura de la difusió realitzada: un 68% del personal municipal afirma 

rebre informació de les activitats de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, mentre que 

entre les entitats i la ciutadania el percentatge puja fins al 74%.  

Tot i així  cal destacar que en el taller amb la ciutadania realitzat per a l’elaboració 

d’aquest diagnòstic, la major part de les persones participants han afirmat que la 

l’Avançada només ofereix una descripció de les activitats que ja s’han dut a terme i serià 

molt interessant que també hi incorporés un espai destinat a la programació de les 

activitats que es realitzaran .  
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 Col·lectiu LGBTI  

 

El municipi de Corbera de Llobregat va incloure en el seu primer Pla d’Igualtat accions 

especifiques dirigides als col·lectius LGTBI. Així a l’any 2009 es va realitzar una campanya 

de sensibilització i es va penjar durant una setmana al balcó de l’Ajuntament una 

bandera de l’arc de Sant  Martí.  

Tot i així, segons la informació recollida, Corbera de Llobregat “no deixa de ser un 

municipi amb totes les característiques i les dinàmiques dels pobles petits, on encara hi 

persisteixen molts prejudicis sobre els col·lectius LGBTI i reticències a viure lliurament la 

pròpia sexualitat”. 

En aquest sentit, seria interessant reforçar les mesures per tal de sensibilitzar la 

ciutadania, tot garantint els drets i el desenvolupament de plena ciutadania dels 

col·lectius LGTBI.   
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5.3 ACCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA  

 

 Incidència de la violència masclista en el municipi de Corbera de Llobregat  

Des d’una perspectiva quantitativa, hi ha moltes dificultats a recollir dades relatives a la 

incidència de la violència masclista en el municipi. Malgrat els diversos esforços de la 

Regidoria de Polítiques d’Igualtat, continua mancant una visió compartida entre els 

diferents serveis que intervenen en l’atenció de les dones víctimes de violència (Policia 

Local, CAP, Serveis Socials, Educació) i no existeix cap model unificat per a la recollida de 

dades. Aquesta manca no només dificulta una bona detecció de les situacions de risc i 

un abordatge integral de les situacions de violència, sinó que també pot generar 

situacions de victimització secundària cap a les dones, que es veuen obligades  a explicar  

una vegada i un altra les seves situacions als diferents serveis que l’atenen. 

 Les dades disponibles provenen de tres fonts principals: per una banda el nombre de 

dones ateses pels serveis socials i el Servei d’atenció i Informació a les dones (SAID) de 

Corbera de Llobregat i, per l’altra, el nombre d’assumptes penals tractats en el Jutjat de 

Violència competent que té seu al municipi de Sant Feliu de Llobregat .  

Les dades anuals del 2015 extretes del “Observatorio contra la Violència Domèstica y de 

Género del Consejo General del Poder Judicial” registren en el Jutjat núm. 1 de Violència  

sobre la dona (VIDO) de Sant Feliu de Llobregat, 308 assumptes penals. Tot i així, no és 

possible conèixer quin grau d’incidència té al municipi de Corbera de Llobregat. A més, 

aquesta dada té fortes limitacions, ja que davant de tot el ventall de manifestacions de 

la violència de gènere definits pels moviments feministes i organismes internacionals, 

només pren en consideració els casos de violència dins l’àmbit familiar. I, tal com han 

posat de manifest les juristes i advocades especialitzades, les dones que fan visible la 

seva situació de violència mitjançant la denúncia representen un percentatge molt 

reduït. 

Entre les dones ateses pel SAID i el Serveis socials de Corbera de Llobregat, les 

professionals van detectar 25 casos de violència masclista en l’àmbit de la parella l’any 
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2014. En tots els casos les dones van patir greus situacions de violència psicològica i 

entre elles quatre han sigut víctimes d’agressions i lesions físiques.  

Cal recordar que aquestes dades no inclouen el numero de denuncies per violència 

masclista que fan les dones  als  Mossos d’Esquadra.  

Taula 16: Dones  ateses per situacions de violència masclista Serveis social i SAID 2014  

Núm de dones ateses i en seguiment 25 

Núm de dones amb ordre d’allunyament  7 

Núm de dones amb ordre d’allunyament denegat 2 

Font: Memòria 2014, Regidoria de Polítiques d’Igualtat.  

 

 

 

 Serveis i recursos contra la violència de masclista 

Dins el marc normatiu establert per la Llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció 

integral contra la violència de gènere i, a Catalunya, per la Llei 5/2008 del dret de les 

dones a eradicar la violència masclista, el Baix Llobregat compta amb la presència en el 

territori d’importants serveis i recursos per a les dones que pateixen violències 

masclistes i les seves filles i fills : El SAID (Servei d’Informació i Atenció a les dones) i el 

SIE (Servei d’Intervenció Especialitzada) del Baix Llobregat, ambdós ubicats al municipi 

de Sant Feliu de Llobregat.    

Pel que fa el municipi de Corbera de Llobregat, destaquen els serveis d’atenció 

psicològica i assessorament jurídic del SAID ( Servei d’Atenció i Informació i a les dones), 

amb un punt d’atenció ubicat al CIRD del municipi. Tot i no ser un recurs específic per a 

les dones en situació de violència i les seves filles i fills, aquests serveis han jugat un 

paper fonamental a l’hora de detectar casos, fer un primera acollida, donar 

assessorament i derivar als serveis d’atenció especialitzats  quan es consideri necessari.  
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- El SAID Corbera  treballa amb els següents objectius generals:  

 

 Proporcionar a les dones orientació i assessorament sobre temes que puguin ser 

del seu interès, tot posant al seu abast, si s’escau, assessorament psicològic i 

jurídic especialitza.  

 Assessorar, orientar i realitzar una primera atenció a dones en situacions de 

violència masclista. 

 Coordinar-se amb el Servei d’Intervenció Especialitzada de referència i/o amb els 

serveis específics dels ens locals per a l’abordatge de la violència masclista i la 

derivació de casos quan sigui oportú. També amb els serveis socials i altres 

recursos, públics o privats, que poden donar sortida a les diverses situacions que 

plantegin les usuàries (laborals, familiars, econòmiques, etc.) 

 

L’equip tècnic que gestiona i desenvolupa els serveis dels SAID està composat per tres 

professionals:  

 

1. La tècnica d’igualtat, que porta a terme la coordinació interna i externa del servei, 

fa la primera acollida de les usuàries i ofereix informació, orientació i derivació. 

2. Una psicòloga que dona resposta a les situacions en que es necessita un 

assessorament de caire psicològic per qualsevol motiu i molt especialment en les 

situacions de violència masclista.  

3.  Una advocada que porta a terme l'orientació a les dones que requereixen 

assessorament legal en diferents assumptes jurídics de dret de família, civil, penal i 

laboral.  

Les professionals del SAID indiquen que “mentre l’assessorament jurídic arriba a 

absorbir correctament el volum de les demandes, l’assessorament psicològic en 

determinades temporades és insuficient, mentre que en d’altres es correcte. Per tant, 

caldria estudiar mecanismes que permetessin dotar el servei d’una major flexibilitat en 

funció de les demandes”.  
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Pel que fa a la tipologia de consultes, destaquen que aproximadament el 25%, són  

relacionades amb situacions de violència masclista en l’àmbit de la parella. També 

informen que “la major part de les dones que atenen són mares d’uns 40 anys, casades 

que acudeixen al servei amb la voluntat d’aconseguir un suport psicològic per fer front 

a les dificultats que tenen amb les seves parelles o en els processos de separació. En 

molts d’aquets casos les professionals detecten situacions clares de violència psicològica 

(menyspreus, control, xantatges mitjançant les filles i els fills) i els deriven al SIE de Sant 

Feliu de Llobregat per garantir a les dones un assessorament expert, un cop s’ha 

treballat la consciència del maltractament. Si no hi ha consciència i deriven al SIE saben 

que en un percentatge molt alt hi ha abandonaments del tractament. 

 

Malgrat tot, les professionals reconeixen que hi ha situacions de violència més ambigües 

i tenen més dificultats per donar un servei i un acompanyament adequat.  

Les professionals del SAID també han detectat casos de violència masclista en altres 

grups d’edats, com les noies joves de 16 a 20 anys que es dirigeixen al servei amb 

situacions de violència masclista dins l’àmbit de la parella ja molt avançades i greus o,  

en menor mesura, dones grans que viuen situacions cronificades de violència masclista.   

Respecte als països de procedència de les dones, s’observa un comportament 

diferenciat. Si bé les autòctones utilitzen el servei amb certa continuïtat, les dones que 

tenen nacionalitat d’altres països (Paraguai, Marroc... ) sovint, es desvinculen del servei 

després de les primera visita.  

 

- Línia d’atenció telefònica contra la violència masclista  

900 900 120 és una línia d’atenció telefònica permanent, gratuït i confidencial, que atén 

les demandes relacionades amb qualsevol forma de situació de violència contra les 

dones. Funciona tots els dies de l'any, durant les 24 hores del dia i disposa de 

professionals, advocades i psicòlogues que poden contactar amb serveis d'emergència, 

si és necessari. Les persones que accedeixin al servei poden expressar-se en 124 
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llengües, entre les quals hi ha el català, el castellà, l'anglès, el francès, l'alemany, l'italià, 

el rus, l'àrab, el romanès, el croat i el xinès (mandarí).  

 

- GAV grup d'atenció a la víctima. Mossos d’esquadra  

 

La comissaria de Mossos d’esquadra disposa d’un grup especialitzat en violència 

masclista, el Grup d’Atenció a la Víctima (GAV) ubicat a Sant Vicent dels Horts. Aquest 

grup atén, informa, assessora, deriva i fa seguiment dels casos relacionats amb 

situacions de violència masclista. 

Tot i així, la Comissaria de Mossos d’Esquadra està ubicada en una zona de polígons 

industrials i les dones que no tenen transport privat han de caminar un llarg camí des de 

la parada d’autobús més propera. Seria important, doncs, organitzar serveis 

d’acompanyament des de Corbera de Llobregat cap a la Comissaria i viceversa. A més, 

després d’haver sofert importants reducció de pressupost, el GAV de la Comissaria  

només disposa d’un agent i el nivell d’atenció i seguiment dels casos ha baixat 

considerablement. 

 

- Policia Local de Corbera de Llobregat 

Les dones víctimes de violència masclista poden adreçar-se a la Policia Local per 

interposar una denuncia. Tot i així, segons la informació recollida, la Policia local  no ha 

rebut formació especialitzada sobre la violència masclista.   

 

- Servei d’atenció i acolliment d’urgència 

 

Servei que ofereix acollida temporal de curta durada a les dones que pateixen o han 

patit situacions de violència masclista i, si s’escau, als seus fills i filles, per tal de garantir 

la seva seguretat. L’accés a aquest servei es gestiona des dels Serveis Socials d'Atenció 
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Primària municipal i el SIE i, fora dels horaris habituals, des de la Policia Local. El servei 

està disponible les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. 

 

La casa d’acollida de la comarca està ubicada a Cornellà i no sempre disposa de places, 

ja que es la única que existeix  a tota la zona del Baix Llobregat. 

 

 

 Difusió i grau de coneixement dels recursos per a les dones que pateixen o han 

patit violència de gènere   

 

L’any 2010 el municipi va elaborar un fullet explicatiu i orientatiu per difondre 

informació  sobre els recursos i els telèfons disponibles en cas de patir o conèixer un cas 

de violència masclista.  

L’any 2015 es va actualitzar el format i es van distribuir un total de 1000 exemplars en 

diferents punts estratègics del municipi.  

Malgrat això cal destacar que, com ja s’ha esmentat anteriorment, el grau de 

coneixement d’aquests recursos entre la ciutadania és baix i fa evident la necessitat 

de difondre aquesta informació d’una manera més eficaç.  

 

En aquest sentit, alguns dels estudis realitzats, mostren que la major part de les dones 

entren en el circuït d’atenció a les dones víctimes de la violència de gènere a través d’una 

intervenció de la policia i que, en general, desconeixen que disposen de serveis d’atenció 

psicològica, assessorament jurídic, ajuts econòmics, serveis d’acolliment, etc. Aquesta 

falta d’informació resulta molt greu, ja que, en molt casos, un dels principals motius 

d’haver mantingut la relació de violència és –més enllà de la por a l’agressor- la por a la 

incertesa econòmica, a no tenir on viure, a no poder oferir a les seves filles i fills allò que 

necessiten, a perdre la residència legal o ser expulsades en cas de ser migrants. 

 



 

   59 

És necessari doncs, que les dones puguin conèixer els ajuts concrets als quals tenen dret 

per facilitar la decisió de trencar amb la relació de violència i minimitzar el seu  sentiment 

de les dones d’estar fent un salt al buit. 

 

   

 Protocol i Circuit local per l’abordatge integral de la violència envers les dones 

de Corbera de Llobregat  

 

El primer Circuit d’atenció i suport a dones víctimes de violència de Corbera de Llobregat  

es va elaborar l’any 2004 i estava format pels Serveis socials municipals, la Policia Local, 

i el Centre d’atenció Primària. Al 2009 es va crear una Comissió tècnica encarregada de 

crear un nou protocol, dinamitzar les coordinacions interdepartamentals i vetllar per la 

instauració de noves propostes per millorar el funcionament del Circuit. Tot i així, 

malgrat l’existència formal d’aquesta Comissió i  la realització de formació específica ,  

la seva posada en marxa va tenir varies dificultats  relacionades amb la falta de 

comunicació entre les i els professionals implicats i al baix nivell de participació. 

Malgrat els intents de la Regidoria de Polítiques d’igualtat de donar un nou impuls a la 

Comissió i revisar el funcionament del Circuit, no va ser fins al novembre del 2015 que  

el municipi de Corbera de Llobregat va elaborar el nou Protocol i circuit local per 

l’abordatge integral de la violència envers les dones, amb el recolzament de la Diputació 

de Barcelona.  

El Protocol és un instrument que recull els acords dins i entre institucions i agents socials, 

per tal de garantir l’atenció coordinada i eficaç a les dones que estan en situació de 

violència, tot definint les competències respectives. Tot i així, en un sentit més ampli, 

els protocol estableix també les  mesures adreçades a la prevenció, la detecció de casos, 

la recuperació de les dones i la reparació dels aspectes danyats per la situació viscuda.   

Així, el nou Protocol de L’ Ajuntament  de Corbera de Llobregat,  es proposa els objectius 

següents:   
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1. Dotar el municipi d'un instrument que permeti oferir a les dones en situació de 

violència, o en risc de trobar-s'hi, una atenció integral, àgil i de qualitat.    

2. Definir les bases, les pautes d'actuació, els mecanismes i els circuits tècnics per a la 

prevenció, la detecció i la recuperació de les dones que viuen en situació de violència 

masclista o en risc de viure'n.    

3. Unificar els criteris de les institucions i els àmbits implicats en l'atenció a les dones per 

tal d'actuar d'una manera conjunta i coordinada, respectant en tot moment les decisions 

de la dona i la seva autonomia.    

 

Per garantir l'aplicació del Protocol i avançar en la coordinació i el treball conjunt en 

relació a les situacions de violència contra les dones es va constituir una Xarxa local 

d’actuació de la qual, la Comissió Tècnica va ser l’òrgan operatiu.   

La Comissió Tècnica, coordinada per l’ Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament representa 

l’òrgan tècnic responsable de dinamitzar la xarxa i de realitzar el seguiment del 

funcionament del protocol, així com d’impulsar les millores necessàries perquè tan la 

xarxa com el protocol s’adaptin a les necessitats i a la realitat canviant del municipi.   

Actualment, aquesta Comissió està integrada pel personal tècnic d’igualtat de 

l’Ajuntament de Corbera i altres professionals municipals dels diversos àmbits implicats 

en l'atenció de les dones en situació de risc o víctimes de violència masclista (Sanitat, 

Educació, Policia local, Mossos d’Esquadra, Serveis Socials, Ocupació) i del  SIE.  

 La Comissió Tècnica es reuneix dues vegades l’any. En les quals s’avalua el funcionament 

de la xarxa i l’aplicació del protocol així com es realitza el seguiment de les intervencions 

conjuntes dutes a terme  i/o de planificació de les actuacions anuals a desenvolupar des 

dels diversos serveis que conformen la xarxa.   

D’altra banda, es va crear també una Comissió de Casos, coordinada per Serveis socials 

municipals i constituïda per les i els  professionals dels serveis implicats en l’atenció dels 
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casos que s’hagin de treballar a cada sessió. Aquesta Comissió es reuneix amb 

periodicitat bimensual, i sempre que sigui necessari per garantir el treball coordinat. 

 

 Protocol de prevenció i actuació davant de possibles situacions de violència masclista 

en l'àmbit de treball. 

A l’any 2011 ’Ajuntament de Corbera de Llobregat va elaborar el Protocol de prevenció i 

actuació davant de possibles situacions d'assetjament en l'àmbit de treball, que inclou 

l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe i l’ assetjament per orientació sexual 

o identitat de gènere. 

Mitjançant aquest protocol, l’Ajuntament prohibeix qualsevol situació d’assetjament 

dins de l’organització municipal, recull les definicions necessàries per a la seva efectivitat 

i estableix tot una sèrie d’ obligacions, garanties, criteris i procediments d’actuació tant 

per la seva prevenció com per l’abordatge dels casos que es pugin donar dins la plantilla 

de treballadors i treballadores. 

 

 Campanyes i actuacions de sensibilització i prevenció de la violència 

masclista 

L’abordatge de la violència masclista ha estat una prioritat per a la Regidoria de 

Polítiques d’Igualtat.  A part de comptar amb recursos per a l’atenció i la intervenció en 

situacions de violència, cal destacar que es realitzen campanyes i actuacions de 

sensibilització i prevenció dirigides a tota la ciutadania. Així, cada any, l’Àrea d’Igualtat 

de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat organitza tot un seguit d’activitats per a la 

commemoració del 25 de novembre. Dia Internacional per l’eliminació de la violència 

contra les dones. 

 

Segons informen des de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, “el passat 2015 es va 

realitzar un taller d’acció teatral on participaven dones de les quatre entitats locals de 

dones i alguna dona del consell de dones sàvies, així com alguna ciutadana i ciutadà no 

vinculada o vinculat a entitats de dones. El resultat d’aquest taller, va ser una obra de 
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teatre, creada, escrita i representada per les persones participants que es va representar 

el mateix dia 25 de novembre. Aquest format es realitza des del 2009, donant més 

protagonisme a les entitats de dones i a la ciutadania en general en la forma de 

sensibilitzar i prevenir la violència en el municipi. Aquest mateix any, també va haver-hi 

un taller de tècnica plàstica per treballar l’autoestima i l’autoconeixement de les dones 

mitjançant l’art-teràpia. I per últim, la Policia Local va realitzar una xerrada sobre la 

violència masclista, oferint una perspectiva del perquè passa aquesta i quines són les 

mesures d’autoprotecció que s’haurien de preveure. També es va aprofitar per aprovar 

per Ple del 10 de novembre, el Protocol i Circuit Local de Violència masclista que s’havia 

elaborat durant el 2015”  

 

La Regidoria d’Igualtat va desenvolupar també un treball continuat  amb l’IES de Corbera 

de Llobregat amb actuacions de prevenció dirigides específicament a la població jove,  

Destaca la existència del Programa de prevenció del maltractament en les parelles, 

encara que només consti d’una sessió de dues hores l’any per cada classe.   

Les i els professionals de l’Ajuntament manifesten en general molta preocupació per les 

situacions de violència entre les parelles joves i detecten de manera clara la necessitat 

de potenciar els recursos de prevenció destinats a aquest col·lectiu. Consideren 

prioritari treballar amb les noies per facilitar la detecció precoç de situacions de violència 

com, per exemple, el control mitjançant els telèfons mòbils i les xarxes socials. 

 

Tot i així, la dimensió estructural de la violència de gènere, fa necessari continuar amb 

la implementació d’una política activa i transversal. D’una banda la complexitat de les 

estratègies en la lluita contra la violència masclista requereix que des de tots els 

departaments municipals  es defineixin accions específiques en els seus àmbits 

d’intervenció. Per l’altra cal continuar treballant per potenciar i diversificar els 

mecanismes de difusió del recursos municipals d’atenció de les dones víctimes de 

violència per ampliar el seu radi d’acció, tractant d’arribar a la pluralitat de dones que 

viuen al municipi. 
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5.4 DRETS I QUALITAT DE VIDA 

 

En aquest apartat s’analitzarà la qualitat de vida les i els habitants de Corbera de 

Llobregat en funció de tres indicadors:   

→ La cobertura de serveis de cura de persones dependents. 

→ El disseny de la ciutat, Urbanisme i Mobilitat.  

→ Els serveis d’ atenció a la salut. 

Per cada indicador, es farà una descripció dels recursos existents al municipi i s’afegiren 

les valoracions i opinions aportades per les associacions de dones i els grups de dones 

que van assistir a la sessió participativa del 15 de març de 2016.  

 

 Cobertura de serveis de cura de persones dependents 

 

La cobertura dels serveis i recursos municipals per fer front a l'atenció de les persones 

dependents, ja es tracti de menors, persones amb problemes de salut o de persones 

grans  no autosuficients, és un element clau a l’hora de treballar per la igualtat de 

gènere, ja que l’administració pública pot ser una gran aliada per tal de reduir les 

càrregues econòmiques, socials i psicològiques de les persones que realitzen aquestes 

tasques de cura.  

 

En la sessió participativa es recollien de manera general les opinions de les dones de 

Corbera de Llobregat respecte al grau de cobertura en el territori dels serveis i recursos 

per a l’atenció i la cura de les persones dependents.  
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Pel que fa a la cobertura dels serveis per a infants, nenes i nens i adolescents fins als 18 

anys, cal mencionar que el municipi de Corbera de Llobregat disposa de:  

- 3 Centres d’educació infantil de primer cicle ( 0 -3 anys), dels quals només 1 és 

públic. 

- 4 Centres d’educació infantil de segon cicle i primària públics.  

- 2 Instituts d’Educació Secundaria, dels quals només 1 ofereix Batxillerat. 

 

Taula 17: Centre d’ensenyament Corbera de Llobregat curs 2013/2014  

 Ensenyaments Total centres Total grups Total alumnat 

(centres autoritzats pel Dpt. 

d'Ensenyament) 

  S. 

Públic 

S. 

Privat 

S. 

Públic 

S. 

Privat 

S. 

Públic 

S. 

Privat 

 Primer cicle d'educació infantil 1 2 7 7 99 73 

 Segon cicle d'educació infantil 4 0 20 0 462 0 

 Primària 4 0 44 0 961 0 

 Educació secundària obligatòria 

(ESO) 

2 0 24 0 627 0 

 Batxillerat 1 0 5 0 176 0 

 Cicles formatius de grau mitjà 0 0 0 0 0 0 

 Cicles formatius de grau superior 0 0 0 0 0 0 

 Educació especial 0 0 0 0 0 0 

 Escoles de música 1 0 ND 0 155 0 

 Formació de persones adultes 0 0 0 0 0 0 

Font: Hermes, 2014.  
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En el taller de participació, la majoria de dones es mostren satisfetes amb la cobertura 

dels serveis de cura pels infants de que disposa el municipi. Tot i així, algunes d’elles 

assenyalen la insuficiència de l’oferta de places en el tram d’edat de 0 a 3 anys, així com 

la falta d’espais familiars per trobades lúdiques i de intercanvi entre les mares i els pares 

amb criatures. 

 En canvi, el seu grau de satisfacció respecte els recursos i equipaments per a  la 

població adolescent i jove, és menor: detecten la manca de programació d’activitats 

d’oci juvenil i, en general, la falta d’un espai que funcioni coma un punt de trobada per 

a la realització d’activitats  lúdiques i culturals.  

Per últim, i en referència als recursos per a l’atenció a la gent gran, les dones destaquen 

el bon funcionament del Casal de Gent Gran de les “Magnòlies” que compta amb la 

participació de més de 400 persones i organitza i gestiona un ventall molt ampli 

d’activitats adreçades a la gent gran del municipi (balls, dinars, tallers, sortides, etc.)  Tot 

i així assenyalen els problemes de participació que tenen les dones grans que viuen 

aïllades i tenen dificultats  a desplaçar-se al centre per la poca freqüència dels transport 

públics.  

També, mostren preocupació per a la cura i la qualitat de vida de les persones grans o 

dependents per qüestions de salut. Consideren que els serveis d’atenció domiciliaria 

funcionen bastant bé, però assenyalen que no arriben a tots els nuclis del municipi 

manifestant la necessitat de potenciar-los.  

 

 Disseny de la ciutat, Urbanisme i Mobilitat  

 

La introducció de la perspectiva de gènere en les polítiques d’urbanisme de Corbera de 

Llobregat és un assumpte pendent i una de les línies menys treballades per l’anterior Pla 

d’Igualtat. Així, en el proper Pla cal treballar per introduir la perspectiva de gènere en el 

disseny, la planificació, l’organització i l’ús dels espais i equipaments municipals.  
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Des de fa anys l’Oficina de Drets Civils i Polítiques d’igualtat de la Diputació de Barcelona 

(actualment Oficina de les Dones i LGTBI) treballa per impulsar el disseny de l’espai urbà 

a partir dels usos quotidians que les persones fan de la ciutat en el desenvolupament de 

les seves relacions personals, laborals, socials, culturals o d’oci.  

Tot i així, l’organització urbanística i territorial dels pobles i ciutats s’ha realitzat, i 

continua realitzant-se, en funció de l’organització del treball productiu. Malgrat la seva 

pretesa neutralitat, aquest model d’organització urbana té un marcat caire 

androcèntric, que desvetlla que les necessitats de totes aquelles persones que no 

realitzen activitats “productives” han estat relegades o deixades en un segon pla.  

Els equipaments sanitaris, els espais de recollida dels infants a la sortida de l’escola, els 

parcs, els transports públics, la il·luminació dels carrers etc… són alguns dels temes que 

cal pensar des d’una altra perspectiva que tingui en compte la veu de tota la ciutadania.  

D’altra banda, no es té present que sovint són les dones les que fan un ús més intensiu 

de l’espai urbà, atès que són elles les que realitzen les compres per a la llar, els tràmits i 

les gestions pel que fa a la sanitat, van a buscar als infants a l’escola, etc.. Per tant, són 

elles les que utilitzen més el carrer, els transports públics, així com els serveis en general.  

En conseqüència són les seves experiències les que haurien d’ocupar un espai privilegiat 

a l’hora de definir les polítiques urbanístiques que marquen com ha de ser la seva ciutat.  

 

Com ja s’ha esmentat anteriorment Corbera de Llobregat és un municipi amb una 

orografia i estructura urbana molt singular. El municipi destaca per la seva 

fragmentació en 34 nuclis (aglutinant urbans i urbanitzacions), grans desnivells amb 

fortes pujades i baixades i una gran quantitat d’ urbanitzacions. Aquestes 

característiques tenen una especial incidència entre les persones que no fan ús del 

transport privat per a desplaçar-se i afavoreixen la manca de cohesió social, l’aïllament 

i desarrelament d’ una part important de la població.  

Els desplaçaments a peus pel municipi són complicats, sobre tot per a les persones 

grans: hi ha moltes escales sense baranes, terres lliscants.  
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Pel que fa als transports públics, Corbera està connectat amb el municipi de Cervelló (sis 

cops al dia) i amb Barcelona (de dilluns a divendres  cada trenta minuts i, els caps de 

setmana, cada hora). A més, des de l’any 2008, hi ha un circuit de bus de quatre línies 

d’autobús que connecta els diversos nuclis de població de dilluns a dissabte.  

 

En la sessió participativa , el disseny urbanístic del municipi concentra, amb diferència, 

la major part de les demandes. En particular, s’assenyalen com a prioritàries tres 

qüestions: 

 

1. Adequar les infraestructures urbanístiques i els equipaments municipals a les 

necessitats de la vida quotidiana i a les tasques de cura de persones 

dependents: 

 

 Ampliació de totes les voreres per facilitar la circulació amb cadires de rodes 

i cotxets infantils.  

 Substitució de les rajoles de les voreres per evitar les relliscades.   

 Habilitar espais de joc segurs i adequats per a infants en tot el municipi. 

 

2. Il·luminar les  zones fosques que generen sensació d’ inseguretat per a les 

dones:  

 Plaça de Mil·lenari 

 Zona de l’escola de la Musica 

  Escales Corbera Alta/Corbera Baixa 

  Pont Can Rafael  

  les urbanitzacions en general  

 

3. Adequar els transports públics als desplaçaments quotidians relacionats amb 

l'accés als serveis municipals, l'organització de la vida quotidiana i el 

desenvolupament de l'autonomia personal:  
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 Ampliar el transport públic cap i des de Barcelona en horaris nocturns i en 

caps de setmana.  

 Adequar les parades de autobusos amb la instal·lació de plataformes. 

 

 

 Atenció a la salut  

 

La salut de les dones i homes és diferent i desigual. Diferent perquè hi ha factors 

biològics que es manifesten de forma diferent en la salut i en els riscos de malalties. 

Desigual perquè hi ha altres factors, explicats en part per raons de gènere, que afecten 

d’una manera injusta la salut de les dones. Així, més enllà de les diferències biològiques, 

els rols atribuïts i assumits per dones i homes en la societat tenen un paper important 

en l’explicació de l’estat de salut de moltes dones. Per exemple cada vegada més s’ha 

posat l’atenció sobre diferents trastorns psicològics o altres malestars sovint associats a 

la sobrecàrrega de treball de cura i responsabilitat que les dones assumeixen 

majoritàriament. 

D’altra banda, és imprescindible, tenir en compte les diferents necessitats de les dones 

al llarg del cicle vital, que deriven en atencions específiques. Les dones grans reclamen 

cures i atenció determinada relacionada amb l’envelliment i els factors psicològics com 

la soledat o la pobresa. Les dones joves representen un col·lectiu especial en relació a la 

prevenció de les ITS (Infeccions de Transmissió Sexual, els embarassos no desitjats). Les 

dones de mitjana edat són les que representen el col·lectiu de risc majoritari de càncers 

diversos i d’atencions personalitzades per a raons físiques. 

Per tots aquests motius les polítiques i els programes de salut han de tenir en compte la 

perspectiva de gènere des del començament i han de donar una atenció integral, 

encaminada a millorar la salut i la qualitat de vida de totes les dones que viuen al 

municipi de Corbera de Llobregat.  
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L’Ajuntament de Corbera de Llobregat organitza des del 2005 una agenda d’actes de 

commemoració del 28 de maig, celebrant aquesta data com a forma de lluita contra el 

biaix de gènere en l’àmbit de la salut i promoció i millora de la salut de les dones. 

Als anys 2012 i 2013 les campanyes es van centrar en el tema de la menopausa i en 

diferents accions de sensibilització entorn la prevenció del càncer de mama (Programa 

LIPDUB).  

Entre les accions realitzades per la Regidoria d’Igualtat, destaca el Programa de salut  

afectiva i sexual per adolescents que es realitza a la ESO des de l’any 2005 i que consta 

de sessions periòdiques de la durada d’una hora en les que es treballen amb les i els 

joves diferents temés relacionats amb la seva salut afectiva i sexual: hàbits saludables , 

imatge personal autoestima i mètodes anticonceptius. Segons la informació recollida, el 

Programa  rep en general una bona acollida entre l’alumnat.  

 

Els resultats del taller participatiu amb la ciutadana posen en evidencia que, malgrat que 

la majoria dels homes i les dones consultades consideren que no hi ha desigualtats de 

gènere en l’assistència sanitària, també afirmen no tenir massa informació per poder 

avaluar-lo. 

Tot i així, en el debat al voltant de l’atenció a la salut s’assenyalen diverses qüestions 

que afecten la qualitat de l’atenció sanitària cap a les dones, encara que moltes d’elles 

no són de competència municipal.  

Moltes participants  fan referència a la necessitat de millorar els recursos per al càncer, 

tant pel que fa a la informació com a la prevenció. Encara que no són qüestions de 

competència municipal, indiquen que caldria potenciar la freqüència de les  revisions 

ginecològiques entre els 40 i els 55 anys i realitzar-les també després dels 70 anys. A 

més, consideren que seria necessari ampliar els horaris d’atenció del CAP per donar 

resposta a les emergències mediques en horaris nocturns o en cap de setmana. 

Una altra qüestió que emergeix  en el taller és l’excessiva medicalització de les fases del 

cicle natural de vida de les dones, com per exemple la menopausa o l’ embaràs.  
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Algunes dones assenyalen també greus mancances per atendre les dones en situació de 

violència. Lamenten la tendència generalitzada del personal mèdic a minimitzar o 

“tancar els ulls” davant aquestes situacions i a limitar-se només a tractar les lesions 

físiques, sense informar-les  dels recursos que tenen al seu abast.  
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5.5 COEDUCACIÓ 

 

 

El Pla d’Igualtat 2009-2013 i les següents pròrrogues van incloure una línia estratègica 

dirigida a fomentar la coeducació i incorporar la perspectiva de gènere en tots els àmbits 

educatius reglats i no reglats del municipi de Corbera de Llobregat.  

Tot i així, les actuacions programades en el centres escolars, amb el professorat i amb 

les associacions de pares i mares  només es van poder realitzar de manera molt puntual 

o parcial.  

Actualment, la Regidoria d’Igualtat, està donant un nou impuls a  la creació d’un grup de 

treball, debat i reflexió sobre la coeducació. En col·laboració amb la psicòloga escolar 

municipal, una mestre local que realitza literatura feminista infantil i amb el suport de 

la direcció del centre escolar en qüestió. S’està realitzant el primer pas per la creació d’ 

una maleta de recursos pedagògics coeducativa, amb l’objectiu de distribuir-la als 

diferents centres escolars del municipi (de p3 a 6è.), i s’ estan realitzant  sessions 

informatives adreçades al professorat.  

La desigualtat de gènere és un problema social i cultural que requereix mesures 

transversals i d’una major implicació de tota la comunitat educativa. L’àmbit educatiu 

és un dels més idonis per propiciar canvis i transformacions en les relacions de gènere, 

a partir del treball amb les futures generacions. Així, seria important que el professorat 

i els equips directius dels centres escolars i també els i les responsables dels espais 

educatius no reglats o informals, com ara centres i espais de lleure, es formin i tinguin 

una major implicació en la implementació de la coeducació. 

Respecte als centres d’educació infantil i primària, algunes dones posen sobre la taula la 

manca d’introducció de la coeducació en els projectes educatius i en l’oferta 

d’activitats extraescolars dels centres. Davant d’aquesta situació, suggereixen ampliar 

les possibilitats formatives del personal docent en el camp de la coeducació, així com 

poder comptar amb un fons especialitzats amb material didàctic coeducatiu. És per això 
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que, en aquesta línia estratègica, la coeducació es plantejarà com a qüestió central 

treballar en totes les accions dirigides a la infantesa i l’adolescència del municipi.  

Val a dir, però, que la coeducació va més enllà d’una escola basada en la igualtat formal. 

Així, s’hauria d’entendre com l’acció educadora que valora indistintament l’experiència 

i l’aportació social i cultural de les dones i els homes, reconeix i respecta la diferència 

sense silenciar-la ni jerarquitzar-la i tracta sense estereotips actituds i aptituds, per tal 

de construir una societat sense jerarquies culturals i socials entre homes i dones.  

També cal tenir present que l’educació va més enllà de la institució escolar. És la 

comunitat educativa en general, -institucions i entitats dedicades a l’educació, formació 

i lleure, i les famílies en particular- els àmbits dels què s’ha d’impulsar un canvi de valors 

que trenqui amb els estereotips sexistes. 

 

 Accions dirigides a la recuperació de la memòria històrica de les dones 

 

El municipi de Corbera de Llobregat va implementar amb èxit diverses iniciatives 

dirigides a visibilitzar les aportacions culturals de les dones al llarg de la història i 

difondre les obres d’autoria femenina.  

Segons la informació recollida, al 2009 es van organitzar els tallers intergeneracionals 

com espais de debat entorn a temes de gènere i  sobre a com la perspectiva generacional 

influïa en les opinions i les valoracions de les persones; al 2011 es va crear  la Plaça de 

la igualtat i allà es van posar unes plaques amb informació de dones rellevants del 

municipi. En la mateixa línia es va crear  també la ruta “caminada amb ulls de dona” 

recuperant la història d’algunes dones significatives al municipi i, per últim, al 2012 va 

néixer  el Consell de Dones Sàvies Corberenques”. 

L’any 2007 es crea el “Club de lectura amb perspectiva de gènere”. El grup es reuneix 

mensualment per llegir i debatre al voltant d’obres literàries d’autores  i apropar la seva 

escriptura i la seva mirada sobre la societat i sobre diversos temes d’actualitat. Al 2011 

amb la renovació de la biblioteca municipal, passa a ser aquesta qui assumeix el club de 

lectura amb un caire més generalista. Llavors puntualment es crea un club de lectura 
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feminista que recull obres d’autores tan importants com Virginia Woolf, Simone de 

Beauvior, Catlin Moran, etc.   

Des de l’any 2007 existeix un “Club de lectura amb perspectiva de gènere”. El grup, 

actualment coordinat per la Biblioteca amb el cofinançament de la Regidoria de 

Polítiques d’Igualtat, es reuneix mensualment per llegir i debatre al voltant d’obres 

literàries d’autores tan importants com Virginia Woolf, Mercè Rodoreda  etc.  

L’any 2014, va sorgir també un “Grup d’escriptura amb perspectiva de gènere”, un espai 

destinat a fomentar la producció artística de les dones i una visió no sexista de la 

societat. 
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5.6 TEMPS I TREBALLS 

 

En aquest apartat analitzarem la participació de les dones de Corbera de Llobregat al 

mercat de treball remunerat, el temps destinat a totes aquelles tasques relacionades 

amb la cura i el manteniment de les llars i les diferències amb la població masculina. 

També es farà una breu descripció del les polítiques i els serveis municipals d’inserció 

laboral.  

 

 Població activa, ocupada i aturada 

Tal  com mostra el gràfic 12, el percentatge de població activa10  ocupada11  masculina 

és superior a la femenina. Mentre els homes presenten un 83,57% de taxa d’activitat12, 

el de les dones és del 74,66 %. La taxa d’ocupació13 dels homes supera a la de dones en 

9,4 punts (70,18% d’homes i 60,77% de dones en edat activa estan ocupades).   

La població inactiva i aturada és superior entre les dones. Mentre el 16,3% dels homes 

són inactius, el 25,3% de les dones són inactives en el mercat de treball (mostrant una 

diferència de 9 punts percentuals respecte els homes).  

                                                             

10 La població econòmicament activa està integrada per les persones d'ambdós sexes de setze o més 

anys d'edat (de 16 a 64 per calcular taxes) que, en la setmana de referència del cens o padró, estava 

dedicada a la producció de bens i serveis, en situació d'ocupats, aturats amb ocupació anterior o 

aturats que busquen ocupació per primera vegada. La població econòmicament inactiva està 

integrada per aquelles persones no comptabilitzades com a població activa (jubilats, estudiants, 

feines de la llar, etc). 

11 Es consideren ocupades les persones que en la setmana de referència van treballar almenys una 

hora i les que van estar absents del seu lloc de treball per vacances, malaltia, conflicte laboral, mal 

temps o incidències tècniques. 

12 La taxa d'activitat es calcula dividint la població activa per la població de 16 anys i més. 

13 La taxa d’ocupació és  la relació entre la població ocupada i la població de 16 anys i més. 
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El percentatge de dones aturades (18,60%) també és superior (2,6 punts més respecte 

els homes). 

Gràfic 12: Població de Corbera de Llobregat en relació a l’activitat econòmica, per sexe. 

 

Font: Elaboració pròpia, a partir de dades Hermes 2015. 

Gràfic 13: Taxa d’activitat, ocupació i atur per sexe.  

 

Font: Elaboració pròpia, a partir de dades Hermes 2015 

La variació anual entre el 2014 i el 2015 dels principals indicadors de població activa 

consolida aquestes tendències ( Taula 18). Així, doncs, la taxa d’activitat femenina 

disminueix lleugerament (-0,3); la taxa d’ocupació augmenta tant en homes com en 
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dones, però l’augment entre els homes és superior (+3,04 en els homes i +0,1 en les 

dones); i  la taxa d’atur14 disminueix amb major intensitat entre els homes (-3,9) que 

entre les dones (-0,5).  

Taula 18: Principals indicadors d’activitat Corbera de Llobregat 2014-2015.  

 Població de 16 a 64 anys. Taxes Trimestre 4  Variació  

2014  2015  

Taxa d'activitat total 79,41% 79,07% -0,34 

Taxa d'activitat homes 83,89% 83,57% -0,32 

Taxa d'activitat dones 75,01% 74,66% -0,35 

Taxa d'ocupació total 63,88% 65,43% 1,55 

Taxa d'ocupació homes 67,14% 70,18% 3,04 

Taxa d'ocupació dones 60,67% 60,77% 0,1 

Taxa d'atur total 19,56% 17,25% -2,31 

Taxa d'atur homes 19,96% 16,02% -3,94 

 Taxa d'atur dones 19,12% 18,60% -0,52 

Font: Elaboració pròpia, a partir de dades Hermes 2015. 

Taula 19: Taxa d’atur registral per sexe15,  febrer 2016.  

Taxa d’atur registral  Homes Dones Total 

Corbera de Llobregat 9,18% 12,67% 10,82% 

Font: Hermes 2016. 

 

                                                             

14 La taxa d'atur es calcula dividint el nombre de persones a l'atur per la població activa. 

15 La taxa d'atur registral mesura la relació existent entre l'atur registrat i una aproximació a la 

població activa registrada (calculada com a suma de l'atur registrat i les afiliacions a la Seguretat 

Social de la població de 16 a 64 anys resident en el territori considerat). 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3_econ%C3%B2micament_activa


 

   77 

Taula 20: Taxa d’atur registral estimada per sexe i edat, 2016 

Edat Homes Dones Total 

De 16 a 24 anys 11,70% 6,54% 9,26% 

De 25 a 34 anys 6,61% 10,28% 8,42% 

De 35 a 44 anys 5,60% 10,81% 8,07% 

De 45 a 54 anys 10,64% 12,01% 11,28% 

De 55 a 64 anys 17,04% 23,89% 20,06% 

TOTAL 9,37% 12,75% 10,96% 

Font: Hermes,2016 

 

L’ estudi sobre les dones i el mercat de treball al  Baix Llobregat16 indica que, si bé l’inici 

de la crisi (2008-2009) es va caracteritzar per un fort  creixement de l’atur masculí, l’atur 

de les dones sempre ha estat superior al dels homes en tota la Comarca del Baix 

Llobregat. 

A Corbera de Llobregat, l’any 2015, el 54 % de les persones aturades són dones i el 

46%, homes.  

Les dades relatives a la distribució de la població aturada per sexe i edat (Gràfic 14) 

mostren com el pes de les dones aturades al municipi de Corbera de Llobregat a l’any 

2016 és força superior respecte a la població masculina en tots els grups d’edat,  a 

excepció del grup de població més jove entre els 16 i 24 anys.    

Cal destacar també les diferencies en els grups d’edat entre els 25  i els 45 anys,  en què 

la taxa d’atur femení és quasi el doble de la masculina. A més, es registren elevades 

taxes d’atur en el col·lectiu de persones majors de 55 anys. Tot i que en el cas de les 

dones  és força més accentuada (una de cada 4 dones està a l’atur).   

                                                             

16 Les dones en el mercat de treball.  Existeix una discriminació per gènere en el mercat de treball?” 

(Baix Llobregat, març 2016) 
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Gràfic 14: Taxa d’atur registral estimada per sexe i edat, 2016 

 

Font: Elaboració pròpia, a partir de dades de Hermes,2016 

 

Per últim, com es pot observar en el gràfic 20 , entre el gener de 2015 i el de 2016, les 

dades que registren les contractacions per tipus de contracte i sexe, evidencien  la 

inestabilitat general que caracteritza el mercat del treball actual: la major part de 

contractacions són per obres i servei (48.57%), i també una major contractació de dones 

(52.38%) respecte els homes (47.62%). En aquest  sentit, les dones troben una major 

cabuda que els homes en l’Administració Pública amb contractes d’interinitat, però 

també amb contractes ordinari a temps indefinit. 

 

Taula 19: Contractació registrada. Estructura per tipus de contracte i sexe 2016 

 

Tipus de contracte Homes Dones Total 

Ordinari temps indefinit 7,62% 11,43% 19,05% 

Convertits en indefinits 0,95% 2,86% 3,81% 

Obra o servei 25,71% 22,86% 48,57% 
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Eventuals circumstàncies 

producció 

8,57% 8,57% 17,14% 

Interinitat 4,76% 6,67% 11,43% 

TOTAL 47,62% 52,38% 100,00% 

Font: Elaboració de la Diputació de Barcelona a partir de dades del Departament  

d’Empresa i Ocupació.  

 

 

Gràfic 20: Contractació registrada. Estructura per tipus de contracte i sexe, 2016  

 

Font: Elaboració pròpia  a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació 

 

 Tasques de cura i coresponsabilitat  

 

Les dades sobre els temps destinats al treball de cura evidencien que al Baix de Llobregat 

les dones  són es principals responsables del bon funcionament de l’organització 

familiar, que comprèn tant les tasques domèstiques (neteja, ordre general, alimentació 

familiar, compres, gestions burocràtiques, etc.) com les tasques de cura i atenció a totes 
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les persones que conviuen a la llar i, especialment, d’aquelles dependents per motius 

d’edat o de salut. 

Les darreres dades disponibles d’usos del temps (Enquesta d’usos del temps 2010-2011 

de l’IDESCAT) mostren que mentre el 91% de les dones consideren la cura de llar i de la 

família com una activitat diària principal, aquest percentatge entre els homes és del 

79%.  A més, les dones hi dediquen quatre hores al dia i els homes només dues.  

 Les aficions  i el treball remunerat són altres activitats que presenten diferencies 

significatives entre homes i dones. Segons l’Informe del mercat de treball de les dones  

al Baix Llobregat  “el treball és l’activitat diària principal per un 39% dels homes i entre 

les dones aquest percentatge és del 30%. Les aficions són  activitat diària principal per 

un 37% dels homes, mentre que entre les dones, aquest percentatge és del 27%”. 

 

Sobre les dones, doncs, encara recau el pes dels estereotips i dels rols de gènere 

tradicionals, que els hi assignen una major responsabilitat en les tasques domèstiques i 

de cura i en les càrregues afectives i emocionals associades a la reproducció i al 

sosteniment de la vida, amb un fort impacte en la seva vida personal, social i laboral. 
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 Polítiques i serveis municipals d’inserció laboral 

 

L’àrea de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 

s’encarrega de la dinamització sòcio-econòmica del municipi i contribueix a la generació 

i manteniment dels sectors productius.  En concret, el Servei d’Orientació i 

Acompanyament Laboral (SOAL) s’encarrega de la gestió de la Borsa de treball i dels 

Plans d’ocupació d’àmbit local i treballa per facilitar la incorporació al mon laboral de les 

persones demandants ocupació i/o millora de feina. A més, compta amb Un Club de 

feina (CF) que ofereix informació sobre cursos, sortides laborals i assessorament per a 

la recerca de feina.  

Segons las dades de la Memòria 2015, entre les persones usuàries del SOAL hi ha una 

clara prevalença d’homes. Aquesta diferent participació de dones i homes, és 

particularment evident en el numero de assistències a les activitats del Club de 

feina.(Taula 22).  

 

Taula 22: Memòria Ocupació Corbera de Llobregat, 2015.   

 Sexe Nombre d'altes SOL  Participants al CF Assistències al CF 

 Homes 53 58 695 

 Dones 45 36 192  

 TOTAL 98 91 887 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SOAL  
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Gràfic 21: Persones participants al Club de feina, per sexe. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SOAL  

 

Gràfic 22: Assistències de les persones participants a les activitats del Club de feina.  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SOAL  
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L'Ajuntament de Corbera de Llobregat en els darrers anys ha demostrat la voluntat 

d’incorporar la perspectiva de gènere en les seves polítiques laborals.  

Per una banda, l’any 2008 la Regidoria de Polítiques d'Igualtat va analitzar el teixit 

empresarial del municipi des de la perspectiva de gènere amb l’“Estudi del teixit 

empresarial de Corbera de Llobregat des de la perspectiva de gènere. Les empreses 

corberenques front nous reptes del mercat de treball”).  

Per l’altra banda, l’Ajuntament ha realitzat diverses accions formatives dirigides a 

millorar la situació de les dones en el mercat laboral. Entre elles destaquen:  

- Formació dirigida a potenciar les competències de les dones per a la recerca de 

feina.  

- Formació sobre conceptes d’igualtat, dirigida al personal de Plans ocupacionals.  

- Formació per a dones emprenedores i empresàries del municipi i recolzament a 

la creació i desenvolupament d’una xarxa de dones emprenedores. 

 

Per últim, amb l’objectiu de promoure canvis en el repartiments dels temps i els treballs, 

i fomentar la coresponsabilitat, entre el 2009 i el 2012, la Regidoria de Polítiques 

d’Igualtat va organitzar tot un seguit d’ activitats adreçades a famílies, infants, joves i 

comerciants al voltant de la diada Internacional de les Dones (8 de març). Tot i així, 

segons la informació recollida, les accions es van suspendre per falta d’assistència.  
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5.7 LIDERATGE I PARTICIPACIÓ DE LES DONES 

 

 Participació de les dones en el teixit associatiu  

 

Corbera de Llobregat compta  amb un teixit associatiu  bastant ric i heterogeni. A  la base 

de les  dades municipals consta un total de 55 entitats registrades, entre les quals  hi ha 

4 associacions de dones i 1 Consell de Dones Sàvies, un grup de dones organitzat per 

l’Ajuntament. 

El municipi no recull informació respecte a la composició de les associacions i, en 

conseqüència, no és  possible conèixer el nombre de les dones  i els homes inscrits, ni 

tampoc  la presència de dones en els llocs de presa decisió de cada entitat.  

Tot i així, en les sessions participatives realitzades per elaborar aquest diagnòstic, 

emergeix  de manera clara la percepció que “les associacions de Corbera són molt 

masculinitzades tant pel que fa a la composició de les persones associades i equips 

directius, com per la tipologia d’activitats que realitzen”.  

 

 Participació de les dones en les activitats proposades per l’Ajuntament  

 

En el taller participatiu  hi ha el consens que existeix un problema de baixa  participació 

en  totes les activitats organitzades i propostes per l’Ajuntament. Moltes dones creuen 

que, entre altres, la causa pot estar relacionada amb els mecanismes inadequats de 

difusió. La Revista municipal l’Avançada només informa de les activitats quan ja s’han 

realitzat i no hi ha cap agenda que anunciï amb antelació les activitats programades. A 

més els taulells d’anuncis ubicats a les entrades de les urbanitzacions són pràcticament 

inutilitzats, ja que  són zones en què tothom passa ràpidament amb els cotxes.     
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Per dinamitzar la seva participació, les dones proposen diversificar les ofertes 

d’activitats i potenciar tallers de caire més ludic, esportiu o d’aprenentages emocionals.   

 

També criden l’atenció sobre la conveniència de crear nous mecanismes de participació 

estables de les associacions de dones amb les administracions públiques, per tal 

d’incorporar o canalitzar les seves propostes.  

 

 Associacions de dones de Corbera de Llobregat:  

 

A Corbera de Llobregat hi ha quatre associacions de dones i un grup de dones organitzat 

per l’Ajuntament. Totes aquestes entitats mantenen una relació costant amb la tècnica 

de la  Regidoria d’Igualtat, comparteixen  el mateix local del CIRD i col·laboren en 

l’organització de vàries activitats. 

 

ATENEA (Associació de Dones Corberenques): 

És l’associació mes antiga del municipi i existeix des de l’any 1994. La formen un total de 

trenta dones, amb una edat mitjana de més de 65 anys.  

Entre les seves activitats, realitzen cursos d’anglès, de cuina i es troben per fer 

manualitats com el patchwork, les puntes de coixí o simplement relacionar-se  tot 

compartint un cafè.  Dos cop l’any organitzen un dinar de germanor i participen cada 

any en la fira de les barraques  de la festa major d'estiu. En l'actualitat, utilitzen  la sala 

taller de l’àrea de Polítiques d’Igualtat que comparteixen amb les altres associacions de 

dones del municipi i amb el servei de Polítiques d'Igualtat.  

 

El Consell de Dones Sàvies Corberenques: 

Creat a l’any 2012, el Consell de dones sàvies corberenques  està format per un total de 

12 dones majors de 60 anys que viuen al municipi i estan compromeses amb la millora 
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de la qualitat de vida en el territori. Entre les tasques realitzades pel Consell destaquen 

les relacionades amb la millora de l’ espai públic: la cura de les fonts i els horts de 

Corbera, la neteja i el manteniment de la riera i la creació d’itineraris segurs per caminar. 

EL consell ha realitzat també diverses activitats de recuperació de la memòria històrica  

de les dones de Corbera mitjançant exposicions sobre els sabers i les tradicions 

femenines. 

 

Associació Dones amb Coratge:  

Aquesta associació, creada l’any 2008, està  formada per un total de 15 sòcies amb una  

edat mitjana de 50 anys. Realitzen diverses xerrades i tallers relatius a la salut de les 

dones, tracten temes com, per exemple, l’ alimentació saludable, el treball interior amb 

les emocions i el manteniment del sòl pelvià. 

L’associació,  a més, participa  en les activitats proposades des del servei de Polítiques 

d'Igualtat, amb el qual comparteix local, i des de l’any 2008 coordinen conjuntament  

l'acte central del dia Internacional contra la violència masclista.   

 

Associació Coses de Dones:  

És va crear l’any 2006 i està formada per 10 sòcies amb una edat  de 50 com a mitjana.  

Organitzen activitats i exposicions relacionades amb la producció cultural de les dones i 

participen activament en l’organització de les diades Internacionals contra la violència 

masclista i per la promoció de la salut de les dones.  

Utilitzen el local del CIRD per realitzar les seves reunions i també es coordinen amb el 

Departament de Cultura per utilitzar espais adequats a les seves exposicions dedicades 

a les dones (“Dones”; “Criatures”; “Núvies”).  

 

 

 

http://www.corberadellobregat.cat/frontal/directori/detall.php?entitat=245&apartat=173
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Associació Xarxa de Dones Emprenedores de Corbera (XDEC):  

Creada al gener de l’any 2015 i amb un total de 60  sòcies amb una edat  de 45 de mitjana  

aquesta entitat és l’ ultima associació de dones nascuda al municipi. Té l’objectiu de 

comunicar i difondre projectes i empreses liderades per dones a Corbera i rodalies, 

donar visibilitat a l’emprenedoria i talent femení, organitzar jornades de networking, 

crear, coordinar o recolzar accions d’emprenedoria social, establir espais de diàleg i 

treball per crear projectes compartits. I dissenyar accions de formació interna per 

millorar els potencials i fortaleses personals i professionals. 
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6.Quadre-Resumen  

 

PRINCIPALS RESULTATS DE LA DIAGNOSI PER ÀMBIT 

 

1. Compromís amb la 

Igualtat de gènere 

L’any 2004 es va contractar una tècnica dinamitzadora d’un 

Centre d’Informació i Recursos per a dones (CIRD). Tot i 

tractar-se d’un municipi amb una població inferior als 

20.000 habitants, el CIRD va obrir les seves portes el 2005.  

Des de l’any 2005, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 

també compta amb una Regidoria d’Igualtat pròpia i l’any 

2009 va aprovar pel Ple municipal el primer Pla d’Igualtat 

2010/2014. 

Des de l’any 2010 disposa també d’una Pla d’Igualtat intern. 

Actualment hi han dues alcaldesses que exerceixen el 

govern per torns.   

No totes les àrees municipals recullen dades segregades per 

sexe i encara hi ha un gran desconeixement dels marcs 

teòrics i conceptuals per poder-les analitzar des d’una 

perspectiva de gènere. Caldria reforçar l’ús d’instruments i 

eines tècniques que facilitin la introducció de la perspectiva 

de gènere.  

Grau baix d’implicació del personal municipal en la 

implementació del Pla d’Igualtat.   

2. Acció contra la 

violència masclista 

Serveis d’atenció psicològica i assessorament jurídic del 

SAID (Servei d’Atenció i Informació i a les dones), amb un 

punt d’atenció ubicat al CIRD del municipi. 

Aproximadament el 25% de les demandes són relacionades 

amb situacions de violència masclista en l’àmbit de la 

parella. 

Entre la ciutadania, el grau de coneixement dels recursos  

per a les dones en situació de violència és baix i fa evident la 

necessitat de difondre aquesta informació d’una manera 

més eficaç.  

Al novembre del 2015 el municipi de Corbera de Llobregat 

va elaborar el nou Protocol i circuit local per l’abordatge 

integral de la violència envers les dones.  
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Campanyes per a la commemoració del 25 de novembre, Dia 

Internacional per l’eliminació de la violència contra les 

dones. 

Programa de prevenció del maltractament en les parelles, 

als IES de Corbera de Llobregat.  

 Protocol per a l’ abordatge de l’assetjament sexual i 

l’assetjament per raó de sexe de l’Ajuntament de Corbera 

de Llobregat (2011).  

3. Drets i qualitat de 

vida 

La sessió participativa amb les dones demostra un grau alt 

de satisfacció pel que fa la cobertura dels serveis de cura 

pels infants de que disposa el municipi. En canvi, el seu grau 

de satisfacció respecte els recursos i equipaments per a  la 

població adolescent i jove, és menor. 

Bon funcionament del Casal de Gent Gran de les 

“Magnòlies” que compta amb la participació de més de 400 

persones i organitza i gestiona un ventall molt ampli 

d’activitats adreçades a la gent gran del municipi (balls, 

dinars, tallers, sortides, etc.). 

El municipi destaca per la seva fragmentació en 2 nuclis 

urbans i 32 urbanitzacions, grans desnivells amb fortes 

pujades i baixades.  

La introducció de la perspectiva de gènere en les polítiques 

d’urbanisme de Corbera de Llobregat és un assumpte 

pendent i una de les línies menys treballades per l’anterior 

Pla d’Igualtat. 

En la sessió participativa, el disseny urbanístic del municipi 

concentra, amb diferència, la major part de les demandes. 

L’Ajuntament de Corbera de Llobregat organitza des del 

2005 una agenda d’actes de commemoració del 28 de maig, 

per promoure la salut integral de les dones del municipi.  

4. Coeducació  

La Regidoria d’Igualtat està donant un nou impuls a la 

creació d’un grup de treball, debat i reflexió sobre la 

coeducació. En col·laboració amb el Departament 

d’educació estan creant una maleta de recursos pedagògics 

de coeducació.  

El municipi de Corbera de Llobregat va implementar amb 

èxit diverses iniciatives dirigides a visibilitzar les aportacions 
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culturals de les dones al llarg de la història i difondre les 

obres d’autoria femenina.  

Al 2009 es van organitzar els tallers  intergeneracionals com 

espais de debat entorn a temes de gènere; al 2011 es va 

crear la Plaça de la igualtat i allà es van posar unes plaques 

amb informació de dones rellevants del municipi. En la 

mateixa línia es va crear  també la ruta “caminada amb ulls 

de dona” recuperant la història d’algunes dones 

significatives al municipi i, al 2012, va néixer el Consell de 

Dones Sàvies Corberenques. 

5. Treballs i temps 

La taxa d’ocupació dels homes supera a la de dones en 9,4 

punts (70,18% d’homes i 60,77% de dones en edat activa 

estan ocupades). 

 A Corbera de Llobregat , l’any 2015, el 54 % de les 

persones aturades són dones i el 46%, homes.  

El pes de les dones aturades al municipi de Corbera de 

Llobregat a l’any 2016 és força superior respecte a la 

població masculina en tots els grups d’edat, a excepció del 

grup de població més jove entre els 16 i 24 anys; En els 

grups d’edat entre els 25 i els 45 anys la taxa d’atur femení 

és quasi el doble de la masculina.   

 Manca d’informació sobre els usos dels temps de la 

ciutadania i la distribució de les responsabilitat de cura.  

Entre el 2009 i el 2012, la Regidoria de Polítiques d’Igualtat 

va organitzar tot un seguit d’ activitats adreçades a famílies, 

infants, joves i comerciants al voltant de la 

coresponsabilitat. Tot i així, segons la informació recollida, 

les accions es van suspendre per falta d’assistència.  

6. Reconeixement del 

lideratge i la 

participació de les 

dones 

Corbera de Llobregat compta amb un teixit associatiu 

bastant ric i heterogeni. A la base de les dades municipals 

consta un total de 55 entitats registrades, entre les quals hi 

ha quatre associacions de dones i un grup de dones 

organitzat per l’Ajuntament: ATENEA (Associació de Dones 

Corberenques);El Consell de Dones Sàvies Corberenques; 

Associació Dones amb Coratge ;Associació Coses de Dones; I 

Associació Xarxa de Dones Emprenedores de Corbera 

(XDEC).  

El municipi no recull informació respecte a la composició de 

les associacions i, en conseqüència, no és possible conèixer 

http://www.corberadellobregat.cat/frontal/directori/detall.php?entitat=245&apartat=173
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el nombre de les dones  i els homes inscrits, ni tampoc  la 

presència de dones en els llocs de presa decisió de cada 

entitat.  

Existeix un problema de baixa participació en totes les 

activitats organitzades i propostes per l’Ajuntament. 
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7.Pla d’acció per a la igualtat de gènere 2017-2020  

 

Després de l’exposició dels resultats de la diagnosi, es proposa el Pla d’acció pels anys 

2017/ 2020, un conjunt de mesures dirigides a eliminar o corregir les discriminacions 

detectades en la diagnosi i reforçar l’adopció de pràctiques i actituds igualitàries en tel 

municipi. Per tal de facilitar la seva implementació, el conjunt  de les accions o mesures 

establertes es presenta en format de fitxes en funció de 6 línies estratègiques:  

 

Línia estratègica 1:  COMPROMÍS  AMB LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE  

 

Línia estratègica 2:  ACCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

 

Línia estratègica 3:  

 

DRETS I QUALITAT DE VIDA 

Línia estratègica 4:  COEDUCACIÓ 

 

Línia estratègica 5 :  REFORMULACIÓ DELS TEMPS I ELS TREBALLS 

 

Línia estratègica 6:   RECONEIXEMENT DEL LIDERATGE I PARTICIPACIÓ DE LES 

DONES 
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Per cada una de les sis línies estratègiques esmentades aquest Pla d’Igualtat estableix :  

- Els objectius generals i específics que es volen aconseguir.  

- Les accions i les mesures concretes que es volen implementar i la seva 

temporització (aproximada)   

A curt termini 

 

durant el curs del 2016 

A mig termini 

 

entre 2017 i 2018 

A llarg termini 

 

abans de la finalització del 2020 

Continuades 

(Cont.) 

durant tot el curs del Pla. 

 

- Les administracions, àrees o departaments municipals responsables de la seva 

implementació.  

- Els indicadors d’avaluació. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1: COMPROMÍS AMB LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE  

OBJECTIUS GENERALS 

1. Donar continuïtat i consolidar les polítiques d'igualtat de gènere de 

l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.  

2. Incorporar la perspectiva de gènere en tots els àmbits, departaments i fases 

de l'acció del govern municipal. 

3. Projectar una imatge realista plural i no discriminatòria de les dones i dels 

col·lectius LGTBI en el llenguatge visual i escrit de l’Ajuntament.  

4. Adequar l'organització interna i la cultura del treball del consistori al principi 

d'igualtat de gènere.  

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

1. Enfortir la intervenció i la coordinació interdepartamental per a que la 

perspectiva de gènere es converteix en eix i guia de totes les polítiques 

publiques municipals. 

2. Capacitació del personal municipal per introduir la perspectiva de gènere.  

3. Aplicar un sistema d'indicadors quantitatius i qualitatius de gènere en la 

planificació, execució i avaluació de les polítiques locals. 

4. Integrar la participació de la ciutadania en general i en particular del 

moviment associatiu de les dones i els grups de dones per al disseny, el 

seguiment i l'avaluació de les polítiques de gènere. 

5. Establir mecanismes de supervisió del llenguatge visual, per tal de garantir que 

no es reprodueixen estereotips de gènere i visions sexistes de la societat.  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1: COMPROMÍS AMB LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE  

ACCIONS Termini  Departaments  Indicadors 
d’avaluació 

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

Curt  Alcaldia 

Àrea de 
Polítiques 
d’Igualtat 

Data 
d’aprovació del 
Pla d’igualtat de 
gènere 

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

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

1.3. 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.  

Curt Àrea de 
Polítiques 
igualtat 

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

1.4. Elaborar un document amb la 
designació de les persones que 
formaran part de les 
subcomissions  

Curt Àrea de 
Polítiques 
igualtat 

Nombre i 
càrrecs de les 
persones 
participants. 

1.5. Elaborar un document amb la 
definició de les funcions i les 
formes de funcionament de la 
Comissió i les Subcomissions. 

Curt Àrea de 
Polítiques 
igualtat 

Formes de 
funcionament 
de la Comissió i 
les 
Subcomissions.  

1.6. 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 

Curt Àrea de 
Polítiques 
igualtat 

 

 

 

 

 

 

Continguts i 
durada de les 
reunions 
realitzades ; 
nombre i 
càrrecs de les 
persones 
assistents; 
nombre d’ 
accions 
realitzades per 
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desenvolupament de cada 
acció.  

any; Regidories 
implicades. 

1.7. 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 
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.   

Cont. Àrea de 
Polítiques 
d’Igualtat 

Comunicació 

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

1.8. Realitzar sessions formatives  
adreçades a tot el personal 
tècnic i polític sobre la 
introducció de la perspectiva 
de gènere en les polítiques 
publiques 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?  

Cont. Totes les àrees 

 

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. 

1.9. Incloure indicadors desglossats 
per sexe i dissenyats amb 
perspectiva de gènere en totes 
les memòries anuals de cada 

Mig Totes les àrees 

 

Nombre de 
departaments 
municipals que 
utilitzen 
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departament o àmbit de 
treball municipal.   

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

1.10. 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 . 

Llarg Àrea de 
Polítiques 
d’Igualtat 

Comunicació 

Econòmic 

Ensenyament 

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. 

1.11. 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.). 

Curt 

 

 

 

Àrea de 
Polítiques 
d’Igualtat 

Comunicació 

Composició i 
formes de 
funcionament 
de la comissió.  

 

1.12. Avaluació del Pla 
d’Igualtat Intern. 

Llarg Totes les àrees Recursos 
destinats a 
l’avaluació del 
Pla d’Igualtat 
Intern; Resultats 
de l’avaluació. 

1.13. Mantenir els recursos 
per a la gestió i coordinació del 
CIRD de Corbera de Llobregat. 

Cont. Règim interior Recursos 
destinats al 
CIRD.  
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1.14. 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.  
 

Cont. Àrea de 
Polítiques 
d’Igualtat 

Comunicació 

 

Mecanismes de 
difusió del CIRD.  

1.15. 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. 

Cont. Polítiques Àrea 
de d’Igualtat  

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

1.16. 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 banner web amb una 
campanya online   

Cont.  Àrea de 
Polítiques 
d’Igualtat 

Alcaldia 

Durada i 
contingut de la 
campanya; 
Població 
destinatària.  

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

Mig Àrea de 
Polítiques 
d’Igualtat 

Ensenyament  

Nombre i 
durada dels 
tallers realitzats; 

Alumnat 
destinatari.   
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2: ACCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

OBJECTIUS GENERALS 

 1. Promoure estratègies de sensibilització social per la prevenció i 

eliminació de la violència masclista, tenint en compte la diversitat i 

especificitat dels diferents col·lectius de dones  i les diferents formes de 

manifestacions d’aquesta violència.   

2. Consolidar, millorar i ampliar els serveis d’atenció, assistència, 

protecció i recuperació a les dones sobreviscudes a la violència masclista i al 

seus fills i filles. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

1. Mantenir i incrementar les campanyes contra la violència masclista. 

2. Desenvolupar programes de prevenció adequats a grups específics. 

3. Ampliar les estratègies d’informació que facilitin a les dones el 

coneixement dels serveis públics que estan al seu abast, tenint en compte la 

diversitat i especificitat dels diferents col·lectius. 

4. Enfortir el treball en equip, la cooperació i la vinculació entre  tots els 

serveis a les dones que pateixen o han patit situacions de violència de gènere 

i als seus fills o filles.  

5. Promoure l’estudi i el coneixement de la violència masclista i realitzar 

la difusió d’aquest coneixement en tots els àmbits socials, facilitant la formació 

i la capacitació específica sobre aquesta matèria a totes les persones 

professionals que treballen en la prevenció, atenció i recuperació de la 

violència masclista 

6. Garantir que tots i totes les professionals municipals, coneguin els 

recursos i serveis disponibles al municipi per a les dones que viuen o han viscut 

una situació de violència, així com les persones referents de cadascun 

d’aquests. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2: ACCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA 

ACCIONS Termini  Departaments  Indicadors 
d’avaluació 

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

Cont. Àrees participants 
al circuit local de 
violència 

 

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. 

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

Cont. Àrees participants 
al circuit local de 
violència 

 

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

2.3 Realitzar accions 
formatives dirigides a 
capacitar el personal que 
treballa en l’atenció a les 
dones que pateixen 
violència masclista (Àmbit 
sanitari, Policia Local, 
Àmbit educatiu, entre 
altres):  
 Reciclem-nos! 

Actuacions en el Circuit 
local de violència 
masclista. 

 Formació jurídica en 
matèria de violència 
masclista. 

Cont. Àrees participants 
al circuit local de 
violència 

 

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

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

Cont. Règim Interior  

Consell Comarcal 
del Baix Llobregat 

 

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

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

Curt Polítiques 
d’Igualtat 

Informàtica 

Consell Comarcal 
del Baix Llobregat 

Actualització del 
sistema de 
tractament de la 
informació del SAID.  

2.6 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 

Cont. Policia Local Nombre 
d’accompanyaments 
realitzats. 

2.7 Resoldre en la Comissió de 
violència de quina forma 
realitzar els 
acompanyaments al jutjat 
o d’altres tràmits dels 
casos que així ho 
requereixin.  

Mig Àrees participants 
al circuit local de 
violència 

 

Recursos destinats a 
realitzar els 
acompanyaments; 
nombre de dones 
acompanyades.  

2.8 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.  

Cont. Àrees participants 
al circuit local de 
violència 

Comunicació 

Formes i 
mecanismes de 
difusió cap a la 
ciutadania; Grau de 
coneixement dels 
recursos entre la 
ciutadania. 
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 Pàgina facebook de la 
Regidoria de Polítiques 
d’igualtat.  

2.9 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. 

Llarg 

 

Àrees participants 
al circuit local de 
violència 

 

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

2.10 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 

Cont. Àrees participants 
al circuit local de 
violència 

 

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

2.11 Desenvolupar 
programes de prevenció 
adreçats a les dones joves.  

Llarg Àrees participants 
al circuit local de 
violència 

 

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

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

Mig Àrees participants 
al circuit local de 
violència 

 

Nombre i continguts  
de  les publicacions 
realitzades en  les 
xarxes socials.  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3: DRETS I QUALITAT DE VIDA 

OBJECTIUS GENERALS 

 1. Garantir l' accés als serveis, recursos i espais municipals sense cap 

discriminació per raó de gènere. 

2. Promoure un model de ciutat inclusiva, cohesionada i accessible per a 

totes les persones 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

1. Detectar la presència de grups o col·lectius amb factors de risc 

d’exclusió social o amb dificultats per exercir els seus drets o accedir als 

recursos i serveis municipals.  

2. Potenciar els serveis i recursos de suport per a les persones dependents 

i per a les persones que s’encarreguen de la seva cura.  

3.         Adequar les infraestructures urbanístiques, equipaments municipals i 

espais públics a les necessitats de la vida  quotidiana i a la conciliació de la vida 

personal, familiar i laboral.  

4. Treballar per a la promoció de la salut integral amb perspectiva de 

gènere. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3: DRETS I QUALITAT DE VIDA 

ACCIONS Termini  Departaments  Indicadors 
d’avaluació 

3.1 Introduir la variable sexe la 
memòria de Serveis Socials 
del municipi i realitzar 
estudis per tal de detectar 
la presència de grups o 
col·lectius en risc 
d’exclusió des d’una 
perspectiva de gènere.  

Mig Àrea Benestar 
Social i Gent Gran 

Recursos destinats a 
la sistematització i 
anàlisi de les dades 
recollides; Avaluació 
dels resultats 
obtinguts des d’una 
perspectiva de 
gènere. 

3.2 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.  

 

Mig Ensenyament  

Àrea Benestar 
Social i Gent Gran 

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. 

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

Cont. Àrea Benestar 
Social i Gent Gran 

 

 

Recursos destinats al 
Servei; Memòria 
anual del Servei.  

3.4 Programa de suport a 
l'alfabetització i 
coeducació per a dones 
immigrades. 

Cont. Ensenyament 

Àrea de 
Polítiques 
d’Igualtat 

Àrea Benestar 
Social i Gent Gran 

Durada del 
Programa; Número 
de dones 
participants.  
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3.5 Creació d’espais 
d’acompanyament a la 
criança per a famílies amb 
criatures de 0 a 3 anys.  

Mig Ensenyament  

Àrea de 
Polítiques 
d’Igualtat 

Àrea Benestar 
Social i Gent Gran 

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

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

 

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

3.7 Creació d’un Banc de 
Temps. 

Mig Àrea Benestar 
Social i Gent Gran 

Recursos destinats a 
la creació del Banc; 
Nombre i grau de 
satisfacció de les  
persones  
participants. 

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

 

Mig Àrea Benestar 
Social i Gent Gran 

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

3.9  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 evitar 
les relliscades.   

 Manteniment de les 
àrees infantils de 
Corbera de Llobregat  

Llarg Urbanisme  

Medi Ambient 

Grau d’execució de 
les adaptacions 
urbanístiques 
assenyalades. 
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 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. 
 

3.10 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. 

Llarg Mobilitat Grau d’execució de 
les adaptacions 
assenyalades. 
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3.11 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. 

Cont. Àrea de 
Polítiques 
d’Igualtat 

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.  

3.12 Donar major visibilitat 
al grup de lactància 
existent al municipi.   

Mig Àrea de 
Polítiques 
d’Igualtat 

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

 

3.13 Cicle de jornades i 
tallers de conscienciació 
sobre factors de protecció 
de la salut de les dones en 
les diverses etapes del cicle 
vital i per la promoció de 
estils de vida saludables 
per a les dones. 

 

Cont. Àrea de 
Polítiques 
d’Igualtat 

CAP 

Nombre, durada i 
continguts de les 
jornades o tallers 
realitzats; Nombre 
de persones 
participants. 
Variables de 
desagregació:  trams 
d’edat significatius, 
nacionalitat. 

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

Continu
ada 

Àrea de 
Polítiques 
d’Igualtat 

 

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

 

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

 

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

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

Llarg Esport Recursos destinats a 
la realització de la 
campanya; Població 
destinatària. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4: COEDUCACIÓ 

OBJECTIUS GENERALS 

 

1. Potenciar la coeducació a les escoles i entre les famílies, per tal 

d’eliminar el sexisme i l’androcentrisme en les relacions i pràctiques 

educatives.  

2. Oferir una educació lliure d'estereotips de gènere en tots els centres 

educatius. 

3. Reconèixer, valorar i difondre els treballs i els sabers de les dones al 

llarg de la història. 

4. Incorporar la perspectiva de gènere en totes les iniciatives culturals i 

artístiques dins l’àmbit municipal. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 

1.          Facilitar la formació i la difusió dels coneixements sobre coeducació 

entre totes les . persones que intervenen en l’àmbit educatiu i en la ciutadania 

en general. 

2.  Formular propostes per a la integració de la coeducació en tots els 

nivells educatius i en tots els currículums escolars així com als espais i centres 

de lleure. 

3. Impulsar la recuperació de la memòria històrica de les dones,  partint 

de les seves protagonistes.  

4. Donar suport i divulgar la creació cultural i artística de les dones i 

aquella que fomenti una visió no sexista de la societat. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4: COEDUCACIÓ 

ACCIONS Termini  Departaments  Indicadors 
d’avaluació 

 

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

Curt  Àrea de 
Polítiques 
d’Igualtat 

Ensenyament 

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.   

4.2 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. 

Mig Àrea de 
Polítiques 
d’Igualtat 

Ensenyament 

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

 

 

 

 

 

4.3 Donar suport als centres 
educatius per tal 
d’introduir la coeducació 
com eix central dels seus 
projectes educatius i per  
revisar els continguts 
curriculars educatius, els 
llibres de text i els 
materials educatius. 

Mig Àrea de 
Polítiques 
d’Igualtat 

Ensenyament 

Grau d’incorporació 
de la coeducació en 
els projectes 
educatius principals 
dels centres 
educatius 
municipals. 
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4.4 Donar punts dins dels 
barems de les subvencions 
a les AMPAS dels centres 
escolars que organitzin 
activitats coeducatives 
dirigides a les famílies.   

Mig Àrea de 
Polítiques 
d’Igualtat 

Ensenyament 

Mecanismes de 
difusió de les 
subvencions; 

Nombre , continguts 
i destinataris de les 
activitats 
coeducatives 
realitzades per les 
AMPA. 

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

Mig Àrea de 
Polítiques 
d’Igualtat 

Ensenyament 

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

4.6 Organitzar tallers de 
coeducació durant  les 
festes majors del municipi.  

Mig Àrea de 
Polítiques 
d’Igualtat 

Ensenyament 

Nombre ,  
continguts i 
destinataris de les 
activitats 
realitzades.   

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

Mig Àrea de 
Polítiques 
d’Igualtat 

Ensenyament 

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

 

 

 

 

 

 

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

Cont. Àrea de 
Polítiques 
d’Igualtat 

 

Freqüència i 
continguts  de les 
publicacions. 
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4.9 Taller Inter generacional 
de visibilitat de les 
experiències de les dones 
grans vers la historia i la 
cultura locals. 

Mig Àrea de 
Polítiques 
d’Igualtat 

Àrea de Benestar 
social 

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

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

Mig Àrea de 
Polítiques 
d’Igualtat 

Nombre, durada i 
continguts  de les  
sessions realitzades;  
Nombre de les 
persones 
participants per 
sexe. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5:  REFORMULACIÓ DELS TEMPS I ELS TREBALLS 

OBJECTIUS GENERALS 

 

1. Fomentar la coresponsabilitat familiar i social en la cura de les 

persones.  

2. Afavorir l’accés i la permanència de les dones en el mercat de treball 

en condicions d’igualtat. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

1. Promoure  el reconeixement  i la valoració de les tasques de cura i de 

les feines domèstiques.  

2. Desenvolupar activitats socioculturals en les que es promogui la 

coresponsabilitat i l'ètica de la cura. 

3. Integrar la perspectiva de gènere en els serveis d'inserció, orientació i 

formació ocupacional, tenint en compte les situacions i necessitats de dones 

de diferents edats, orígens, formacions i condicions socials i l'oferta d'ocupació 

de la zona. 

4. Donar suport a l’emprenedoria femení. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5: REFORMULACIÓ DELS TEMPS I ELS TREBALLS 

ACCIONS Termini  Departaments  Indicadors 
d’avaluació 

5.1 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.  

Mig Àrea de polítiques 
d’Igualtat 

Àrea de 
desenvolupament 
econòmic 

Nombre i 
tipologia de les 
activitats 
realitzades; 
Nombre de 
famílies 
participants.  

5.2 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 
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. 

 

Mig Àrea de polítiques 
d’Igualtat 

Àrea de 
desenvolupament 
econòmic 

Nombre, 
tipologia i 
població 
destinatària de 
les campanyes 
realitzades; 
Grau de 
participació 
ciutadana.  
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5.3 Campanya dirigida a 
sensibilitzar el teixit 
empresarial sobre els 
avantatges de facilitar la 
vida familiar i personal del 
personal. 

Llarg  Àrea de polítiques 
d’Igualtat 

Àrea de 
desenvolupament 
econòmic 

Recursos 
destinats a la 
campanya; 
Nombre de 
empreses 
destinatàries de 
la campanya; 
Nombre de 
empreses  amb 
Plans d’igualtat 
Interns o 
mesures 
especials 
dirigides a la 
conciliació. 

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

Mig  Àrea de 
desenvolupament 
econòmic 

Percentatge 
d’homes i dones 
usuàries del 
SOAL.  

Variables de 
desagregació: 
trams d’edat 
significatius, 
nivell d’estudi, 
tipologia de llar.  

5.5 Analitzar la participació de 
les dones en el SOAL i 
realitzar estudis dels 
resultats obtinguts per 
avaluar la seva efectivitat 
des d’una perspectiva de 
gènere. 

 

Mig Àrea de polítiques 
d’Igualtat 

Àrea de 
desenvolupament 
econòmic 

Avaluació dels 
resultats del 
SOAL des d’una 
perspectiva de 
gènere.   

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

Curt Àrea de polítiques 
d’Igualtat 

Àrea de 
desenvolupament 
econòmic 

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

5.7 Programa de promoció de 
l'emprenedoria 
cooperativa, social i 
solidària impulsada per 
dones. 

Llarg Àrea de polítiques 
d’Igualtat 

Àrea de 
desenvolupament 
econòmic 

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. 

5.8 Donar visibilitat al talent i 
lideratge femení local. 

Mig Àrea de polítiques 
d’Igualtat 

Àrea de 
desenvolupament 
econòmic 

Nombre i 
tipologia 
d’accions 
destinades a 
donar visibilitat 
al talent i 
lideratge femení 
local.   
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6: PARTICIPACIÓ I LIDERATGE DE LES DONES 

OBJECTIUS GENERALS 

 

1. Fomentar la governança i la participació de les dones en tots els 

nivells i els àmbits de la vida publica i en els llocs de presa de decisions dels 

espais institucionals. 

2. Dinamitzar el teixit associatiu femení, donar-hi suport i establir 

mesures que fomentin les associacions i grups de dones representants de 

diferents col·lectius socials. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

 

1. Fomentar que en els òrgans de direcció de les associacions i 

organitzacions professionals, empresarials, d'economia social, sindicals i 

polítiques, culturals i de tota índole, existeixi una presència equilibrada de 

dones.  

2. Estimular la creació i enfortiment de la xarxa associativa de dones, tant 

en organitzacions pròpies com al conjunt de les organitzacions socials. 

3. Diversificar l'oferta d' activitats per a les dones del municipi i fomentar 

espais de trobada propis que facilitin l’intercanvio d'experiències. 

4. Donar suport a les entitats i els grups de dones organitzades en el 

territori i establir plataformes estables de participació i col·laboració.  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6: PARTICIPACIÓ I LIDERATGE DE LES DONES 

ACCIONS 
Termini  Departaments  Indicadors 

d’avaluació 

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

comunicació.  
 Webs. 

 

Mig Àrea de polítiques 
d’Igualtat 

Comunicació 

Secretaria 

Recursos dirigits a 
l’elaboració i 
difusió del Catàleg. 

6.2 Elaborar un Fulletó on 
es reculli:  
 Nombre de dones i 

homes de cada 
entitat municipal. 

 Nombre de dones i 
homes en les juntes 
directives. 

 Nombre de dones i 
homes en 
presidència i 
secretaria. 

Llarg Àrea de polítiques 
d’Igualtat 

Comunicació 

Secretaria 

Recursos dirigits a 
l’elaboració del 
Fulletó; Resultats 
obtinguts de 
l’anàlisi sobre la 
participació de les 
dones en les 
associacions i 
entitats local: 
composició de les 
juntes directives, 
número de sòcies i 
socis, distribució 
de les tasques de 
responsabilitat; 
Avaluació dels 
biaixos de gènere 
que mantenen i 
reprodueixen dins 
les organitzacions 
locals. 

 

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

Mig Àrea de polítiques 
d’Igualtat 

 

Nombre i tipologia 
de mecanismes de  
participació 
engegats  
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les necessitats de les 
dones del municipi. 

anualment en el 
municipi. 

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

Mig Àrea de polítiques 
d’Igualtat 

 

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

 

6.5 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. 

Cont. Àrea de polítiques 
d’Igualtat 

 

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. 

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

Mig Àrea de polítiques 
d’Igualtat 

Recursos dirigits a 
potenciar la xarxa 
associativa de 
dones del municipi; 
Nombre, objectius 
i activitats dels 
grups; nombre de 
participants,  trams 
d’edat significatius, 
nacionalitat.   

6.7 Visibilitzar i valorar el 
treball realitzat per les 
associacions de dones 
i donar suport 
mitjançant:  
 Subvencions. 

Cont. Àrea de polítiques 
d’Igualtat 

Àrea de cultura 

Nombre i tipologia 
de recursos 
assignats; Entitats 
destinatàries; 
Mecanismes de 
difusió de les 
activitats de les 
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 Difusió de les 
seves activitats.  

 Cessió d’espais 
per l’organització i 
realització de les 
seves activitats. 

associacions de 
dones. 

6.8 Continuar amb la 
programació d’accions 
formatives en 
tecnologies de la 
informació i la 
comunicació (TIC) per 
a les dones. 

Mig Àrea de polítiques 
d’Igualtat 

Desenvolupament 
econòmic 

Nombre i 
característiques de 
les dones 
participants. 
Variables de 
segregació: trams 
d’edat significatius, 
professió, 
nacionalitat.   
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8. Pautes per a la implementació, el seguiment i l’avaluació del Pla d’igualtat  

 

Amb l’objectiu de donar un nou impuls a les polítiques d’igualtat municipals, es 

recomana  l’aprovació i la implementació d’aquest Pla d’igualtat, com a primer pas per 

construir una sensibilitat comuna, atenta a la incorporació de la perspectiva de gènere 

en totes les polítiques municipals.  

Tanmateix, un cop aprovat pel Ple municipal, la fase d’implementació del Pla serà el 

moment on es podran incorporar tots els canvis i les innovacions que es considerin 

oportunes, tenint en compte les prioritats, les necessitats emergents i analitzant els 

efectes de les mesures des d’una perspectiva de gènere. 

Així, la Regidoria de Polítiques d’igualtat  haurà de seguir treballant per a la 

implementació d’aquest Pla d’igualtat, però també haurà de dur a terme les tasques de 

revisió, seguiment i avaluació que consideri necessàries.  

En aquest sentit, és recomanable que l’avaluació sigui planificada des d’un inici i que la 

recollida d’informació per portar-la a terme es tingui present durant tot el procés 

d’implementació.  

Els indicadors d’avaluació proposats en aquest document inclouen:  

 

Indicadors 

d’eficàcia 

Proporcionen informació sobre els resultats de les accions 

proposades en el Pla i valoren els objectius assolits. 

Indicadors de 

pertinença 

Relacionen les característiques de les actuacions portades a terme 

amb l’acceptació per part de les persones destinatàries.  

Indicadors de 

viabilitat 

Posen en relació els recursos utilitzats amb els objectius a assolir. 
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Indicadors 

d’impacte 

Analitzen el canvi experimentat després de la posada en marxa del 

Pla. Es faran servir en totes aquelles actuacions que tenen a veure 

amb el foment de determinats valors, campanyes de 

sensibilització i també en aquelles que donen facilitat d’accés a les 

dones a espais en els quals abans no tenien presència. 

 

 

D’altra banda, amb l’objectiu de valorar el grau d’assoliment dels objectius reflectits als 

diferents eixos estratègics que composen el Pla d’Igualtat, s’haurà de calcular el grau de 

compliment de cada una de les accions plantejades, segons els criteris que s’esmenten 

a continuació: 

 

Grau de 

compliment alt 

Quan l’acció i els objectius plantejats en aquesta es compleixen 

en la seva totalitat. 

Grau de 

compliment mig: 

Quan l’acció es compleix parcialment o s’està implementant però 

encara no ha finalitzat en el moment en el qual es realitza 

l’avaluació o també quan s’han acomplert alguns dels objectius 

plantejats de l’acció però no la totalitat d’aquests. 

Grau de 

compliment baix 

Quan s’estan iniciant o s’han plantejat activitats relacionades amb 

l’acció però no s’han desplegat. Quan s’ha fet alguna cosa en 

relació a l’acció però no s’han acomplert tots els objectius 

plantejats o s’han acomplert en un nivell mínim. 

Grau de 

compliment nul 

Quan no s’ha treballat l’acció. 
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Per últim, es recomana que la Comissió del Pla d’igualtat es reuneixi de manera periòdica 

i elabori un Informe anual d’avaluació. Amb l’objectiu de facilitar la seva tasca, s’adjunta 

fitxa de seguiment i avaluació. 

 

 

Línia   

Descripció de 

l’acció 

 

Resultats  

Temps 

d’execució 

 

Recursos 

invertits 

 

Grau de 

compliment 

 

Municipis o 

Departaments 

municipals 

implicats 

 

Observacions  
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