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1. Presentació
Les

polítiques públiques

són

un

element

clau

per tal

d’afavorir canvis i

transformacions socials en matèria d’igualtat, amb la finalitat d’aconseguir ciutats
més equitatives i eficaces. De manera progressiva, els últims anys han estat
marcats per importants canvis polítics i socials en aquest àmbit, on les polítiques
públiques han passat de la inexistència de mesures per l’assoliment d’una igualtat
efectiva i real, a la implementació i articulació de diferents mesures regulades
legalment.
A Catalunya, es va aprovar la Llei 17/2015, del 21 de Juliol, de igualtat efectiva de
dones i homes, reforçant i ampliant el concepte de principi d’igualtat. Dins d’aquest
context, les administracions públiques autonòmiques i locals, són les principals
responsables per el desenvolupament i aplicació d’unes polítiques públiques i
socials capaces de produir canvis socials i estructurals que permetin avançar cap a
la igualtat de gènere, sent els plans d’igualtat un bona eina de treball.
El Pla d’Igualtat que us presentem ha de ser un

instrument de treball

imprescindible que permeti impulsar aquestes transformacions socials, assolir una
convivència igualitària i on tothom pugui gaudir amb llibertat dels seus drets.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb aquest III Pla
d’igualtat de gènere per a la ciutadania, vol mostrar la voluntat política de continuar
treballant en el desplegament de les politiques de gènere i d’aquesta manera,
afavorir la transformació de la ciutat en un espai més just i equitatiu per a tothom.

Cal fer un reconeixement i agraïment especial a totes les persones que han fet
possible la redacció d’aquest III Pla d’Igualtat de gènere, oferint una visió amplia a
nivell de ciutadania, del Consell per a la Igualtat, els col·lectius feministes, entitats i
persones a títol individual, així com de les treballadores i treballadors i tots els
grups municipals del nostre Ajuntament.
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Per últim donar les gràcies a Mit Consultoria Mètodes i tècniques per la seva
dedicació i suport al llarg de tot el procés.

Pere Regull Riba
Alcalde de Vilafranca del Penedès
Vilafranca del Penedès

Montse Arroyo Ferrando
Regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de
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2. Introducció
Els governs municipals han desenvolupat un paper clau en la implementació de les
polítiques

d’igualtat

de

gènere.

Des

de

les

primeres

polítiques

d’igualtat

d’oportunitats fins la creació de Regidories d’Igualtat i a l’elaboració de Plans
d’Igualtat municipals, tant les polítiques de gènere com el propi concepte d’igualtat
s’han anat transformant.

En aquest sentit, les institucions europees i el marc jurídic internacional han tingut
un paper molt important a l’hora de marcar l’agenda de les polítiques d’igualtat de
gènere a tots els nivells. Un dels punts d’inflexió que va marcar l’evolució de les
polítiques d’igualtat va ser la IV Conferència Mundial de les Dones a Beijing,
conferència en la que es va assumir l’estratègia de la transversalitat.

Segons

el

Grup

de

Persones

Expertes

del

Consell

d’Europa

(1999)

la

transversalitat de gènere es defineix com: “L’organització, la millora, el
desenvolupament i l’avaluació dels processos polítics, de manera que una
perspectiva d’igualtat de gènere s’incorpori en totes les polítiques, a tots els nivells
i en totes les etapes, per tots els actors normalment involucrats en l’adopció de
mesures polítiques”.

Posteriorment, va ser a través de l’Estratègia Marc Comunitària sobre la igualtat
entre homes i dones (2001-2005) que es va integrar la transversalitat en
l’anomenada estratègia dual. L’adopció d’aquest concepte no deixa de ser la
integració de dues estratègies ja existents en les polítiques d’igualtat de gènere: el
mainstreaming de gènere i les accions específiques a favor de les dones.

L’estratègia dual va tenir la seva traducció a les polítiques locals a través dels Plans
d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania, els quals, a través d’una visió integral han
estat els marcs de referència principals de les polítiques de gènere en el món local.
Els Plans, en definitiva, són una eina de treball estratègica per tal d’emprendre
accions adreçades a equiparar la situació de dones i homes als municipis i ciutats i
avançar cap a la transformació i canvi social per raó de gènere.

Actualment, ja en una etapa més madura de les polítiques d’igualtat de gènere, ha
esdevingut necessari introduir i fomentar la cultura de l’avaluació per prendre
consciència del punt on es troben aquestes polítiques. És important, doncs,
formular tot un seguit de preguntes a l’entorn del les mesures a favor de la igualtat
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de gènere: s’han acomplert els objectius marcats?, s’han desenvolupat les accions
planificades?, s’han obtingut els resultats esperats?, quin impacte s’ha produït
sobre realitat de la ciutat?, què podem fer per millorar l’experiència obtinguda? És a
través d’aquestes preguntes que es pot generar el coneixement suficient per
il·lustrar i encaminar com han de ser les futures accions en matèria d’igualtat de
gènere.

L’àmbit local, a més, representa un espai immillorable per aplicar i revisar les
polítiques d’igualtat entre les dones i els homes per la seva proximitat a la
ciutadania i la seva empremta en la quotidianitat de les persones. El treball per la
igualtat de gènere des dels governs locals és avui en dia una realitat que ha definit
un marc propi de desenvolupament, una nova lògica de govern, des de la
governança, que inclou de manera decidida el paper clau de les dones, en la
configuració d’una societat més igualitària.

Els arguments per mantenir les polítiques de gènere són sòlids i van més enllà
d’una qüestió d’igualtat de drets entre dones i homes. Si bé la consolidació dels
drets de les dones és un argument fonamental i innegable, hi ha d’altres aspectes
que actualment reafirmen la necessitat de les polítiques d’igualtat de gènere.

Tal i com es considera en el Pla Estratègic de Polítiques de Dones de la Generalitat
de Catalunya, són diversos els estudis i les dades que constaten que les societats
desiguals i la pèrdua de talent femení tenen costos econòmics que no s’han de
menystenir. Segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona, els costos
econòmics de la pèrdua de talent femení es quantifiquen al voltant dels 1.000
milions d’euros l’any, el que correspon a l’1% del PIB català. L’abandonament de la
professió per part de les dones, a més, també té un cost del 0,5% de pèrdua del
PIB. El darrer Informe anual de la Comissió Europea sobre igualtat de sexes (2011),
al seu torn, afirma que una major igualtat entre dones i homes és i serà una font
de creixement econòmic.

Potenciar el talent femení passa per apostar per l’apoderament de les dones i fer
que el seus coneixements i la seva capacitació s’aprofitin i s’incorporin al bagatge
social i econòmic de la nostra societat. En aquest sentit, el talent i el lideratge
femení són aspectes que es treballaran de forma específica en el marc de les
polítiques d’igualtat de gènere de Vilafranca del Penedès.

Així com continuar

treballant per eradicar les violències masclistes i emprendre accions específiques
per a homes igualitaris.
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La voluntat de l’Ajuntament de Vilafranca és, doncs, continuar apostant per les
polítiques d’igualtat de gènere i endegar la implementació d’un III Pla d’Igualtat
de Gènere per a la ciutadania, 2019-2023.

L’elaboració d’aquest III Pla d’Igualtat de Gènere es basa en el coneixement
adquirit en l’avaluació de l’anterior Pla d’Igualtat així com en la experiència del
personal de l’Ajuntament de Vilafranca. En aquest sentit, cal subratllar la
participació i la implicació d’aquest en les diferents fases d’elaboració del Pla i en
especial el lideratge tant de la Regidora com de la Tècnica d’igualtat, així com de
les entitats de la ciutat.

El procés d’elaboració del III Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutadania de
Vilafranca 2019-2023, al seu torn, es basa en dues fases de treball coordinades que
són, en primer terme, una Diagnosi de gènere i en segon terme, el Pla d’actuacions
del Pla d’Igualtat.

La Diagnosi de Gènere s’ha dut a terme en base a 6 línies estratègiques que
pretenen abordar de manera integral la realitat de les dones i dels homes de
Vilafranca. Les línies en què s’ha treballat la Diagnosi són:



Línia 1. Compromís amb la igualtat de gènere



Línia 2. Accions contra la violència masclista



Línia 3. Drets i qualitat de vida



Línia 4. Coeducació i transmissió d’una cultura igualitària



Línia 5. Reformulació dels treballs i dels temps



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

Aquest III Pla d’igualtat de Gènere es basa en els següents valors:


Transversalitat de gènere



Interseccional



Participatiu



Avaluable
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2. Metodologia
La metodologia del III Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania de
Vilafranca del Penedès, 2019-2023 s’ha basat en tres fases:
a) La primera, ha consistit en l’avaluació de les polítiques d’igualtat.
b) La segona, en una diagnosi des de la perspectiva de gènere de la situació
actual de la ciutat.
c) La tercera, en el disseny del pla d’accions, és a dir, el conjunt de mesures
d’actuació a realitzar en el període 2019-2023.

Figura 1. Metodologia d’elaboració del III Pla d’Igualtat de Gènere per a la
ciutadania de Vilafranca del Penedès

Pla
d'actuacions
Diagnosi de
gènere

Avaluació

Font: elaboració pròpia, MiT

A continuació, es dóna compte de la metodologia emprada:
Recull de documentació quantitativa bàsica per a
analitzar les característiques i necessitats de la
població. De manera òbvia, totes les dades seran
Recollida

de

documentació, de dades
i indicadors

desagregades per sexe.
S’ha analitzat informacions preexistents mitjançant la
revisió de diferents registres de les Memòries i
Informes de l’Ajuntament.
També la recollida dels indicadors de gènere dels
quals es disposa a l’actualitat.

7

Aquestes entrevistes tenen per objectiu apropar-se al
coneixement de les necessitats, tant municipals com
ciutadanes, sobre la igualtat de gènere. Així, el
disseny dels guions de les entrevistes es dirigiran a
Entrevistes

grupals

semi-estructurades

persones amb responsabilitat política i tècnica de
l’ajuntament i als i les principals agents municipals.
A l’Annex es recull la relació de persones i entitats
que han participat en aquestes entrevistes.

S’han realitzat diverses reunions de treball tècniques
Reunions
tècniques

de

treball
Comissió

Igualtat

amb la Comissió d’Igualtat de Gènere. Aquestes
reunions permetran elaborar una diagnosi de gènere
més acurada, així com recollir les diferents propostes
i prioritats entorn la igualtat de gènere dins el
consistori.
És important que el Consell Municipal per la igualtat
participi activament en el desenvolupament del III

Participació ciutadana:

Pla d’igualtat.

Consell Municipal per la
igualtat i altres entitats

Es convocarà entre 2 i 3 vegades en el decurs de la

claus del municipi

seva elaboració. Es proposa també fer una sessió
participativa amb entitats claus del municipi per tal
de recollir les necessitats sobre la igualtat de gènere i
implicar al teixit associatiu de Vilafranca.
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3. Avaluació del Pla d’Igualtat
Vilafranca 2011-2016, sinopsis

de

Gènere

de

Aquesta sinopsis es base en l’Informe final d’Avaluació del Pla per la Igualtat
de Vilafranca del Penedès, 2011-2016 elaborat per la Diputació de Barcelona i
els propis serveis d’igualtat de l’Ajuntament.
Després de l’exhaustiu informe, s’ha procedit a una síntesis que ajudi a saber fins a
quin punt el Pla d’igualtat responia a la realitat municipal així com el seu grau
d’implementació entre d’altres i les propostes de millora.
Cal senyalar que totes les recomanacions s’han tingut en compte en la mesura del
possible. De manera sintètica, les principals conclusions de l’avaluació són les que
segueixen seguidament.
Sobre el disseny:


El disseny i plantejament inicials del pla d’igualtat no s’han fet per a ser
avaluats, cal tenir present l’avaluació des de la planificació.



Les dades d’anàlisi utilitzades no estan desagregades per sexe, tema que
dificulta molt poder marcar accions concretes amb perspectiva de gènere.



El pla és massa ambiciós en el seu plantejament transversal i els recursos
necessaris: hi ha un excés d’accions i ambició del pla en general tenint en
compte els recursos disponibles.



El pla ha quedat desfasat en quan al temps que ha passat des del disseny.



No es planteja suficientment el rol i funcionament de la comissió de
seguiment. Cal que la comissió pugui fer una planificació i seguiment anual
del pla.

Sobre l’impacte



No hi ha indicadors d’impacte
El Pla x la Igualtat s’ha entès per part de la Institució i els diferents serveis
en particular com un pla de l’àrea d’igualtat.

Sobre la implementació


S’ha donat un nivell mitjà alt d’implementació de les accions del Pla. S’han
executat totes les línies tot i que amb l’obtenció de menys resultats que en
la I i la II. Val a dir que des dels canvis polítics i tècnics succeïts entre el
2011 i el 2013, a partir del 2014 i fins a mitjans del 2016, es prioritza
totalment la línia estratègica II Violència masclista, dedicant-s’hi tots els
recursos humans. Cal treballar més les altres línies d’actuació.
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La discontinuïtat dels projectes polítics han afectat al desenvolupament
integral del pla. El 2016 amb un nou canvi de la figura política s’evidencia
l’existència d’un servei d’Igualtat amb manca de dotació de Recursos
Humans atès que els recursos humans existents pertanyen a Serveis Socials
i tenen l’encàrrec de treballar la Violència Masclista de manera integral. A
partir d’aquest moment sí que es compta amb la implicació política per a
buscar una solució. S’incorpora la figura de tècnica d’Igualtat al Servei
d’Igualtat. Es detecta que els canvis de professionals, de funcionament,
estructura i encàrrecs (SIAD s’ubica a Serveis Socials amb l’encàrrec de
treballar la línia I) han afectat al desenvolupament integral del pla d’igualtat.



L’avaluació del pla no reflecteix tota la feina feta, el disseny d’avaluació no
permet reflectir tota la feina realitzada.



El desplegament d’un nivell mig d’actuacions del Pla per la Igualtat amb els
recursos disponibles evidencia un nivell alt d’eficiència. Això és degut a molt
potencial i dedicació del personal que hi ha treballat (observació externa).



S’han implementat principalment les actuacions que depenien d’IgualtatSIAD, i en menor grau les que depenen de les altres àrees/serveis.



Malgrat en el disseny del Pla d’Igualtat es va donar un impuls al treball
transversal, que durant el procés d’implementació troba dificultats. S’han
dut a terme, sobretot, coordinacions bidireccionals amb determinades àrees/
àmbits, en funció de l’afinitat entre professionals i sensibilitat pròpies del
personal municipal. No hi ha cap implicació per part de determinades àrees
municipals

Sobre els resultats


Hi ha poc coneixement de la feina que es fa des de pla d’igualtat per part de
la resta d’àrees municipals. Es detecten mancances de difusió i comunicació,
amb el temps es perd informació.



Això també respon a una baixa sensibilitat vers la igualtat d’una part del
personal municipal.



El canvi d’ubicació del Casal X la Igualtat, i els canvis de professionals,
també han afectat aquest poc coneixement del mateix pla, tant per part de
la resta de professionals de l’Ajuntament com per part de la ciutadania, atès
que sovint s’ha relacionat el Pla x la Igualtat a professionals concretes.

Propostes


Impulsar un III Pla d’Igualtat amb objectius i actuacions concretes i
assumibles basat en una diagnosi prèvia que s’adeqüi a la realitat i a les
necessitats detectades, tot tenint en compte la present avaluació.



Calen millors mecanismes de registre de la implementació del pla i que
aquests estiguin més integrats. Planificar i millorar el sistema previ
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d’avaluació i de recollida d’informació. Establir una bateria d’indicadors
d’avaluació concrets i fàcilment mesurables, així com definir els resultats
esperats per a cadascuna de les accions. Incloure la calendarització i el
pressupost amb barems realistes.


Fomentar la recollida d’indicadors durant la fase d’implementació del Pla
d’Igualtat, vetllant per la desagregació de dades per sexe per part de les
diferents àrees implicades.



Tenir més present l’impacte de les accions des del principi (disseny) i
implementació.



Fer de les polítiques d’igualtat una prioritat en l’àmbit polític i que el pla
compti amb l’impuls de tots/es els i les regidors/es i Alcaldia.



Designar els recursos humans i econòmics necessaris per al correcte
desplegament del Pla d’Igualtat.



Impulsar mecanismes de treball transversal mitjançant una comissió tècnica
entre les àrees que sigui operativa i representativa. Establir prèviament la
seva composició, rols i funcions, planificació i una calendarització de les
reunions de seguiment.



Realitzar formació per a facilitar aquest treball transversal, donant eines
pràctiques i orientacions temàtiques a cadascuna de les àrees implicades.



Implicar les entitats i la ciutadania en la implementació, seguiment i
avaluació del Pla. Potenciar un canal per generar idees innovadores a
plantejar al municipi de forma participativa.



Incrementar els mecanismes de comunicació i difusió adreçats a una major
coneixença del Pla d’Igualtat per part de la ciutadania, les entitats i el
personal municipal.



Cal pensar i trobar diferents maneres per tal de fomentar la transversalitat
de la igualtat en els diferents serveis: garantir un model transversal de
gènere, on totes les àrees i serveis contemplin, dins de les seves dotacions
pressupostàries, una part a destinar per realitzar accions de promoció i
sensibilització per a la igualtat.



Cal una major implicació dels diferents serveis en el disseny per tal que
sentin com a propis els objectius de la transversalitat de la igualtat.



En aquest punt es fa visible la importància que té fer formació en general en
tots els serveis de l’Ajuntament per tal d’augmentar la sensibilització en
polítiques de gènere i aconseguir una major implicació en el proper pla.
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Diagnosi de gènere
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4. Contextualització sociodemogràfica
El municipi de Vilafranca del Penedès està situat a l’Alt Penedès, al centre de la
depressió del Penedès, entre la Serralada Prelitoral i el massís del Garraf, al marge
dret del riu Foix. Es caracteritza per ser una àrea envoltada de vinyes i fa frontera
al nord amb les Cabanyes i la Granada, a l’est per Sant Cugat Sesgarrigues i
Olèrdola, al sud amb Santa Margarida i els Monjos i a l’oest amb Sant Martí
Sarroca, Vilobí del Penedès i Pacs del Penedès.

Tal com mostra la Taula 1, la població de Vilafranca s’ubica majoritàriament al barri
del Poble Nou i L’Espirall. Com es pot observar, la resta de barris no es troben a
molta distància en nombre d’habitants, que són: Barceloneta-Sant Magí, El Centre,
Les Clotes, Sant Julià i La Giralda. En canvi, trobem que el Molí d’en Rovira i les
afores acullen a un nombre molt inferior de població.
Taula 2. Població segons zones de residència, 2018
Població segons zones de residencia

Població

Barceloneta-Sant Magí

3.631

El Centre

3.776

Les Clotes

4.137

L'Espirall

7.418

Molí d'en Rovira

1.956

El Poble Nou

8.341

Sant Julià

6.616

La Girada

4.244

Afores
Total d'habitants de Vilafranca del Penedès

360
40.479

Font: Padró municipal Vilafranca del Penedès, 2018

A Vilafranca s’ubiquen diversos polígons industrials en actiu, Domenys I, Domenys
II, Domenys III, Els Cirererers, Estació de Mercaderies i les Fonts, Llevant i
Vallmoll, Pous d’en Rosell i Avinguda Tarragona. Aquesta tradició d’activitat
industrial és deguda a la proximitat de connexions entre Barcelona i el camp de
Tarragona i els seus respectius aeroports.

Les principals vies de comunicació i accés al municipi són per l’autopista del
Mediterrani AP7, que connecta Catalunya de Nord a Sud, i la Carretera Nacional
340, que enllaça Barcelona amb Tarragona. Totes dues carreteres tenen sortida
tant al nucli urbà com als polígons industrials. A més a més, cal destacar la
carretera C15 que enllaça el terme amb els municipis del Garraf i de l’Anoia.

En referència a la mobilitat mitjançant el transport públic urbà i interurbà.
Vilafranca compta amb els ferrocarrils de RENFE, amb la línia R4 que està situada el
costat del nucli urbà. També hi trobem diversos serveis de bus per poder arribar-hi
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com el de Hispano Igualadina, que ofereix el servei comarcal, nacional i estatal,
ALSA, que ofereix servei nacional i estatal, La Plana que connecta el terme amb els
municipis del Garraf i El Vendrell que uneix l’Alt Penedès amb el Baix Penedès. Per
últim cal destacar els serveis de bus nocturns que connecten la vila amb la resta
dels municipis de la comarca de l’Alt Penedès i el Garraf amb la ciutat de Barcelona,
que són N30, N31 i N40.

4.1. Anàlisi sociodemogràfic: composició i dinàmica
poblacional
Aquest apartat presenta una anàlisi sociodemogràfica de Vilafranca del Penedès a
partir de la interpretació de les dades de diferents fonts estadístiques oficials.
D’acord amb el padró de l’Ajuntament del 2018, el municipi té 40.479 habitants, el
51,19% són dones i el 48,81 són homes.
Cal destacar en primer lloc, tal i com s’observa en el gràfic 1, una quantitat força
igualada de dones i homes des del 2009, que a partir del 2013 comença a
diferenciar-se. Els homes es mantenen estables mentre que la població femenina
augmenta distanciant-se cada cop més. Actualment el 48,81% del municipi està
composat per homes i el 51,19% per dones.
Gràfic 1. Evolució de la població de Vilafranca del Penedès per sexes
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Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT. Padró continu 2018.



Indicadors basats en l’edat

Els indicadors basats en l’edat mostren la situació actual tenint en compte el procés
d’envelliment de la població, segons les dades de Idescat 2017. D’aquesta manera,
la taula següent, mostra que l’edat de la població és força similar, de manera que
no es dona una pronunciada escletxa generacional. Tot i així, cal destacar l’elevat
percentatge de població infantil i jove, que representa el 28,17% de la població, de
les quals el 48,95% són dones i el 51,05% restant són homes. També es pot
observar que hi ha un 17,79% de població envellida, la qual es troba en la majoria
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entre 65 i 84 anys. Si s’observa el percentatge per sexes, ens trobem amb que el
56,14% de la població entre 65 a 84 anys són dones, mentre que els homes
són el 43,86%. Aquesta diferència s’accentua a partir dels 85 anys, on les dones
són un 66,41% i els homes un 33,59%. Val a dir però, que la majoria de la
població podria trobar-se agrupada entre 35 i 54 anys, que representa el 33,88%
respecte el total d’habitants de Vilafranca del Penedès.
Taula 1. Estructura d’edats per sexes, 2017

Edats

Dones

Homes

Total

% sobre total

0 a 14 anys

3359

3574

6933

18,08%

15 a 24 anys

1928

1940

3868

10,09%

25 a 34 anys

2324

2147

4471

11,66%

35 a 44 anys

3361

3643

7004

18,26%

45 a 54 anys

2996

2992

5988

15,62%

55 a 64 anys

2280

2167

4447

11,60%

65 a 84 anys

3164

2472

5636

14,70%

85 anys i més
Font:

Total

787

398

1185

3,09%

19412

18935

38347

100%

Elaboració

pròpia partir de les dades de IDESCAT. 2017

Gràfic 1. Piràmide d’edats de Vilafranca del Penedès, 2017
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Vilafranca IDESCAT, 2017

Pel que fa a l’estructura del col·lectiu de gent gran, les dones tenen un major
índex d’envelliment (117,62%), enfront dels homes que tenen un índex
d’envelliment menor (80,30%). Pel que fa al sobreenvelliment, les dones amb un
52,42% són una població sobreenvellida, en tant que el pes de la població major de
75 anys entre la població de 65 i més, és més gran que entre els homes (45,23%).
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L’índex de reemplaçament de la població activa mostra la capacitat de la
població econòmicament activa de reemplaçar-se, és a dir, la relació entre la
població propera a la jubilació (60-64 anys) i la població pròxima a incorporar-se al
mercat laboral (15 a 19 anys). A Vilafranca, per cada 100 dones d’entre 15 a 19
anys hi ha 109,15% de 60 a 64 anys, de tal manera que es jubilaran més dones, de
les joves que entraran al mercat laboral. En els homes l’índex de reemplaçament
(99%) és inferior al de les dones, així que la població masculina a punt de sortir del
mercat laboral és lleugerament menys abundant que la que està entrant en els
últims anys. Per tant, hi ha un reduït procés de disminució de la població en edat
activa.

Taula 2. Indicadors d’edat de la població. Vilafranca del Penedès 2017
Indicador
Index d'envelliment (%) 1
Index de sobreenvelliment (%) 2
Index de dependència global (%) 3
Index de reemplaçament de la
població d'edat activa (%) 4

Dones
117,62
52,42
56,72

Homes
80,30
45,23
50

Total
98,38
49,39
53,36

109,15

99

104

Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT, 2017.
1
Població de 65 i més anys/Població de 0 a 14 anys)*100
2
(Població de 75 i més anys/Població de 65 i més anys)*100
3
((Població de 65 i més anys+Població de 0 a 14 anys)/Població de 15 a 64
anys)*100
4
(Població de 60 a 64 anys/Població de 15 a 19 anys)*100

La situació d’homes i dones de Vilafranca del Penedès amb la de Catalunya marca
tendències similars respecte a l’envelliment, sobreenvelliment, reemplaçament i
dependència. Cal tindre en compte però, que el nivell d’envelliment de les
dones i homes a Vilafranca és lleugerament inferior al de Catalunya, sense
haver-hi una diferència destacada entre tots dos sexes, amb un total de 98,38% a
Vilafranca i un 117,53% a Catalunya. El sobreenvelliment però, és molt similar en
tots dos casos, on Vilafranca té un total de 49,39% i Catalunya un total de 49,61%.

La càrrega de la població inactiva suposa per a la població potencialment activa
(índex de dependència global) és molt semblant entre Vilafranca (53,36%) i
Catalunya (52,61%); tot i que a Vilafranca és lleugerament major. En aquest cas
homes i dones presenten unes xifres molt similars en tots dos casos.

Pel que fa a l´Índex de reemplaçament a Vilafranca és lleugerament inferior
al de Catalunya, donat que aquesta última té un 115,26% enfront al 104 de
Vilafranca, tot i així ambdós índex es troben en nivells alts.
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Taula 3. Indicadors d’edat de la població. Comparativa territorial 2017

Vilafranca del Penedès

Indicador
Index d'envelliment (%) 1
Index de sobreenvelliment
(%) 2
Index de dependència global
(%) 3
Index de reemplaçament de la
població d'edat activa (%) 4

Dones

Homes

Total

Catalunya
Dones

117,62

80,30

98,38

138,84

97,54

117,53

52,42

45,23

49,39

52,91

45,20

49,61

56,72

50

53,36

56,06

49,18

52,61

109,15

99

104

123,85

107,24

115,26

Homes

Total

Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT, 2017.
1
Població de 65 i més anys/Població de 0 a 14 anys)*100
2
(Població de 75 i més anys/Població de 65 i més anys)*100
3
((Població de 65 i més anys+Població de 0 a 14 anys)/Població de 15 a 64 anys)*100
4
(Població de 60 a 64 anys/Població de 15 a 19 anys)*100



Moviment natural: natalitat

Tenint en compte el nombre de naixements, segons dades d’Idescat del 2017, van
néixer a Vilafranca 384 infants, 183 de les quals són nenes i 201 són nens.
Observant la següent taula, la natalitat a Vilafranca és d’un 9,71%,
lleugerament per sobre de la mitjana del conjunt de Catalunya i de la
província de Barcelona.
Taula 4. Taxa de natalitat i fecunditat. Comparativa territorial 2017

Indicador
Taxa bruta de natalitat (%) 1

Vilafranca Prov. Barcelona
9,71
8,79

Catalunya
8,91

Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT. Padró municipal d’habitants 2017.
1
Quocient entre el nombre de nascuts/des vius/ves registrats/des en un any determinat i la població a meitat del període.

A les anterior variables sociodemogràfiques, s’afegeix el lloc de naixement de la
població que resideix a Vilafranca. Aquesta nova mirada ha de permetre identificar,
en termes quantitatius, el creixement demogràfic que ha suposat pel municipi de
Vilafranca alhora que, en termes qualitatius, ha de copsar les diferents
procedències per a saber identificar quantes dones i quants d’homes s’incorporen a
la realitat municipal i des de quines cultures i nacionalitats.

En primer lloc, segons el lloc de naixement, el següent gràfic indica que el 67,65%
(26.743) és població nascuda a Catalunya, seguit de 14,47% (6.908) que
representen a les persones estrangeres, és a dir, nascudes fora de l’estat
espanyol, i el 14,88% (5.811) restant equival a les persones nascudes a la resta
d’Espanya.
Així doncs, l’exercici d’anàlisi mostra que l’increment poblacional de Vilafranca ha
estat provocat en gran mesura per persones provinents de Catalunya, seguit de
persones provinents de l’estranger, i en menor mesura, per persones de la resta
d’Espanya.
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Gràfic 2. Població segons lloc de naixement. 2017
[VALOR]%

Catalunya

[VALOR]%

[VALOR]%

Resta d'Espanya

Estranger

Font: Elaboració pròpia partir de: IDESCAT. Padró continu, 2017.

A l’analitzar la població segons per nacionalitats, segons les dades de IDESCAT,
s’observa que el 82,53% de la ciutadania de Vilafranca és població espanyola, de
les quals el 67,65% és nascuda a Catalunya, mentre que el 17,47% restant és
estrangera, de les quals un 8,60% són dones i un 8,87% són homes.

Taula 5. Població segons lloc de naixement i zona de residència, 2017
Àmbit geogràfic

Dones

Homes

Total

Mateixa Comarca

23,65%

23,38%

47,04%

Altra Comarca

10,68%

9,93%

20,61%

Total Catalunya

34,33%

33,32%

67,65%

8,16%

9,93%

14,88%

42,49%

43,25%

82,53%

8,60%

8,87%

17,47%

Altra comunitat Autònoma
Total Espanya
Estranger

Font: Elaboració pròpia partir de IDESCAT. Padró continu, 2017.

En el següent gràfic es pot apreciar l’evolució de la població estrangera de
Vilafranca des del 2000 fins al 2017. Es pot observar que el creixement no ha estat
proporcional entre homes i dones, donat que hi ha hagut més homes que dones
estrangeres. Malgrat això, cal apuntar que a partir del 2015 s’observa una creixent
població femenina estrangera, que va igualant-se amb la masculina.
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Gràfic 3. Evolució de la població estrangera de Vilafranca per sexes

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT, 2017

Tal i com s’observa al següent gràfic, el col·lectiu més nombrós de la població
estrangera és d’origen africà, que representa el 56,16% (2975) de la població
estrangera al municipi, on el 30,5% són homes i el 25,7% són dones. El següent
col·lectiu situaria a les persones procedents d’Amèrica del Sud, que representen el
16,71% de la població estrangera, on el 9,1% són dones i el 7,6% són homes.
Aquests dos col·lectius representen la majoria de població estrangera de Vilafranca.
En referència a la taxa d’estrangeria global representa un 13,40%, on hi ha un
14% d’homes i un 12,83% de dones.
Gràfic 4. Població estrangera per continents i sexe
[VALOR]%
[VALOR]%

[VALOR]%
[VALOR]%

Resta UE

[VALOR]%
[VALOR]%

Resta Europa
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%
[VALOR]
%

[VALOR]
%
[VALOR]
%

[VALOR]
%
[VALOR]
%

Àfrica

Amèrica del
Nord i Central

Homes

Amèrica del
Sud

Àsia i Oceania
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Font: elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT 2017

Taula 8.Taxa d’estrangeria global de Vilafranca, 2017
Indicador
Taxa estrangeria global (%)

Homes

Dones

Total

14%

12,83%

13,40%

Font: elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT 2017
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4.2. Estructura de les llars
A l’actualitat, per entendre com es conforma la nostra societat, cal parar atenció a
l’estructura i les característiques de les llars, analitzant les diferents tipologies de
nuclis familiars que cohabiten. Des de les llars unipersonals fins les parelles de fet,
la família nuclear, les noves formes de convivència, les famílies monoparentals o
monomarentals, i les famílies reconstruïdes.
Des de la perspectiva de gènere el focus d’anàlisi se situa especialment en aquelles
llars encapçalades per una dona adulta al càrrec d’un infant o més persones que
puguin dependre d’aquesta. En aquestes llars ens trobem amb les famílies
monoparentals, que modifiquen els esquemes tradicionals familiars, amb les
conseqüències que aquest canvi pot comportar: des de dificultats de conciliació de
temps personal, familiar i laboral, pobresa, salut, sobreocupació, discriminació,
exclusió i invisibilització.
Aquesta tipologia de famílies ha augmentat significativament en els darrers anys,
però dissortadament no es disposen de dades actualitzades. La condició de
monoparentalitat sovint està exposada i associada a situacions de major
vulnerabilitat i risc d’exclusió social, degut a que les responsabilitats i tasques que
comporta la cura i l’atenció a menors sovint no es veu compartida amb les ex
parelles, de manera que les dones cuidadores acaben reduint la seva capacitat
d’autonomia.
Una altra tipologia de llar que ha anat augmentat els darrers anys és la de les llars
unipersonals: segons dades de la Diputació de Barcelona obtingudes a través de
l’IEC, al 2011 hi havia 629 llars unipersonals, és a dir, amb una sola persona. La
majoria de les llars unipersonals estan formades per dones que viuen soles, a causa
d’una separació i/o divorci, o viduïtat.

a) Grandària i tipologia d’habitatges
Les dades oficials disponibles són del cens de 2011, tot i que la població s’ha
incrementat considerablement com ha quedat recollit a l’apartat anterior no hi ha
dades més recents que aproximin una mica més l’actualitat, de manera que la taula
següent es perfilen les tendències de les formes de convivència.
S’observa que el 44,04% de les dones de Vilafranca resideix en una llar formada
per una parella amb fills/es i 1 de cada 4 (25,23%) en parella i sense fills/es.
D’altra banda, el 8,82% de les dones viu en una llar monoparental.

Taula 9. Tipus de llar on resideixen les dones de Vilafranca, 2011

Tipus de llar
Unipersonal
Parella (amb o sense altres persones)
Parella amb fills i/o filles (amb o sense altres persones)
Monoparental
Altres (2 nuclis, sense nucli…)

Vilafranca (2011)
11,27%
25,23%
44,04%
8,82%
10,64%

Font: Elaboració pròpia a partir de IDESCAT. Cens de població i habitatges de l'INE, 2011
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Les dades de l’estat civil per sexe del cens de la població i habitatges de l’INE del
2011 confirmen les tendències de la tipologia de llars: la majoria de dones estan
casades (un 22,38% del total), i un 19,36% estan solteres. Cal destacar que un
4,56% de les dones són vídues i un 3,33% estan separades o divorciades. Val a dir,
que en aquesta tipologia caldria afegir les parelles de fet.
Taula 60. Estat civil per sexe, 2011

Estat Civil
Solter/a
Casat/da
Vidus/es
Separat/da o divorciada

Homes
22,44%
24,59%
1,03%
1,95%

Dones
19,72%
22,38%
4,56%
3,33%

Total
42,16%
46,97%
5,59%
5,28%

Font: Elaboració pròpia a partir de IDESCAT. Cens de població i habitatges de l'INE, 2011

El creixement demogràfic del municipi en els darrers anys, ha anat acompanyat
d’un creixement en el nombre d’habitatges construïts de nova planta, que troba el
màxim punt l’any 2011. A partir del 2012 disminueix significativament el nombre
de construccions, sobretot a partir del 2013, any a partir del qual es deixen de
construir habitatges de protecció oficial.

Taula 71. Habitatges construïts de nova planta acabats, 2010-2017

Anys
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Total

Habitatges acabats amb protecció oficial
29
71
6
106

Habitatges acabats
80
195
12
8
12
9
38
22
376

Font: Elaboració pròpia a partir del Programa Hermes, Diputació de Barcelona.

b) Habitatge i situació econòmica
La Regidoria d’Acció Territorial i Serveis Urbans de Vilafranca del Penedès,
actualment disposa de diversos serveis d’habitatge de lloguer assequible adreçats a
la població. Entre aquests destaquen la Borsa Jove d’Habitatge, l’Habitatge Social i
el Servei d’intermediació de Deutes en l’Habitatge.
En relació a la Borsa Jove d’habitatge de Vilafranca, gestionada per la Regidoria
d’Habitatge, s’ofereix l’ajut municipal per facilitar a la joventut l’accés a l’habitatge
de lloguer i subvencions convocades per la Generalitat de Catalunya del 40% de
l’import del lloguer anual de l’habitatge.
L’Habitatge Social, en canvi, és un servei d’emergència residencial, pensat per a
les famílies en risc d’exclusió. Aquest programa disposa també d’habitatges
tutelats, d’habitatges d’urgències i habitatges per a la gent gran.
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Per últim, el Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge és un servei
d’assessorament per a les famílies o persones que no poden fer front al deute
hipotecari de l’habitatge en el que resideixen.
Actualment Vilafranca ofereix un seguit de serveis especialitzats per a persones
amb dependència:







Servei d’orientació, informació i tractament per a persones majors de 65
anys
Servei d’ajuda a domicili per a gent gran en situació de manca d’autonomia
Servei de teleassistència per a gent gran que viu sola i té més de 80 anys i
persones amb discapacitat menors de 65 anys
Banc d’ajuts tècnics per a facilitar l’accés als equipaments tècnics per a les
persones amb dependència
Servei de reconeixement del grau de la discapacitat per a persones amb
malalties permanents
Casals Municipals per a la Gent gran (El Tívoli i l’Espirall)

En síntesis, les principals dades sociodemogràfiques són les següents:



Les dones tenen un major índex d’envelliment que els homes i amb un
52,42% s’indica que són una població sobreenvellida.



L’índex de reemplaçament de la població activa de Vilafranca és del
109,15%, de manera que es jubilaran més dones de les que entraran al
mercat laboral.



Els indicadors de natalitat mostren que la taxa bruta de natalitat de
Vilafranca són superiors a la mitjana de la província de Barcelona i
Catalunya.



Analitzant la població per nacionalitats, la taxa d’estrangeria és d’un
17,47%. El col·lectiu més nombrós de població estrangera és d’origen africà,
seguida d’Amèrica del Sud.



A l’analitzar l’estructura de les llars s’observa que a Vilafranca la majoria de
les dones resideix en una llar formada per parella amb fills/es (44,04%) i
segons l’indicador d’estat civil, la majoria de les dones estan casades
(22,38%)
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5. Diagnosi de gènere
Línia estratègica 1. Compromís amb la igualtat
Aquesta línia estratègica té la voluntat de 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. Així doncs, l’objectiu general
d’aquesta línia estratègica és dual, d’una banda conèixer l’impuls que s’està donant
a les polítiques de gènere a l’ajuntament de Vilafranca i d’altra banda situar, de
manera genèrica, la cultura de treball de transversalitat de gènere predominant a la
corporació municipal.
La diagnosi de gènere per tant recollirà la informació sobre les polítiques d’igualtat
de gènere a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, el compromís institucional amb
aquestes polítiques i la implantació de la transversalitat de gènere en la cultura de
treball. Assegurar el compromís de l’organització amb la igualtat i les polítiques de
gènere permetrà el desenvolupament eficaç de la resta de línies estratègiques.
Per a la diagnosi d’aquesta Línia estratègica 1 s’han tingut en compte els següents
elements:


Compromís institucional amb les polítiques d’igualtat de gènere



Transversalitat de gènere a l’Ajuntament de Vilafranca

a) Compromís institucional amb les polítiques d'igualtat de gènere
L’existència de la Regidoria d’Igualtat, és per si mateix, un indicador del
compromís institucional amb les polítiques d’igualtat de gènere. L’ajuntament de
Vilafranca consta d’una Regidoria en polítiques d’igualtat de gènere que es crea
l’any 1996 amb l’objectiu de vetllar per la igualtat d’oportunitats entre homes i
dones a la ciutat i acabar amb les desigualtats i les discriminacions per raó de
gènere.
El mateix any 1996 es presenta el document base del Pla per la Igualtat i es
constitueix l’anomenat Casal de Dones com un recurs específic amb l’objectiu de
potenciar la participació i la igualtat d’oportunitats de les dones en tots els àmbits
socials.
Un any més tard, es constitueix el Consell Municipal per la Igualtat com un
òrgan de participació ciutadana per fer possible la millora de la realitat com a
societat en termes d’igualtat de gènere i afavorir la coresponsabilitat entre homes i
dones. Està format per representants polítics, sindicals i del món associatiu. Així, el
compromís amb la igualtat de gènere queda emmarcat amb les reunions regulars
d’aquest òrgan per revisar els avanços en matèria d’Igualtat al municipi.
Durant els anys 2010 i 2011 s’elabora i s’aprova el Pla x la Igualtat Municipal
2011-2015 vigent fins l’actualitat i que ha permès treballar les polítiques de gènere
i dotar de recursos l’Ajuntament de Vilafranca per tal de millorar les condicions de
vida i vetllar pels interessos dels homes i de les dones d’aquesta ciutat a través del
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SIAD, el Casal x la Igualtat (antic Casal de Dones), l’Escola de la Vida i totes les
actuacions que s’han desplegat de forma transversal des de les diverses àrees de
l’ajuntament per garantir el compromís de tot el consistori en el desplegament de
polítiques que satisfacin les necessitats dels homes i de les dones. La igualtat
només es pot assolir quan aquesta mirada deixa de ser patriarcal i aplega el
conjunt de la població per incrementar el seu benestar i qualitat de vida.
L’any 2016 es prorroga el Pla x la Igualtat fins al 2017 per tal de poder elaborar
l’avaluació del Pla.
Com a punt fort de compromís trobem l’organització de diferents activitats per a la
ciutadania en especial entorn a les jornades clau. Així, pel 8 de març, s’organitzen
tallers, xerrades, cinefòrum, exposició, etc. Al voltant del 25 de novembre també hi
ha actes com projeccions de pel·lícules, debats, teatre-fòrum i tallers. I també
s’han realitzat actes per commemorar el dia per l’alliberament de lesbianes, gais,
transsexuals i intersexuals, el 28 de juny, donar que, des d’aquesta Regidoria s’ha
incorporat també els drets de les persones del col·lectiu LGTBI.
A l’actualitat la Regidoria d’igualtat a nivell d’estructura interna disposa de la
composició:


Regidora d’Igualtat



Tècnica d’Igualtat, dedicada el 33% de la jornada a Igualtat, donat
que també n’és responsable de Cooperació i LGTBI.



No té cap recolzament professional més, ni Agent d’Igualtat, suport
administratiu o altres.

Tal com ja s’ha assenyalat a l’Avaluació de l’anterior Pla i donada la grandària de la
ciutat de Vilafranca i el propi consistori que disposa d’una plantilla de prop de 400
persones, caldria assignar els recursos humans necessaris per al correcte
desplegament del tant del Servei com del proper III Pla d’Igualtat.
Pel que fa al SIAD, és a dir, el Servei d’Informació i Assessorament a les
Dones, no queda integrat dins la mateixa Regidoria d’igualtat sinó de Benestar
Social, tot i que comparteixen ubicació física al Casal X la Igualtat, qüestió que
caldria analitzar donat que té conseqüències en el propi desplegament de les
polítiques d’igualtat i de la transversalitat de gènere.
Els SIAD formen part de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones
que pateixen violència masclista. Són part del conjunt coordinat de recursos i
serveis públics de caràcter gratuït per a l’atenció, l’assistència, la protecció, la
recuperació i la reparació de les dones que han patit o pateixen violència masclista
en l’Àmbit territorial de Catalunya. A Vilafranca, el SIAD esdevé un servei de
Benestar Social vinculat a l’acompanyament i assessorament en l'exercici dels drets
de les dones en tots els àmbits relacionats amb la seva vida laboral, social,
personal i familiar. Els seus principals serveis són:


Servei d'informació i atenció individualitzada



Servei d'atenció a les víctimes de violència masclista, Primera acollida
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Servei psicològic (infància i persones adultes)



Servei d'assessorament jurídic



Atenció social especialitzada



L'Escola de Vida, aborda matèries d’interès general per aprendre a viure
amb qualitat i dignitat, des del respecte i l’estima pròpia



Organització els actes del 25N, Dia Internacional Contra la Violència
Masclista



Comissió Tècnica contra els Maltractaments, que dona resposta comunitària
a la violència de gènere a dones de Vilafranca i la comarca del Penedès.

El SIAD disposa d’un equip interdisciplinar que treballa de manera holística
l’abordament, detecció i superació de la violència masclista. La seva estructura
interna és la següent:
o

Regidor de Benestar Social

o

Coordinadora, treballadora social

o

Administrativa

o

Servei Extern:


2 juristes (6h setmanals)



Psicòloga (15h setmanals)



Psicòloga infantil (8h setmanals)

La treballadora social disposa de supervisió. Cal senyalar que el fet que no estiguin
integrades pot dificultar el compartir recursos humans i econòmics, així com ser un
inconvenient pel seu coneixement entre la ciutadania. Tanmateix, caldria fer un
esforç per no vincular cap servei d’atenció a les dones des d’una òptica
assistencialista sinó d’apoderament individual i col·lectiu.
També caldria reflexionar sobre la importància del llenguatge i com aquest crea
realitats i imaginaris col·lectius. Així doncs una Comissió Tècnica contra els
Maltractaments no reflecteix, amb el seu propi nom, de manera clara, que es tracta
d’una comissió de treball que està al servei de pal·liar i eradicar la violència
masclista. Qüestió que s’abordarà en la següent Línia estratègica, 2.

b) Transversalitat de gènere a l'Ajuntament de Vilafranca
El Pla X la Igualtat Municipal 2011-2015 incloïa en els seus principis i metodologia
la transversalitat de gènere. En la seva Línia Estratègica 1: Impuls de les polítiques
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de gènere, exposava la necessitat d’incloure de forma transversal l’equitat de
gènere a les polítiques municipals amb el conseqüent compromís polític.
Malauradament el procés d’implementació de les accions no ha aconseguit els
resultats esperats. Com succeeix en molts ajuntament, s’han portat a terme
accions aïllades en funció d’afinitats entre professionals més que una
sistematització del procés de la transversalitat de gènere en totes les polítiques
municipals.
Dues àrees han portat a terme accions concretes:


Joventut: ha realitzat algun projecte que inclou el foment de la igualtat
de gènere.



Serveis Socials: com a àrea responsable del SIAD ha portat a terme
accions de prevenció i sensibilització pròpies d’aquest servei.

Ara bé, l’anàlisi de la transversalitat de gènere ha de tenir en compte l’existència
del Pla d’Igualtat Intern dins l’Ajuntament. En aquest sentit, destaca el Pla
d’Igualtat Intern aprovat l’any 2011 i que tenia una validesa fins el 2015 i que
està prorrogat a l’actualitat. Aquest Pla diagnostica la situació de l’Ajuntament en
clau d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones i proposa diverses mesures per
tal d’assolir-la. De tota manera, cal senyalar que no disposa de Comissió d’Igualtat
Interna, que seria l’encarregada de vetllar pel seu acompliment.
Una de les claus per incorporar la transversalitat de gènere és formar a la plantilla
de manera específica en aquesta matèria, facilitant eines per a la seva aplicació
quotidiana en el desenvolupament de les polítiques, programes i projectes
municipals. Tot i que s’han portat a terme algunes accions formatives, el cert és
que no forma part del pla de formació anual de la corporació, la qual cosa ja és un
indicador que cal que s’hi incorpori per avançar en la cultura de treball de la
transversalitat de gènere.
Tanmateix, destaca de manera positiva que el personal, tant de la Regidoria
d’Igualtat com del SIAD, tenen formació específica en igualtat de gènere, qüestió
bàsica per aplicar la transversalitat de gènere a totes les polítiques municipals.
Respecte a l’acció específica de treball sobre les dades i els indicadors, la majoria
de serveis de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès incorporen les dades
desagregades per sexe dins les seves memòries, tot i que caldria aprofundir en
l’elaboració d’indicadors de gènere
Una figura clau per a la incorporació de la perspectiva de gènere és la constitució i
el funcionament regular de la Comissió d’Igualtat. En aquest cas, la Comissió forma
part de l’elaboració del propi Pla i tindrà, una vegada aprovat, les funcions bàsiques
de seguidament, monitorització i avaluació del grau d’implementació de les accions,
així com vetllar i fer pedagogia sobre la necessitat de treballar des de la
transversalitat de gènere.
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També serà necessari proposar noves accions per seguir treballant en aquest àmbit
i així impulsar la transversalitat de gènere, per acomplir les normatives legals
vigents a l’actualitat (Lleis d’igualtat) i per un principi de coherència municipal.
Sense una transversalitat de gènere aplicada en totes o en la gran majoria de les
polítiques local, s’alenteix l’avançament de la igualtat efectiva entre les dones i els
homes i dificulta poder desenvolupar els informes d’impacte de gènere, que la
pròpia Llei d’Igualtat obliga a les administracions per retre comptes de les
conseqüències que les polítiques d’igualtat de gènere tenen en la vida de les dones
i dels homes de la ciutat.
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Línia estratègica 2. Acció contra la violència masclista

Al llarg de la darrera dècada, les institucions públiques han posat de manifest la
necessitat de lluitar contra la violència masclista i han destinat recursos a elaborar
propostes legals, serveis i programes per tal de fer-hi front. Cal explicitar que la
violència masclista és una violència estructural en la nostra societat i que ha estat
tant normalitzada com un problema privat i domèstic que, gràcies a la consciencia
social i a la legislació vigent, ha estat possible treure-la a la llum i treballar de
manera integral.
La diagnosi d’aquesta línia, doncs, consisteix en analitzar la incidència de la
violència masclista a Vilafranca, així com a descriure els serveis i accions que es
desenvolupen des de l’Ajuntament per combatre aquesta xacra social.
La llei 5/2008 del Parlament de Catalunya aprovada el 24 d’abril pel dret de les
dones a eradicar la violència masclista estableix la definició jurídica de violència
masclista:
“La violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la
discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de
relacions de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans
físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i
les coaccions, tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o
psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat”.
Tal com la pròpia llei recull, la violència masclista sobre les dones por ser exercida
en forma de violència física, violència psicològica, violència sexual i abusos sexuals i
violència econòmica.
S’estableixen també en aquesta llei els drets de les dones en situacions de violència
masclista. Es regulen, per tant, els drets del les dones a la prevenció, l’atenció,
l’assistència, la protecció, la recuperació i la reparació integral dotant dels
instruments legals necessaris per fer efectius aquests drets.
La línia estratègica 2 té l’objectiu de disminuir l’impacte de la violència
masclista i avançar en la seva eradicació. Per tal d’assolir-ho, la diagnosi
avalua els següents aspectes:


Serveis per a l’eradicació de la violència masclista a Vilafranca



Impacte de la violència masclista a Vilafranca



Activitats de sensibilització vers la violència masclista

a) Serveis per a l’eradicació de la violència masclista a Vilafranca
La lluita contra la violència masclista ha estat una de les prioritats en la implantació
del pla d’accions del I Pla x la Igualtat i és l’objectiu fonamental del SIAD.
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Com s’ha explicat anteriorment, el SIAD Vilafranca del Penedès Ofereix informació,
assessorament i una primera atenció i acompanyament a les dones en relació a
l’exercici dels seus drets en tots els àmbits relacionats amb la seva vida laboral,
social, personal i familiar. Dins dels seus serveis, dona suport a les dones que
pateixen violència masclista.
Les xifres de l’exercici anterior 2017 són:





167 dones que han rebut assessorament jurídic i



119 dones que han rebut atenció psicològica.

Informació, atenció i orientació individualitzada

S’ofereix la informació i assessorament dels recursos i de les activitats que siguin
d’interès per a les dones i es puguin realitzar a Vilafranca. També ofereix activitats
grupals com cursos, tallers, seminaris...
Des de l’any 2014 s’impulsa l’Escola de Vida com a eina d’informació i formació per
a la ciutadania. Programant activitats trimestralment aborda aspectes per fomentar
la vida amb qualitat i dignitat, des del respecte i estima envers els altres i
individualment.


Assessoria jurídica general

Realitza assessorament jurídic general. És un servei gratuït que està composat per
2 Juristes, que ofereixen 6h setmanals d’atenció personalitzada.


Atenció a víctimes de violència masclista

A partir d’una primera acollida es valora la situació dissenyant un circuit adaptat a
les necessitats de cada persona que podrà contenir una atenció social
especialitzada. S’inclou un servei psicològic amb sessions individuals i grupals, és
un servei gratuït i dirigit a víctimes de violència masclista al que s’accedeix per
derivació dels professionals de Serveis Socials Bàsics o del propi SIAD.
Està format per personal propi de l’Ajuntament, una psicòloga especialitzada en
violència masclista així com una psicòloga externa que facilita 15h setmanals
d’atenció.


Comissió tècnica contra els maltractaments

La Comissió és de caràcter comarcal i està formada per representants dels
ajuntaments i el consell comarcal, personal mèdic de centres primaris de salut i
hospital, policies locals i Mossos d’Esquadra i altres agents implicats.
Es reuneix periòdicament per comentar els casos actius així com impulsar
actuacions en temàtiques concretes. Durant l’any 2017 s’han format dos grups de
treball de temàtiques concretes, l’ablació de clítoris i l’avaluació del protocol
d’actuació.
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Protocol comarcal per l’abordatge de la violència masclista de l’Alt
Penedès

Redactat l’any 2016, l’objectiu és establir la millor coordinació entre els diferents
serveis i agents de la comarca que intervenen en els casos de violència masclista.
Pretén unificar els criteris d'actuació enfortint el treball en xarxa i així millorar
l'abordatge d'aquesta problemàtica. Concreta les competències de cada institució i
servei i defineix les accions que han de seguir els i les professionals implicats per
tal de garantir la prevenció, l'atenció eficaç i personalitzada i la recuperació de les
dones que es troben en risc o en una situació de violència masclista.


Festa Major lliures d’agressions sexistes

Des de fa dos anys, la Regidoria d’Igualtat està treballant activament en
campanyes contra les agressions sexistes a les festes majors. La campanya del
2017, duia por títol: Les regles del joc les poses tu: sempre tens dret a dir
no. Només sí és sí. Vilafranca lliure d’agressions sexistes
Conjuntament amb les regidories de Salut i Joventut de l'Ajuntament de Vilafranca
l’objectiu és sensibilitzar i que la Festa Major sigui i es visqui amb lliure gaudi i
convivència social. Aquestes campanyes contaven amb un decàleg de les bones
pràctiques sota el lema “Només sí és sí”, falques que sonaven a la festa major,
imatges que recolzaven el lema, informació sobre la campanya a les barres de la
festa i diversos flyers que es repartien per tal de conscienciar a la població que
“Només sí és sí”.
Imatge de la campanya, de les xapes

Font. Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 2017
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També s’ha avançat en la redacció d’un Protocol d’abordament contra les
agressions sexistes a les festes majors, amb la implicació d’agents claus de les
festes.
Al 2018, A través de la Regidoria d’Igualtat l’ajuntament de Vilafranca va activar
durant la Festa Major 2018 un Punt Lila d’informació i atenció en relació a les
agressions sexistes en espais d’oci.
El Punt Lila va funcionar les matinades des del dimecres 29 d’agost fins el dissabte
2 de setembre i es va situar en una carpa ubicada en diferents punts segons les
activitats nocturnes programades. La informació es va realitzar mitjançant dues
agents preventives fixes a la carpa i unes altres dues itinerants.
La valoració del Punt Lila va ser molt positiva. Van ser informades un total de 3.843
persones i es van realitzar 2 intervencions. Es va percebre un augment de la
conscienciació i sensibilització per a la construcció d’unes festes lliures de qualsevol
tipus de violència. A més, la pròpia existència del Punt Lila augmentava la sensació
de seguretat de diverses persones, sobretot noies joves, que se sentien més
segures quedant-se prop de la carpa.
Gràfic 2. Persones informades per sexe i edat

21,93%

15,76%
35,31%
19,85%

2%

0,54%

3,38%

< 18 anys

18-35 anys

36-55 anys
Dones

1,19%

> 55 anys

Homes

Font: Informe Punt Lila Festa Major de Vilafranca del Penedès 2018
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b) Impacte de la violència masclista a Vilafranca del Penedès
L’oficina del SIAD està ubicada junt a la recepció del departament de Benestar
Social. Cal dir que el Consell Comarcal Alt Penedès disposa del seu propi SIAD que
atén a les dones de la comarca.

Des del SIAD de Vilafranca, les atencions realitzades durant els anys 2016 i 2017
han estat:
Gràfic 2. Atencions realitzades pel SIAD – recepció
1888
1576

2016

2017

Font: Elaboració pròpia a partir de la Memòria Serveis Socials de Vilafranca del Penedès 2017

L’absentisme de les usuàries del SIAD s’ha reduït durant l’any 2017. D’aquesta
manera s’ha pogut garantir una millor continuïtat dels plans de treball aprofitant els
recursos oferts:

Gràfic 3. Absentisme SIAD
13,99%
11,55%

2016

2017

Font: Elaboració pròpia a partir de la Memòria Serveis Socials de Vilafranca del Penedès 2017
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Pel que fa a les problemàtiques tractades des de Serveis Socials, les dades de
detecció de maltractament també es redueixen:

Gràfic 4. Detecció de maltractament Serveis Socials
1888
1576

2016

2017

Font: Elaboració pròpia a partir de la Memòria Serveis Socials de Vilafranca del Penedès 2017

Pel que fa als àmbits d’atenció proporcionada pel SIAD:
Persones ateses per àmbits

2016

2017

Informació i orientació sociocomunitària

151

100

Primera Acollida

80

55

Atenció Social

119

164

Assessorament Jurídic

162

167

Atenció psicològica Infantil

34

46

Atenció psicològica Dones

115

119

Total persones diferents ateses

318

315

Expedients SIAD nous oberts

144

126

Expedients SIAD nous oberts Atenció Social

31

31

Font: Memòria Serveis Socials de Vilafranca del Penedès 2017

S’ha reduït lleugerament el número de nous casos dins l’àmbit de la violència de
gènere (expedients SIAD nous) passant de 144 l’any 2016 a 126 l’any 2017. En
ambdós casos els expedients que també són de l’àmbit social han estat 31.
Sobre les usuàries úniques, l’any 2016 es van atendre 318 persones i l’any 2017
van ser 315 persones. D’aquestes, 164 també van ser ateses en l’àmbit social.
No s’han trobat estadístiques diferenciades del nombre i perfil socioeconòmic,
formatiu i altres variables de perfil de víctimes de violència masclista ateses pels
diferents recursos del SIAD, ni a la tipologia de les consultes jurídiques i
psicològiques relacionades amb la violència masclista.
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Pel que fa a la Policia Local de Vilafranca del Penedès cal explicitar que treballa
des de la vessant transversal, educativa i preventiva, sobretot amb les àrees
d’Igualtat, Joventut i Convivència i ciutadania, així com amb la majoria dels centres
educatius, tant públics com concertats, ofertant xerrades.
Per tant, és una policia de proximitat, que disposa del Protocol d’actuació vers la
violència masclista, fent una primera intervenció i facilitant la denúncia a la
Comissaria dels Mossos d’Esquadra.
Les darreres dades que es disposen dels delictes de violència de gènere són les
següents:
Any 2015

Any 2016

Any 2017
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26

22

Font. Policia Local de Vilafranca del Penedès, 2018

És precís senyalar que manca una unitat especialitzada en violència masclista i
caldria aprofundir en una formació específica sobre perspectiva de gènere a tota la
plantilla.

c) Activitats de sensibilització vers la violència masclista
Durant l’any 2017 s’han impulsat una sèrie d’accions de sensibilització dirigides a
col·lectius específics:
Col·lectiu

Nº
d'accions

Alumnes Formació Ocupacional de Foment de
l’Ocupació

4

Usuàries de Serveis Socials i SIAD

2

Tècnics/ques Joventut, Foment de l’Ocupació
i periodistes

3

A més, s’ha continuat amb l’organització dels tallers de prevenció de relacions
abusives als instituts conjuntament amb l’àrea de Joventut. I s’ha augmentat el
treball grupal social i psicològic a través del grup de mares.
Amb un caràcter més general i dirigit a tota la ciutadania una de les principals
actuacions per a la sensibilització vers la xacra social de la violència masclista és la
commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència Masclista.
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A Vilafranca tant l’Ajuntament com algunes entitats es van voler sumar als actes
organitzats arreu del món. A tall d’exemple de les accions i activitats que
s’organitzen, es dona compte d’una selecció del passat 25 de novembre:
Data

Activitat

20 novembre

Film: Todas las mulleres que coñezco, amb col·loqui posterior
amb les persones assistents

21 novembre

Taller informatiu adreçat a persones nouvingudes per
informar sobre la violència masclista, a càrrec de les
tècniques del SIAD
Acte
institucional
Lectura del Manifest Institucional, elaborat i llegit per
membre
de
l'Associació
Entre-tots.
Conferència Institucional: "Dona, Discapacitat i Violència" a
càrrec de Montse Barquero i Carme Garrido

23 novembre

25 novembre

Obstacles per a les víctimes de violència sexual (TREBALLEM
PER SUPERAR-LOS), Acció organitzada per Amnistia
Internacional Penedès

26 novembre

Roda de lectures. Lectura de textos de creació pròpia i
d'altres autors/es a càrrec de dones i homes de la ciutadania
Teatre-Fòrum: És de conya?, de la companyia NUS

30 novembre
1 desembre

Teatre: Hola què tal?, obra escrita i protagonitzada per les
alumnes del taller de teatre de l'Escola de Vida del SIAD amb
la col·laboració del taller de teatre de l'AMPA de l'institut Alt
Penedès
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació del actes del 25 de novembre

d) Noves masculinitats
Per noves masculinitats o masculinitats alternatives s’entén l’opció conscient de
superar el model de masculinitat tradicional hegemònica fruit d’una societat
androcèntriques i patriarcal. En altres paraules, superar el paper dels homes
heterosexuals cisgènere per a avançar cap a una societat sense rols de gènere
binaris i a la qual es vol eradicar el masclisme.

En aquest sentit, es plateja la possibilitat de crear un grup específic d’homes
igualitaris que si sumin als beneficis de la igualtat de gènere, sent conscients d’una
relativa pèrdua de privilegis masclistes per a una nova identitat basada en una
educació afectivosexual igualitària.

Com és freqüent, la gran majoria de les campanyes i accions es dirigeixen a les
dones i caldria incorporar progressivament actes específics pels homes de totes les
edats. És a dir, campanyes de sensibilització dirigides a la prevenció dels
comportaments masclistes amb una política articulada de manera transversal per
tal que s’hi incorporin a la lluita feminista.
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Es proposa de manera pionera un treball de noves masculinitats liderat des de la
policia local, igualtat i joventut on es puguin treballar les claus de la identitat
masculina, el significat de la violència, les formes de resolució dels conflictes. Per
tant, un grup de treball que sigui un mirall i una confrontació a la masculinitat més
tòxica per superar prejudicis sexistes i resistències androcèntriques. El treball de
fons, és doncs, trobar l’encaix dins d’una transformació social cap a espais
igualitaris, on l’ètica de la cures sigui al centre del debat de creixement.
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Línia estratègica 3. Drets i qualitat de vida
Promoure les condicions per a que totes les persones gaudeixin d’una vida
digna, respectant els principis d’universalitat i singularitat, és a dir, tenint
en compte la diversitat de situacions i el cicle de vida de les persones.
Aquest és l’objectiu de la línia estratègica 3 del Pla.
En un model de ciutat inclusiva és essencial tenir en compte el gènere ja que és un
dels factors amb més impacte en les condicions de vida de les persones. Incloure la
perspectiva de gènere en àmbits com la salut, els esports, el benestar i fins i tot el
disseny de les ciutats, que no són neutres al gènere, és bàsic per assolir aquestes
condicions de vida dignes per a tothom.
Per a la diagnosi d’aquesta línia s’han tingut en compte els següents aspectes:







Benestar Social
Disseny de la ciutat
Salut
Esports
Persones amb discapacitats
La necessitat de la perspectiva de la interseccionalitat

a) Benestar Social
Els Serveis Socials tenen com a objecte assegurar el dret de les persones a viure
dignament en totes les etapes de la vida. Aquest objectiu serà assolit cobrint les
necessitats personals i socials bàsiques, dins el marc de les justícia social i del
benestar de les persones.
Són el primer nivell del sistema públic de serveis i tenen un caràcter polivalent,
comunitari i preventiu per fomentar l’autonomia de les persones.
A Vilafranca del Penedès la Regidoria de Benestar Social forma part de l’àrea de
Serveis a la Persones i Promoció Social.
Els principals serveis socials bàsics d’atenció a la ciutadania són:






Servei d’acollida
Infància, adolescència, família i gent sola
Gent gran
Dependència
Persones amb discapacitat

També s’ofereixen serveis socials especialitzats:





La Casa Petita
Centre Obert
Projecte Adolescents
Servei Informació i Assessorament a les Dones (SIAD, la informació del qual
s’ha analitzat en l’anterior línia estratègica)

Aquests serveis
especialitzats.

són

oferts

per

un

equip

multidisciplinari

de professionals
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Pel que fa als recursos i equipaments de que disposa Vilafranca del Penedès per
donar serveis d’atenció a les persones, es recullen a continuació:
Principals serveis d’atenció a les persones de Vilafranca
Recinte La Fassina, on s’acullen diferents equipaments
3 Casals de la Gent Gran (Espirall, Tívoli i C Peguera)
2 CAPs
1 Hospital Comarcal
1 Centre de dia
1 Biblioteca Municipal
1 Casal x la Igualtat
1 Centre Obert
La Casa Petita
1 SIAJ. Servei d’Informació i Assessorament per a Joves
2 Sales d’Estudi
4 Llars d’Infants municipals i 3 Llars d’Infants privades
6 Escoles de primària públiques i 4 Escoles concertades
4 Instituts públics i 4 Instituts concertats (ofereixen ESO, Batxillerat i
cicles formatius de grau mitjà i superior)
1 Centre concertat d’Educació Especial
1 Punt de Suport de la UOC
1 Escola de Música
1 Escola d’Art
1 Escola d’Adults
1 Escola Oficial d’Idiomes
Caldria incorporar, de manera urgent, en tots ells, el col·lectiu de persones
amb discapacitat per no generar discriminacions.
Sobre el perfil de les persones usuàries dels Serveis Socials municipals de
Vilafranca, l’any 2017 es van atendre un total de 4.091 persones de les quals
2.404 eren dones (59%) mentre que 1.687 eren homes (41%).
Pel que fa a l’evolució respecte a anys anteriors, hi ha menys casos però tant les
famílies com les persones ateses generen més demandes. Per altra banda, destaca
l’augment d’usuaris de Gent Gran i Dependència, aquest últim sobretot en
referència a persones majors de 65 anys.
Destaquen per tant 2 tipologies de perfils diferenciats:



Famílies altament vulnerables i amb infants i/o adolescents en
situació alta de risc. Aquest seria un perfil amb tendència de cronificació.
Gent gran (amb problemes creixents de solitud) i famílies amb persones
en situació de dependència. Serien perfils emergents.

La tipologia de les demandes més freqüents detectades per les professionals de
Serveis Socials estan relacionades amb les problemàtiques econòmiques i
d’habitatge, tot i que aquesta última quedaria poc reflectida en els indicadors per la
comptabilització diferent d’aquesta problemàtica en base a nuclis familiars enlloc de
persones.

38

Gràfic 5. Tipologia de les demandes
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19,86%
17,57%

16,47%

Demandes laborals Problemàtiques
Problemàtiques Demandes de salut
derivades de
econòmiques
mancances socials
Font: Fitxa resum de la memòria de Serveis Socials 2017

Es trobaria a faltar dins els indicadors i memòries de Benestar Social una major
disgregació de tipologies de demandes i accés als serveis en base al sexe de les
persones usuàries.
Seguidament es detallen els Serveis Socials municipals de Vilafranca del Penedès
adreçats tant a la població en general com a col·lectius específics de famílies,
infància, adolescència i gent gran.
Serveis Socials Municipals a Vilafranca del Penedès
Atenció a les situacions d’emergència social
 Servei d’Orientació i Informació: 882 usuaris atesos per l’Equip de Primera
Acollida per a persones menors de 65 anys.
 Ampliació significativa dels recursos destinats ajuts d'urgència social:
emergència de lloguer, de pobresa energètica, de situacions d’atenció de
salut, etc.).
 Programes específics d’ajuts d’urgència social: en coordinació amb Creu
Roja Alt Penedès i amb Càritas
 Activitats del Rebost Solidari: Continuació i suport específic per millorar
les possibilitats d’estabilitzar un patró alimentari adequat en famílies amb
grans
 Càtering Social: Han participat d’aquest programa un total de 361
persones.
 Habitatges socials per a cessions a famílies en situació de vulnerabilitat
residencial
 Programa de rehabilitació d’habitatges amb finalitats socials
 Suport i assessorament jurídic per evitar llançaments i per assolir
reallotjament de les famílies afectades
 Informes per prevenir situacions d’exclusió residencial
Foment de l’acció comunitària i el suport a la recerca d’ocupació
 Dispositiu CRIT: ha atès 190 persones l’any 2017.
 Programa Vilafranca Inclusió (2016/2017): adreçat a persones en situació
d’atur i de risc d’exclusió social i al es seves famílies. S’han contractat 19
persones.
 Processos d’inserció laboral.

39

Treball amb famílies i programes d’inserció socioeducativa
 Espais de valoració i actuació grupals entre els equips tècnics
 Cap infant sense joguina: dins el marc d’aquesta acció es va realitzar el
“Taller de creació de jocs”.
 Centre Obert
 Espai Familiar La Casa Petita
 Desenvolupament del Projecte d’Adolescents i Famílies: es realitza
l’atenció, suport, acompanyament i dinamització personal i social.
Atenció a les persones grans
 Programa d’Ajut a Domicili: inclou serveis d’atenció personal, neteja
domèstica i àpats a domicili.
 Tallers de la memòria
 Activitats físiques saludables per a gent gran: realització de diversos
tallers ubicats en diferents espais oberts i tancats del municipi.
 Preparació d’un nou projecte de detecció i intervenció en la soledat de les
persones grans
 Continuïtat del pla d’activitats de la Comissió Municipal pel Benestar de la
Gent Gran.
 Celebració de la Setmana de la Gent Gran
 Realització de colònies per a la gent gran
 Realització de diverses conferencies adreçades a la gent gran
 Continuació de la co-gestió dels Casals de gent gran de l’Espirall i del
Tívoli
 Comissió territorial contra els maltractaments de les persones grans
Atenció a les persones en situació de dependència
 Gestió del programa d’atenció a les persones en situació de dependència
 Grup de treball ACTIVA’T, TU POTS
 Consolidació del treball en xarxa i coordinat amb els diferents recursos de
salut
 Elaboració i execució de programa d’actes, CAPACITATS 2017, en
commemoració del 3 de desembre
 Formació específica, el Accessibilitat i atenció a les persones amb
diversitat funcional
Treball en xarxa




Continuació de la participació activa en el projecte pilot del Programa
PIAISS
Consolidació de l’àmbit d’actuació de les Comissions Socials (xarxa de
treball dels Serveis Socials i els centres educatius de la Vila)
Continuïtat pel que fa a la línia d’intervenció en l’àmbit d’accessibilitat

A l’anterior quadre, s’observa que caldria una atenció a les persones en
situació de dependència menors de 65 anys per facilitar el seu
benestar.

Al següent gràfic s’han recollit les dades d’atenció dels Equips Bàsics
d’Atenció Social (EBAS) de l’Ajuntament. Els professionals dels serveis
socials van atendre a més de 8000 persones entre el 2016 i el 2017. Més de
la meitat d’aquesta atenció ha sigut demandada per dones, tant al 2016
com al 2017.
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Gràfic 6 . Dades generals d’atenció EBAS
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Font: elaboració pròpia a través de les memòries dels serveis socials de Vilafranca del Penedès

Aquestes dades absolutes s’observen en percentatges al següent gràfic, que mostra
l’atenció a dones i homes el 2016 i 2017. D’aquesta manera, es concreta que el
58% de les persones ateses el 2016 eren dones i el 2017 ho eren el 59%.
Gràfic 7. Dades generals d’atenció EBAS, per sexes
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41%

58%

59%

2016

2017
Dones

Homes

Font: elaboració pròpia a través de les memòries dels serveis socials de Vilafranca del Penedès

Pel que fa als àmbits d’actuació dels serveis socials, la major part d’atenció s’ha dut
a terme a l’àmbit de tractament, suposant més d’un 30% del total d’actuacions tots
dos anys, seguit de l’atenció a la Gent Gran, l’atenció al Servei d’Orientació i
Informació (SOI) i per últim l’atenció a la dependència. Tots dos anys es mantenen
constants les xifres d’atenció per àmbits.

Gràfic 8. Dades generals d’atenció segons àmbit d’actuació
36%

32%
24%

22%22%

SOI

Tractament
2016

27%

Gent Gran

18%19%

Dependència

2017

Font: elaboració pròpia a través de les memòries dels serveis socials de Vilafranca del Penedès
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En referència a les atencions realitzades a la ciutadania, entre el 2016 i 2017 s’han
atès a un total de 10.347 persones. Aquestes atencions han tingut lloc en major
part al centre del carrer Farrers, sobretot el 2016. El 2017, malgrat seguir atenent
la majoria de consultes al mateix carrer, s’ha vist disminuïda l’atenció en aquest
espai mentre augmentava proporcionalment al carrer Vidal i al SIAD.

Gràfic 9. Atencions realitzades a la ciutadania
62%

30%

55%

37%

C/Vidal

36%

31%

C/Ferrers
2016

SIAD

2017

Font: elaboració pròpia a través de les memòries dels serveis socials de Vilafranca del Penedès

b) Disseny de la ciutat
La configuració dels espais públics dels pobles i ciutats tindrà un impacte real en el
dia a dia de les persones que hi viuen. Per tant, la planificació urbana i el disseny
d’aquest espais ha de tenir present els usos quotidians que les persones fan en el
desenvolupament de les activitats diàries.
El I Pla x la Igualtat de Vilafranca ja esmentava la necessitar de repensar els espais
en funció de l’ús i necessitats de les persones. Esmentava sobretot les diferències
en la mobilitat que homes i dones tenien, les deficiències en il·luminació i xarxa per
a persones vianants i la manca d’habitatge per cobrir les necessitats socials de
col·lectius vulnerables incloent famílies monomarentals i dones grans.
Establia, per tant, la necessitat d’incloure la perspectiva de gènere en el disseny, la
planificació, l’organització i l’ús dels espais i equipaments de la ciutat.
Malgrat això, en l’anàlisi de l’acompliment de les accions proposades en l’anterior
Pla es va detectar que les accions s’han centrat sobretot en la temàtica d’accés a
l’habitatge i en una formació a la plantilla de l’Ajuntament per la sensibilització en
el disseny d’accessos i mobilitat. No s’han realitzat, però, accions que implicaven
transversalitat amb Serveis Urbans.

Així caldria, realitzar accions per conèixer i reconèixer la ciutat amb ulls de les
dones, és a dir, portar a terme marxes exploratòries on la vivència i la seguretat
siguin eixos claus.
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Un altre tema important a destacar és que l’any 2004 va aprovar-se al Parlament la
Llei de barris, que recollia un conjunt d’intervencions integrals dels barris dels
termes municipals per tal d’evitar la degradació dels mateixos i millorar les
condicions de vida de la ciutadania. Aquesta Llei compta amb diversos projectes i
programes que busquen una millora social, urbanística i econòmica de cada un dels
barris i va incorporar la perspectiva de gènere, sobretot a la part participativa.

Per últim, caldria incorporar a la borsa d’habitatge de lloguer, si n’hi ha accessibles i
en cas contrari, vetllar per a disposar d’habitatges d’aquest tipus.

A Vilafranca del Penedès els objectius específics d’aquesta intervenció van estar
enfocats a tres reptes concrets al barri de l’Espirall:
Projecte social:
L’objectiu va ser vetllar per la cohesió social i millorar la qualitat de vida de la
població, afavorint la vida associativa. Aquest projecte es va dur a terme
mitjançant el programa de “Les tardes” i la Sala d’estudis de l’escola Pau Boada que
amplien l’ús dels equipaments dels centres educatius del barri per tal d’arribar a
tota la ciutadania i el pla de convivència.
Cal destacar també el projecte d’Equitat de Gènere, que proposà el seminari de La
Gestió intel·ligent de les emocions com a eina per a vetllar per la cohesió social. Hi
van participar 18 dones.

Projecte urbanístic:
La intenció d’aquest projecte fou millorar els espais públics i edificis, i potenciar el
barri en el conjunt de la ciutat, tot vetllant per un desenvolupament urbà
sostenible. Es van dur a terme diversos projectes d’urbanització a diferents punts
del barri, com la Plaça Pau Casals, el passatge Luis Mata Acedo i el nou accés de
l’escola Pau Boada.
Projecte econòmic:
La finalitat d’aquest projecte era expandir i consolidar la funció comercial del barri
mitjançant el Pla de Dinamització Comercial, que uneix botigues i comerços per
impulsar el comerç de proximitat. També es va posar en marxa el Pla Especial de
Foment de l’Ocupació i un programa organitzat conjuntament entre els Serveis
Socials i el Pla x la Igualtat que treballava les capacitats de les persones per tal
d’apoderar-les davant del procés de selecció de feina. Van participar 151 persones,
tot i que no es disposen de dades segregades per sexes.

c) Salut
L’Organització Mundial de la Salut, l’OMS, defineix la salut con “Un estat de complet
benestar físic, mental i social, i no solament l’absència d’afeccions o malalties”. Així,
l’anàlisi de la salut deixa clar que està vinculada a les desigualtats de classe i de
gènere.
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Diversos estudis concorden que les dones viuen més temps però la seva salut és en
general pitjor que la dels homes. L’impacte negatiu d’assumir les càrregues
domèstiques i la cura de familiars, tasques tradicionalment portades a terme per les
dones són factors que juntament amb factors econòmics i els casos de violència
masclista, afecten la salut integral de les dones.
A més, l’estudi de la salut de les dones s’ha centrat en la salut reproductiva, basant
gran quantitat d’estudis generals en les característiques del sexe masculí. Encara
avui en dia l’estudi de les malalties predominantment femenines té menor atenció
que les que afecten en major mesura el homes.
Per aquests motius és important analitzar les dades de Vilafranca del Penedès
relacionades amb la salut reflexionant sobre la perspectiva no androcèntrica en
l’assistència i en les polítiques de salut.

El Servei de Salut i Consum de l’Ajuntament de Vilafranca desenvolupa
diversos programes relacionats amb la Salut de la població del terme municipal.
Entre aquests destaca el projecte de protecció de la Salut, que vigila els es
possibles riscos ambientals i alimentaris i els programes de promoció d’estils de
vida saludables.
Aquest servei es troba integrat a l’àrea de Serveis a les Persones i Promoció Social,
degut al caire d’accions dutes a terme, enfocades a la ciutadania. Tot i així, els
programes de protecció de la Salut s’inicien des de la perspectiva de la vigilància de
l’entorn i finalment s’enfoca en la protecció de la salut ciutadana.
El Consell Municipal de Salut del terme és un òrgan de participació sectorial que
assessora a l’Ajuntament de Vilafranca en aquells aspectes relacionats amb la
promoció, prevenció i protecció de la salut. A més, cal destacar el teixit associatiu
de la ciutat, que dona suport i ajuda a les persones que ho necessitin i als familiars.
L’Ajuntament proporciona una línia de subvencions anuals de col·laboració amb les
entitats que ho sol·licitin.
La promoció de la salut recull el conjunt d’actuacions i serveis enfocats a fomentar
la salut, de manera individual i col·lectiva, i impulsar hàbits i estils de vida
saludables, mitjançant intervencions informatives, comunicatives i d’educació
sanitària.
Dins d’aquests programes de promoció de la Salut cal destacar el Pla “Salut,
escola i comunitat” (PSEC), que consta de diversos tallers pensats a millorar la
salut d’infants i joves a través d’accions que afavoreixin l’adopció d’hàbits positius i
saludables envers la salut.
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Promoció de la salut: Pla “Salut, escola i comunitat”
Tallers
“Estima
dents”

Definició
les

“Avui nosaltres
l’esmorzar”

teves

fem

Fisioteràpia a l’escola
l’Esquenet
Diguem No al Bullying
L’assetjament
iguals, bullying

entre

Alimentació i activitat
física
Educació sexual

Intel·ligència sexual

Prevenció del consum
de
substàncies
addictives: el tabac
Prevenció de Consum
de
substàncies
addictives

Taller per l’aprenentatge
en l’hàbit del raspallat de
dents pels nens i nenes
de 1r Primària.
Transmissió
la
importància de la dieta i
l’esmorzar per nens i
nenes de 3r de Primària
Promoure la importància
de la cura de l’esquena
per evitar l’abús de pes
Detecció de situacions
per evitar l’assetjament a
l’aula
Taller que promou la
reflexió vers aquest tipus
de conductes
Participació
i
conscienciació
que
promou l’equilibri entre la
dieta i l’activitat física.
Taller de prevenció de les
infeccions de transmissió
sexual per l’alumnat de
2n d’ESO.
Difusió
de
contingut
entorn
la
sexualitat
humana, desterrar tabús
i prejudicis
Promoure el coneixement
i
la
reflexió
entorn
determinades substàncies
addictives per l’alumnat
de 2n d’ESO.
Dotar a l’alumnat de 4t
d’ESO
de
les
conseqüències de l’ús i
l’abús de l’alcohol

Nombre
Participants
572

de

209

484

258
539
539

375

523

436

489

Accions a persones cuidadores:
Acció

Resultats esperats

Resultats obtinguts

Projecte de suport a
persones curadores.
"Cuida't per cuidar"

Projecte/taller adreçat a
formar/donar suport a les
persones curadores de
persones dependents

Núm. accions: 3
Núm. participants: 30
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Des de la vessant participativa destaca la Taula per a la Salut Mental, enfocada a
visibilitzar i dotar dels recursos necessaris la millorar la salut mental de les
persones, i contribuir a la vegada a la seva qualitat de vida. Aquesta Taula per la
Salut té la missió de fer polítiques preventives i potenciar la participació de les
persones afectades i els familiars, mitjançant entitats i professionals de la salut
mental.
Cal destacar altres programes de promoció de la salut, que van des de campanyes
de deshabituació de tabac fins a campanyes contra l’assetjament i el Bullying.
Mitjançant Ràdio Vilafranca (Gamma Extra) i la TV Vilafranca es dóna informació
d’aquests projectes de salut per a la població.
En referència a la prevenció de la salut cal esmentar l’elaboració del Pla Local de
Drogues 2015-2019, el qual pretén millorar la qualitat i quantitat d’intervencions
realitzades en aquest camp. La rellevància d’aquest pla és el mètode d’actuació, ja
que es du a terme des del jovent pel mateix jovent, treballant la salut en grups
d’iguals.
Entre aquests programes destaca “Amb què ens estem liant” relacionat amb el
consum de cànnabis, “Infonit” que dota d’eines als i les joves per a reflexionar
davant el consum de drogues als espais d’oci i lleure i el Servei d’Assessorament
Familiar d’Alcohol i Altres Drogues (SAFAD), que ofereix atenció i assessorament
davant el consum de drogues. Caldria, però, visibilitzar millor la perspectiva de
gènere que en el consum de drogues té significança.
Pel que fa a la salut reproductiva de les dones destaca un decreixement de la
taxa general de fecunditat, que situa a Vilafranca en 43,9 naixements per cada
1.000 dones en estat fèrtil (de 15 a 49 anys) el 2015-2016. Aquesta davallada de
la fecunditat es dona des del 2007-2008, tal com es pot observar a la següent
figura.

Figura 1. Evolució de la taxa general de fecunditat (dones de 15 a 49 anys)
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Informe d’Indicadors de Salut de Vilafranca del Penedès, basat en el
Registre de Naixements de l’INE i Estimacions Postcensals de Població d’Idescat.

En l’analitzar l’evolució de les taxes específiques d’embaràs pels grups joves
s’observen dues diferències remarcables. Aquesta taxa s’ha mantingut estable la
darrera dècada en les joves d’entre 12 i 19 anys, després d’haver augmentat més
del doble del 1999-2001 al 2002-2004. En canvi, en el cas de les joves d’entre 20 i
24 anys, el 2008-2010 supera a la resta d’anys pel que fa a nombre d’embarassos,
situant-se la taxa en 85,8 embarassos per cada 1.000 joves d’entre 20 i 24 anys.
Aquesta distribució al llarg dels anys pot observar-se a continuació.
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Figura 2. Evolució de les taxes específiques d’embaràs dels grups joves
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Font: elaboració pròpia a partir de l’Informe d’Indicadors de Salut de Vilafranca del Penedès, basat en el
Registre de Naixements de l’INE, Registre d’IVE del Ministeri de Sanitat i Estimacions Postcensals de
Població d’Idescat.

Pel que fa als embarassos en edats tardanes s’observa un augment constant al llarg
dels anys, mantenint-se en 20,5 embarassos per cada 1.000 dones d’entre 40 i 45
anys el 2014-2016. En canvi, entre les dones de 45 anys i més, aquesta taxa es
manté estable al llarg dels anys, situant-se en 0,3 embarassos per cada 1.000
dones de 45 anys i més.
Figura 3. Evolució de les taxes específiques d’embarassos en edats
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En referència a la taxa general d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs en dones de
15 a 44 anys s’observa un augment progressiu des del 1999 fins al 2010, amb un
16,2 d’embarassos interromputs per cada 1000 dones en edat fèrtil. A partir del
2011 aquesta xifra descendeix fins al 12,7 el 2014-2016, tal com s’observa a la
Figura 4.
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Figura 4. Evolució de la taxa general d’IVE (dones de 15 a 44 anys)
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En parar atenció als embarassos interromputs en dones joves s’observa una
tendència similar, tot i que amb unes taxes més elevades al llarg dels anys. El
2008-2010 se situa amb l’època amb la taxa més alta, amb 32 embarassos
interromputs per cada 1000 dones entre 20 i 24 anys. Aquesta xifra concorda amb
la taxa abans esmentada de 85,8 embarassos per cada 1000 dones d’aquesta
mateixa edat. D’altra banda, pel que fa a les joves de 12 a 19 anys, la xifra es
manté força similar al llarg dels anys, disminuint consideradament des del 2011,
amb una taxa de 7,4.

Figura 5. Evolució de taxes específiques d’IVE en dones joves
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Per concloure, dels diversos indicadors de salut reproductiva s’extreu que:
o

la taxa de fecunditat ha anat disminuint els darrers anys.

o

l’evolució dels embarassos a edats tardanes és progressiva i constant en
el cas de les dones entre 40 i 45 anys.

o

la taxa d’embaràs jove es manté estable al llarg dels darrers anys,
malgrat el 2008-2010 es situés en un nombre molt elevat a la resta.

o

aquesta taxa d’embaràs jove va acompanyada d’interrupcions
voluntàries dels embarassos en les mateixes joves, on el 2008-2010 es
dóna una taxa molt superior a la resta.

o

l’evolució de la taxa d’interrupció voluntària de l’embaràs augmenta
progressivament al llarg dels anys, malgrat haver disminuït
considerablement a partir del 2011.

Seria important abordar a través d’un treball transversal, entre igualtat i salut, la
possible violència obstetrícia
i la necessitat d’abordar els parts respectats,
qüestions que han sortit entre les entitats i la participació ciutadana.
En referència als Hàbits relacionats amb la salut, mitjançant el qüestionari de
l’Ajuntament de Vilafranca sobre els mateixos, a l’alumnat de 4t d’ESO (15-16
anys) de Vilafranca del Penedès s’han extret un seguit de conclusions.
Pel que fa al consum de substàncies addictives, tant amb l’alcohol com el tabac
l’edat de mitjana d’inici de consum són els 13,70 anys. S’observa que el 49% del
jovent ha fumat tabac alguna vegada, on un 43% són nois i un 53% són noies. El
41% del total de joves que ha fumat alguna vegada fuma actualment. L’alcohol ha
sigut consumit alguna vegada en un 74% dels casos, distribuint-se equitativament
entre noies i nois. Aquest consum però es dona en espais d’oci i lleure. Pel que fa al
consum d’altres substàncies el percentatge es situa vora el 35%, també repartit
equitativament entre nois i noies.
Relacionat amb situacions d’assetjament i maltractament escolar el 82,6%
dels joves no ho ha patit mai, l’11,3% ha sigut víctima i el 5,2% agressor. Aquestes
situacions en l’analitzar-les per sexe s’observa, d’una banda, que el 85,7% de les
noies no han sigut maltractades a l’escola, un 10,2 n’ha sigut víctima i el 3,5% ha
sigut agressora. D’altra banda, el 78,8% dels nois ha sigut maltractat a l’escola, un
12,6% ha sigut víctima i un 7,2% ha sigut agressor.
Pel que fa a l’assetjament sexual el 15% de l’alumnat contesta que ha sigut
víctima. En l’analitzar-ho per sexes s’evidencia que el 25% de les noies ha patit
assetjament sexual, en major part al carrer i l’institut, i en el cas dels nois
aquest assetjament l’ha patit un 4%.
Relacionat amb les relacions sexuals dels alumnes d’entre 15 i 16 anys s’observa
que el 17% ha mantingut relacions sexuals amb penetració. Un 14% de les noies i
un 21% dels nois han mantingut aquest tipus de relacions sexuals. La mitjana
d’edat és als 14,20 anys. D’aquest 17% de persones que ha mantingut relacions
sexuals amb penetració el 86,7% ho ha fet utilitzant el preservatiu com a mètode

49

anticonceptiu, el 9,4% amb la píndola anticonceptiva, el 3,4% mitjançant la marxa
enrere i el 17% no n’ha fet servir cap.
Val a dir que no s’observa en el qüestionari preguntes relacionades amb
altres
tipus
de
relacions
sexuals
fora
de
la
penetració
i
l’heteronormativitat.

Com en altres dels apartats d’aquesta diagnosi, cal avançar en la transversalitat de
gènere en tots els departaments de l’Ajuntament de Vilafranca. La salut és un eix
fonamental de la vida de la ciutadania i caldria que la perspectiva de gènere hi fos
present d’una manera normalitzada. D’aquesta manera, a tall d’exemple, el
qüestionari d’Hàbits relacionats amb la salut incorporaria no només les dades
desagregades per sexe, que és un punt inicial sinó el propi enfocament d‘algunes
de les preguntes que englobaria una compressió sociològica del comportament dels
nois i de les noies molt més acurat per emprendre accions posteriors.

d) Esports
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès potencia la pràctica d’activitats físiques i
esportives entre tota la població per millorar així la qualitat de vida mitjançant el
Patronat Municipal d’Esports. Treballa amb 5 àrees diferents que van des de la
gestió dels equipaments esportius, l’assessorament, el foment i planificació
d’aquestes activitats, fins a ajuts i subvencions econòmiques per al
desenvolupament de les activitats esportives i l’aplicació i de normes relacionades
amb el bon funcionament d’aquestes.
Les instal·lacions amb les que conta la ciutat són:
o
o
o
o
o
o
o
o

Pavelló firal: 4 pistes poliesportives, 1 pista de tenis, 1 rocòdrom i pista
d’atletisme indoor a l’hivern.
Pavelló nou: 3 pistes poliesportives interiors, 2 pistes poliesportives
exteriors cobertes i 1 sala de condicionament físic.
Camps de futbol de la zona esportiva: 1 camp de futbol d’herba artificial,
2 camps de futbol de terra i 1 camp d’entrenament de terra.
Camp de futbol de l’Espirall: 1 camp de futbol terra i 1 camp
d’entrenament de terra.
Pavelló d’hoquei: 1 pista interior i 1 pista exterior.
Pista d’Atletisme.
Gimnàs municipal.
Complex Aquàtic: 3 piscines exteriors, 3 piscines interiors climatitzades,
2 saunes, 2 hidromassatges, 1 sala de condicionament físic, 1 gimnàs, 1
zona lúdica i 1 solàrium.

No es disposen de dades desagregades per sexe i caldria avançar en la perspectiva
de gènere tant el disseny dels programes actuals com en la incorporació de les
nenes i de les dones als esports i pràctiques esportives habituals. Esdevindria una
bona pràctica disposar d’una enquesta, estudi i/o diagnosi sobre la pràctica
esportiva a Vilafranca des de la perspectiva de gènere, on s’hi incloguessin
qüestions tan rellevants com la distribució de rols tradicionals i sexistes, la
distribució del temps, les necessitats i gustos de les pràctiques esportives no
sempre vinculades a esports competitius sinó també lúdics, etc.
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També seria important que en les diferents entitats que treballen pel foment de
l’esport es pogués dur a terme una acció de sensibilització de què significa la
perspectiva de gènere, com la poden aplicar en la praxis diària esportiva i en la
prevenció i detecció de les violències masclistes. De la mateixa manera, es podrien
potenciar accions positives des del món dels esports, com a vector no només de
salut, sinó des de la vessant de la socialització, la inclusió social i l’equitat.

En les dinàmiques participatives va haver-hi consens en què caldria, per tant, un
major foment de la sensibilització vers el gènere, així com aplegar un projecte de
bones pràctiques per entitats igualitàries.

En aquest sentit, seria d’utilitat elaborar una guia de recursos per a entitats on es
recollissin accions, formacions i recursos per a esdevenir una entitats equitativa per
raó de gènere.

De l’anàlisi dels discursos es desprèn la necessitat d’elaborar una auditoria dels
espais i horaris d’entrenaments esportius per gènere, per visibilitzar si es produeix
alguna discriminació directa o indirecta. Únicament amb la certesa es pot avançar
en campanya que mostrin que en la pràctica esportiva es donen de manera
reiterada actituds sexistes que cal corregir des de les administracions públiques
amb la complicitat de les entitats i de les famílies.

Per últim, des de les entitats esportives es mostra una ferma disposició en
participar en l’organització d’activitats en el marc del 8 de març i del 25 de
novembre.

e) Banc del temps
Un altre projecte que cal mencionar és el Banc del Temps de Vilafranca del
Penedès, el qual proposa noves formes de convivència i relació ciutadana basades
en la participació, l’intercanvi i la cooperació. Aquest és un sistema d’intercanvi de
serveis en el qual el temps és la unitat de valor i de canvi, de manera que els i les
usuàries del Banc del Temps ofereixen un servei i en reben un altre, sent el temps
dedicat a les persones allò que s’intercanvia.

Aquests intercanvis de serveis, que poden realitzar-se individualment o en grup,
van des de l’assessorament, l’aprenentatge d’idiomes i informàtica, i l’atenció a les
persones fins al bricolatge i oci.

Caldria disposar de dades desagregades per sexe ja que sovint, els espais
participatius acostumem a ser molt femenins. El coneixement sobre el
comportament social ajuda sempre a una millor planificació i dimensionalització
dels serveis públics.

51

f) Persones amb discapacitat
Dins de la Regidoria de Benestar Social, s’inclouen els serveis adreçats a les
persones amb discapacitats, que té com a objectiu assolir l’autonomia personal i
participació efectiva en la societat. El paradigma des de què s’enfoca és entendre la
discapacitat com a diversitat, tant per la persona implicada com pel seu entorn. Així
doncs, es percep la persona en totes la seves dimensions i potencialitats i no
únicament des de les carències. Això també comporta, s’explicita des de la
Regidoria, un canvi de rol de les persones amb discapacitat que han d'assumir la
responsabilitat de la seva pròpia vida i no conformar-se en ser beneficiàries de les
decisions que prenen altres, em conseqüència lluitar per assolir la plena ciutadania
de drets i deures.

Dins la cartera de serveis, s’inclouen els següents:




Reconeixement del Grau de la Discapacitat
Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat
Targeta Acreditativa de la Discapacitat

Des del col·lectiu de persones amb discapacitats, es considera imprescindible un
treball transversal a totes les àrees de l’Ajuntament i no quedar-se aquest
col·lectiu vinculat només Benestar Social i dependència Gent Gran.

També és destacable el nombre d’entitats de l'àmbit de les persones amb
discapacitat, 8 en total, que queden integrades dins la Comissió Municipal pel
Benestar de les Persones amb Discapacitat. Aquest espai de participació té per
objectiu principal que les mateixes persones amb discapacitat participin, a través
de les entitats municipals, en el disseny de les accions del Programa de Promoció
les persones amb discapacitat alhora que suposa un espai d’intercanvi, de treball
conjunt i de suport entre adreçat a les entitats.

Des dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Vilafranca s’organitzen amb la Comissió
Municipal per al benestar de les Persones amb Discapacitat activitats per
commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat (3 de
desembre), amb l'objectiu de treballar la sensibilització, inclusió i accessibilitat
universal.

Destaca una de les accions claus que és el Taller de Mural CAPACITATS, amb
l'Escola d'Art Municipal Arsenal i adreçada a nens i nenes de 3r de primària. La seva
finalitat és mostrar les capacitats de tothom i sensibilitzar la ciutadania de les
potencialitats i diversitat que caracteritzen la nostra societat.

És interessant el Projecte Adapta que, tot i que ja data del 2012, continua en gran
part vigent, ja que es tracta d’un estudi d’anàlisi dels llocs de treball per a persones
amb discapacitat i una definició de perfils professionals adaptats.
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Ara bé, caldria incorporar de manera determinant la perspectiva de gènere. Així el
treball qualitatiu informa que les dones amb alguna discapacitat sovint queden molt
invisibilitzades i cal un treball efectiu de conscienciació social, perquè hi ha
necessitats afegides que sovint no es contemplen.

D’aquesta manera, seria interessant remarcar que facilitar la mobilitat,
l’accessibilitat, més informació detallada o bé una persona intèrpret en llengua de
signes seria una necessitat que caldria cobrir en tots els actes que organitza
l’ajuntament.

Per tot això es recomana que es porti a terme una formació específica no només pel
personal tècnic més vinculat als serveis directes sinó també al personal de l’OAC i
altres que faciliten informació a la ciutadana.

Si anteriorment es detectava la conveniència d’avançar en la transversalitat de
gènere, la interseccionalitat, que es desenvoluparà en el següent apartat, hauria
d’implementar-me amb la mateixa direcció. Així, quan s’analitzen els col·lectius
de persones amb discapacitat cal prestar atenció al gènere i també al cicle
de vida. Així, per exemple, a nivell d’infància és important facilitar un major servei
a les famílies en el temps d’oci, així com habilitar els parcs infantils amb gronxadors
adaptats. Bé, a nivell de joves i endavant, una assignatura pendent és
l’apoderament sobretot de les dones. Perquè tal com es recull al treball qualitatiu,
no ha estat suficient el reconeixement de drets legals sinó la urgència de
portar-los tots a la praxis quotidiana. D’aquesta manera seria important
fomentar convenis públics-privats pel foment de l’ocupació com a font
d’emancipació econòmica i realització personal.

Pel que fa al maltractament és precís senyalar que el masclista és present i
molt invisibilitat, sovint perquè ni les mateixes famílies saben com
abordar-ho. Des de les negligències o la manca de cures adequades, el excés de
controls econòmics o bé els abusos sexuals, són la tipologia de violències més
freqüents. En aquest sentit, cal amb urgència posar en marxa campanyes de
sensibilització dels drets de les persones amb discapacitat, adreçades a les famílies,
a les persones cuidadores i a la resta de a societat.

Per últim, seria important recollir accions positives per a dones amb discapacitat
així com una major normalització i visibilització del col·lectiu en el pla d’accions del
proper pla d’igualtat de Vilafranca, que poden abastar formacions i capacitacions,
sensibilització, visiblització i apoderament del col·lectiu femení, més invisibilitzat
que el masculí.

53

g) La necessitat de la perspectiva de la interseccionalitat
La interseccionalitat que va teoritzar en la dècada dels anys 90 l’acadèmica nordamericana Kimberlé Williams Crenshaw, ha entrat ja a les agendes feministes locals
catalanes. Implica tenir en compte en el moment de dissenyar polítiques públiques
en la mirada interseccional el fenomen pel qual cada persona pateix opressió o
ostenta privilegis sobre la base de la seva pertinença a múltiples categories socials.
Així a la vivència des del gènere s’ha de sumar altres categories socials com ara la
raça, la minoria ètica, la discapacitat, l’edat, etc.

Per tant, aplicar una perspectiva d’interseccionalitat és avançar de fons en
polítiques contra les discriminacions i a favor de l’equitat. El proper Pla d’Igualtat de
Gènere de Vilafranca esdevé el moment clau per idear algun projecte pioner
interseccional a nivell local.
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Línia estratègica 4. Coeducació i transmissió d’una cultura
igualitària
L’educació formal i la formació són un dels eixos fonamentals del desenvolupament
de les societats, esdevenint un vehicle indispensable en la transmissió de valors.
Que les dones i els homes participin per igual a l’accés de l’educació és una fita
essencial que tota societat desenvolupada es marca com a objectiu a assolir.
Tanmateix, aquesta participació ha d’anar acompanyada dels mecanismes que
facilitin a les dones l’accés al disseny i a la direcció de les polítiques educatives. Des
d’aquesta perspectiva, la Coeducació té per objectiu primordial promoure una
educació que potenciï la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de
discriminació per raó de sexe, així com integrar de forma explícita i amb continguts
d’aprenentatge la perspectiva de gènere.
Per tant, és important disposar d’indicadors de gènere que clarifiquin la formació de
la població desagregada per sexe i també que posin de manifest les contribucions
en la producció i difusió culturals per part de les dones.
És doncs l’objectiu d’aquesta línia avançar en els valors de la coeducació per
construir una cultura igualitària en tots els àmbits.
S’ha tingut en compte per la diagnosi:



L’oferta educativa de Vilafranca del Penedès
Les activitats de transmissió de la cultura igualitària desenvolupades a
Vilafranca del Penedès.

a) Oferta educativa
Vilafranca compta amb una oferta educativa variada que inclou els centres per
l’educació formal i altres ensenyaments com centres d’educació especial, espais
infantils, formació ocupacional, en idiomes, ensenyaments artístics, formació
continuada, formació d’adults i programes de formació i inserció que representen el
37% del conjunt de recursos educatius que ofereix el municipi.
En el cas de les Escoles Bressol i Llars d’Infants, hi ha 8 repartides pel nucli urbà (3
d’aquestes són privades i 1 concertada), fet que facilita el desplaçament fins a
aquestes. D’altra banda hi ha 10 centres d’Educació Infantil i Primària (4 dels quals
són concertats), 11 centres d’Educació Secundària Obligatòria (4 dels quals són
també concertats) i 7 centres d’Educació Post Obligatòria (un és concertat). A més
a més, s’ofereixen diversos serveis relacionats amb l’ensenyament arreu del nucli
urbà.
És necessari destacar que Vilafranca disposa d’una major oferta en Educació Infantil
i Primària (27%), seguida de l’Educació Secundària (18%) i en últims termes de
l’Educació Post Obligatòria (11%).
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La memòria del servei d’Ensenyament de l’Ajuntament de Vilafranca per l’any 2017
no descriu activitats de coeducació dins del currículum acadèmics dels centres, ni
tampoc de formació per a pares i mares. No es pot afirmar, per tant, que la
coeducació sigui un aspecte que es treballi transversalment.
De tota manera, el Servei Educatiu de l’Alt Penedès oferta la maleta “Coeducació
petits” amb una selecció de llibres per impulsar la lectura, la coeducació i el debat a
Parvulari i Primària. El cas és que la coeducació hauria de ser transversal a tots els
plans socioeducatius de la ciutat, des del Pla d’igualtat, passant pel pla de joventut i
resta d’activitats culturals.

Des de l’àrea de Joventut hi ha vigent el Pla Local de Joventut 2015-2018. Manca
en aquest Pla la perspectiva de gènere doncs no recull en el seu anàlisi informació
desagregada per sexes ni en les seves propostes un línia estratègica específica
dedicada a les accions pel foment de la coeducació o per la igualtat efectiva entre
homes i dones.
El SIAJ, el Servei d’Informació i Assessorament al Jovent tampoc disposa de serveis
específics per a noies joves.
El Servei de Joventut, a través de l’Espai Jove, organitza activitats periòdiques per
a persones entre 14 i 30 anys però no es compten entre ells tallers específics per a
noies o que s’abordin temes referents a la coeducació o a la igualtat efectiva entre
homes i dones.

Algunes entitats de dones de Vilafranca informen que es realment cabdal avançar
en polítiques i accions coeducatives a nivell de ciutat, començant des de les escoles
bressols, la primària i la secundària. També implicar a altres entitats de la ciutat a
que desenvolupin projectes amb marcat accent coeducatiu.

A nivell d’assetjament sexual, no s’ha recollit informació sobre les formacions,
tallers i programes que en aquests sentit es puguin realitzar als centres educatius,
especialment als instituts. Caldria, doncs, en vistes a les accions del present Pla
d’Igualtat de Gènere incorporar aquest tipus d’informació a les memòries
realitzades en tots els centres. Seria molt recomanable parar especial atenció en el
treball sobre les incidències relacionades amb les xarxes socials, sexting (difondre
vídeos o fotografies de caràcter sexual), groming (fer-se passar per una altra
persona), bullying i tinença i consum de drogues i qüestions familiars. L’educació
afectiva sexual hauria de ser una eina de primer ordre en les polítiques
coeducatives adreçades sobretot a les persones adolescents. També caldria
disposar d’un espai de denuncia dels possibles cassos d’assetjament a l’IES i un
protocol específic de centres escolars i instituts conegut per tot l’alumnat.

Tampoc hi ha hi ha recollida informació sobre les xerrades relacionades amb la
violència masclista que es puguin haver fet per part de la Policia Local o els Mossos
d’Esquadra. En aquest sentit, fora bo incloure la informació de l’alumnat que ha
rebut aquestes formacions, tant l’edat com el nombre de persones desagregades
per sexe.
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Per altra banda, l’anàlisi del I Pla x la Igualtat de Vilafranca i el seu document
d’avaluació ens mostra que es van identificar una sèrie d’accions i línies de treball
en coeducació però no ha estat possible el desenvolupament de les mateixes.
De cara a les propostes d’accions per aquest Pla d’Igualtat, es recomana recuperar i
actualitzar les accions d’acord amb les necessitats actuals aprofundint el treball
d’aquesta línia, per tal de sensibilitzar els diferents agents socials inclosos els
centres educatius que aquesta és una qüestió que cal abordar des d’edats
primerenques i de forma transversal al currículum acadèmic. Per tant es recomana
iniciar projectes coeducatius que impliquin al conjunt de la comunitat educativa, és
a dir, a les famílies, al professorat, a la direcció dels centres i al propi alumnat.

Afavorir el coneixement de dones pioneres al llarg de la història en diferents
matèries acadèmiques, pot ser una línia de treball que visibilitzi el talent femení i
transmeti una cultural coeducativa on es comencin a tenir referents alternatius.
Aquesta línia de treball es pot treballar de manera tranversal amb altres
departaments que impactin en el disseny de la ciutat, per realitzar una campanya i
exposició dels carrers amb noms de dones, conèixer les seves professions i fites, i
una activitat concreta per conèixer la història de Vilafranca amb ulls de dones.

b) Activitats de transmissió de la cultura igualitària
Enfocat al conjunt de la ciutadania hi ha algunes d’accions proposades en el I Pla x
la Igualtat que s’han portat a terme durant la seva vigència:




Premi anual Carme Alomà: els xicots de Vilafranca han creat aquest
homenatge per donar visibilitat a vilafranquines vives que destaquin per la
seva rellevància social.
Commemoració del 8 de març, Dia de les Dones: any rere any es
realitzen actes al voltant d’aquesta data.

Per altra banda, s’han instaurat altres actuacions relacionades amb el foment de la
cultura igualitària:




Mostra de Cinema de dones: s’han realitzat 3 mostres amb 3 films a cada
mostra donant a conèixer les aportacions de les dones en àmbits com el
social, cultural, històric, polític, econòmic, lúdic, esportiu, etc.
Escola de Vida: incorpora mòduls social, jurídic i emocional que treballa els
continguts amb perspectiva de gènere. Tot i que està oberta a tota la
ciutadania, la majoria de l’alumnat són dones.

En canvi, dins les seccions i activitats del Servei de Cultura de l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès no consten accions dirigides a la creació d’una cultura
igualitària.
Dins de la proposta del pla d’accions d’aquest Pla d’Igualtat es recomana incloure
un anàlisis més profund de les activitats organitzades pel Servei de Cultura per
incloure la perspectiva de gènere. S’hauria d’assegurar la programació no només
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d’accions aïllades de sensibilització de gènere sinó la incorporació efectiva
d’espectacles i esdeveniments de creació i producció específica de dones.
Resumint, per aprofundir en la línia de coeducació i transmissió d’una cultura
igualitària seria d’interès recopilar major informació que permeti avaluar si el canvi
en positiu s’està portant a terme o són necessàries una bateria d’accions que el
reforci.
També es recomana incloure a les memòries dels serveis tant d’educació com de
cultura la informació de les activitats realitzades des d’una perspectiva de gènere
així com dels resum de participants i autors desagregats.
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Línia estratègica 5. Reformulació dels treballs i dels temps
La progressiva incorporació de les dones al treball remunerat es va produir al llarg
del segle passat. Malgrat que han augmentat notablement la seva presència, la
situació no és encara a dia d’avui, equitativa entre dones i homes. Persisteixen
aspectes com la bretxa salarial, una major precarietat per part de les dones, el
repartiment desequilibrat de les tasques de cura i reproducció i un llarg etcètera.
La situació és encara més accentuada a mesura s’avança en l’escala de
comandament. Les dones es topen amb l’anomenat “terra enganxós”, una metàfora
que serveix per descriure la segregació horitzontal i el “sostre de vidre”, una altra
metàfora per definir la segregació vertical que pateix el sexe femení.
Aquestes desigualtats estan lligades a la configuració dels rols diferenciats entre
dones i homes i especialment al repartiment desigual de les tasques en l’àmbit
domèstic i reproductiu. A pesar de la plena incorporació de la dona al món laboral,
no s’ha tingut en compte el paper reproductiu de les dones pel que aquest es troba
encara avui supeditat a les tasques de la llar i de cura de persones dependents.
Per tant, és d’interès analitzar per una banda la situació de les dones de Vilafranca
del Penedès en el mercat de treball mentre per l’altra les mesures que l’Ajuntament
està portant a terme per afavorir la conciliació laboral, personal i familiar.
L’objectiu d’aquesta línia és doncs promoure una redistribució equitativa dels
treballs i dels temps entre dones i homes, tant en l’àmbit públic com privat.
S’ha tingut en compte per a la diagnosi:



La situació del mercat de treball a Vilafranca del Penedès
Serveis oferts pel Servei d’Ocupació i Formació de l’Ajuntament de Vilafranca
del Penedès.

a) Situació del mercat de treball a Vilafranca del Penedès
La taxa d’atur femení a Vilafranca del Penedès és superior a l’atur masculí. Com es
pot apreciar al gràfic, un 13,86% vers un 9,34%.
Gràfic 1. Taxa d’atur per sexe, gener 2019
13,86%

9,34%

Homes

Dones

Font: Elaboració pròpia a través del programa Hermes, 2019
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Si s’analitzen les dades desglossades per edat, s’observa que la major taxa d’atur
es presenta en totes les franges però en dues la situació és particularment acusada.
El primer cas es troba a la franja de 35 a 44 anys, on les dones presenten una
taxa d’atur de pràcticament el doble mentre els homes s’acosten al que s’anomena
plena ocupació tècnica (11,61% vers 6,28%). Tenint en compte que aquesta franja
d’edat correspon justament amb la fase de plena expansió de la carrera laboral
alhora que amb el moment vital en el que moltes persones encaren la fase de
maternitat i paternitat, el desequilibri en aquesta franja pot explicar el repartiment
de tasques de les llars vilafranquines.
El segon cas apareix a l’última franja d’edat, de 55 a 64 anys on l’atur femení és
un terç més elevat que el dels homes. És preocupant la diferència en aquesta
franja d’edat per la importància que té en els càlculs de les pensions de jubilació.
Gràfic 2. Taxa d’atur per sexe i edat, gener 2019
22,60%

13,24%

14,04%

13,18%
11,61%

10,47%

11,89%
9,85%

9%
6,28%

De 16 a 24 anys

De 25 a 34 anys

De 35 a 44 anys
Homes

De 45 a 54 anys

De 55 a 64 anys

Dones

Font: Elaboració pròpia a través del programa Hermes, 2019

Pel que fa a les dades de contractació registrada, els homes presenten un 0,29% de
contractació mentre que la de les dones és del 0,22%. Mancaria en aquest àmbit la
informació sobre el tipus de contractació. Seria d’interès constatar si a Vilafranca
del Penedès es reprodueix la tendència per la que els homes acostumen a tenir
treballs a temps complet i les dones a temps parcial.
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Gràfic 3. Contractació registrada per sexe, desembre 2018

0,29%
0,22%

Homes

Dones

Font: Elaboració pròpia a través del programa Hermes, 2019

En referència al perfil de les dones i els homes aturats, malgrat que no es disposen
de dades quantitatives sobre el col·lectiu, si que es compta amb la informació de
les persones ateses pel Servei d’Ocupació i Formació de l’Ajuntament. La major part
de demandants són persones de més de 25 anys (68%) i dones (52.5%). La
procedència seria bàsicament nacional (65%) tot i que les persones
extracomunitàries ocupen un percentatge relativament elevat (35%) en referència
amb el col·lectiu dins la població.

Es proposa l’elaboració d’una enquesta sobre les condicions de vida de les
dones i els homes de Vilafranca que facilités un coneixement acurat de com les
variables econòmiques, ocupació, règim de tinença d’habitatge, saluts, pràctiques
esportives, distribució de tasques i horaris, etc..

b) Serveis oferts pel Servei d’Ocupació
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

i

Formació

de

Des del Servei d’Ocupació i Formació de l’Ajuntament s’ofereixen una bateria de
programes adreçats a la ciutadania pel foment de l’ocupació:

Programes
Club de la Feina:
d’Inserció,
És un espai per la recerca de feina
Orientació
i L’any 2017 han assistit 485 persones amb el següent perfil:
Suport
a
la
Un 96.90% són majors de 25 anys.
Recerca de Feina
Un 62.88% són homes.
El 88.45% resideixen a Vilafranca.
Gestió d’ofertes i d’Intermediació:
Es tracta d’un servei d’intermediació gratuït per facilitar la cerca de
personal a les empreses i per facilitar la inserció de les persones
ateses al servei.
Durant l’any 2017 ha realitzat la gestió de 426 llocs de treball que
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ha generat més de 7700 candidatures assolint el 46% de les
ofertes.

Gràfic- Evolució cobertura ofertes de treball
74%
26%

2012

73%
27%

2013

71%
29%

2014

llocs de treball coberts

74%
26%

2015

81%

19%
2016

69%
31%

2017

llocs de treball per cobrir

Font: Memòria Servei Ocupació i Formació, 2017

Formació TIC, Alfabetització digital i recerca de feina
Són formacions adreçades a millorar el perfil competencial de les
persones. Són organitzat durant el 2017 3 accions formatives:
- Relaciona’t i troba feina. Treu partit dels teus contactes.
- Tinc més de 45 anys i no tinc feina. Què faig?
- Si la crisi et dóna llimones. Fes llimonada!
- Eines per una selecció de personal eficient amb resultats
satisfactoris.
Programes
d’Orientació

Orientació OMT:
Es porten a terme els Itineraris d’Orientació i Desenvolupament
Professional, itineraris amb una durada màxima de 8 i 10 sessions
combinant grupals i individuals.
Joves en acció per la recerca de feina:
És un programa específic adreçat a la població jove. Es programen
itineraris individualitzats d’inserció laboral, accions formatives en
competències bàsiques i dinamització del Club de la Feina.
Malgrat que es té un resum de la participació i èxit del programa,
les dades no estan desagregades per sexes ni es troben accions
específiques relacionades amb el foment de l’ocupació femenina.
Dispositiu Crit:
Des del Centre Municipal de Recursos per a la Inclusió i el Treball
es realitzen propostes individualitzades a persones derivades de
Serveis Socials.
L’any 2017 s’han atès a 190 persones, no s’ha trobat la informació
desagregada per sexe.
Vilafranca Inclusió:
Es tracta d’un programa de contractació de 6 mesos per a
persones en risc o situació d’exclusió social que s’articula al voltant
de l’eix de treball: “Noves experiències d’acompanyament a la
inserció, selecció, treball amb les famílies i acompanyament sociolaboral intensiu”. Treballa amb accions adreçades a tot el nucli
familiar.
Per l’any 2017 es van realitzar plans per 20 nuclis familiars, amb
23 persones.
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Programes
Formació

Dispositiu d’Entrenament de Competències:
Ofereix un programa de millora del perfil professional de la
persona usuària. Inclou sessions individuals i el grup.
Durant el 2017, 52 persones hi han participat. Es troba en aquest
cas informació desagregada per sexe i cal ressaltar que les dones
són àmplia majoria entre les usuàries del servei.
de PFI- Programes de Formació i d’Inserció:
S’adrecen a joves entre 16 i 21 anys que no han obtingut el
graduat en ESO. Permet a l’alumnat adquirir competències
professionals per una inserció laboral o la reincorporació al sistema
educatiu.
Cursos de Formació Professional:
Són accions formatives adreçades a persones en situació d’atur
laboral. Formen part de l’oferta del Servei d’Ocupació de Catalunya.
Programa SEFED:
El programa de Simulació Empreses amb Finalitat Educativa,
permet a persones en situació d’atur la obtenció del Certificat de
Professionalitat d’Activitats de Gestió Administrativa a través de la
metodologia de la simulació.
Inclou dinàmiques de networking per tal de posar en contacte els
participants amb professionals qualificats i empreses.

75%

83%
71%
60%

58%
42%

58%
42%

40%
25%

Formació
PFIOcupacional Hoteleria

29%
17%

PFI: PTT
Participants

SEFED

Joves per
l'Ocupació

Adapt
Penedés

Inserció laboral

Joves per l’ocupació:
Té la finalitat de formar persones joves en especialitats concretes,
el 2017 van ser en Operacions bàsiques de restaurant i Serveis
Auxiliars d’Estètica.
Adapt Penedès – Ocupació a la indústria local:
L’objectiu d’aquest projecte dels anys 2016 i 2017 va ser per una
banda entendre les necessitats que a nivell empresarial existeixen
en matèria de RRHH i per l’altra el disseny i realització d’accions de
formació adreçades a persones aturades i específiques per adaptarse a aquestes necessitats.
Programes
de
Formació i Treball

Curs d’Atenció Sociosanitària a Persones Dependents:
Formació vinculada als plans d’ocupació per centres sociosanitaris i
institucions socials per a la obtenció del Certificat de
Professionalitat.
El perfil majoritari de participants han estat dones d’entre 18 i 50
anys.
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Casa d’Oficis la Mainada:
Programa de formació per a joves en situació d’atur del barri de
l’Espirall. L’especialitat formativa s’ha enfocat a l’atenció i la cura
d’infants i adolescents.
També en aquest programa la participació femenina ha estat
majoritària.
Plans d’Ocupació

Programes destinats a la inserció laboral de persones en situacions
d’atur i amb dificultats per la seva inserció a través dels canals
habituals.
Integren a més de l’experiència laboral accions formatives i
d’orientació.

Dinamització
Comunitària

Espirall Fem Barri:
Projecte que inclou la creació d’un banc del temps, activitats del
foment del català i foment de la participació ciutadana.
Espirall Capital Humà:
Projecte que consta de dos Cicles d’Speed Networking i dos tallers
d’iniciació a les xarxes.

Campanya de la
Verema 2017

La finalitat del programa és posar a disposició de temporers i
veremadors diferents recursos durant les dates de la campanya.
Inclou un punt d’atenció en el que s’informa sobre la possible
oferta de vacants o, si en aquell moment ja no hi ha necessitat de
veremadors, sobre aquest fet junt amb la oferta de recursos pel
seu retorn i confort.

Programa
Vilafranca Virtual

Inclou
-

Accions
Comunicació

de

les següents accions:
Xarxa de punts d’accés a internet
Oferta de formació TIC
Vilafranca Webschool
Aprendre Vilafranca
Xarxa Punt TIC
Centre Col·laborador ACTIC
Institut d’Aprenentatge productiu IDAP
Xarxa Internacional d’Escoles i Projectes d’Aprenentatge
Productiu- INEPS
Punt de Suport de la UOC

Butlletí electrònic “Anem per Feina”
Adreçat a tota la ciutadania inclou entrevistes a empreses i a
persones beneficiàries del Servei d’Ocupació i Formació.
Ofertes de treball:
Des del Servei es publiquen les vacants al setmanari El3deVuit.
Web Servei d’Ocupació i Formació:
Es manté constantment actualitzada.
Xarxes Socials:
A través de Twitter es realitza la difusió de les ofertes de treball
Xaloc.
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Deriva d’aquesta informació l’existència de multitud de programes i serveis als que
una persona pot acollir-se. Malgrat aquest fet, destaca la inexistència de programes
específics adreçats a les dones, que són les que pateixes una incidència d’atur
major.
També cal inferir en què fins que la transversalitat de gènere i la interseccionalitat
com a praxis no estiguin realment incorporades, caldria desenvolupar programes
específics d’inserció laboral per a dones amb discapacitat.
Si s’analitzen les dades de les accions si hi ha informació desagregada per sexes, es
troba que la presència femenina és important si no majoritària.
Per un major anàlisi faltaria revisar si les accions d’orientació individuals però
sobretot grupals inclouen la sensibilització per a la no discriminació i l’apoderament
de les dones en la posada en valor de les competències adquirides en l’execució de
les tasques derivades del seu treball, tant productiu com reproductiu i domèstic.
A nivell de dades, mancaria incloure dins les memòries la informació desagregada
per sexes per tenir una millor visibilitat sobre la incidència real de la perspectiva de
gènere en les polítiques i accions que des del Servei d’Ocupació i Formació
s’estiguin realitzant. També seria de gran interès obtenir informació sobre les
ocupacions més demandades per les dones de Vilafranca del Penedès vinculades al
nivell formatiu.
De cara a les accions del present Pla, caldria també incloure la promoció de la
igualtat de gènere que des del Servei d’Ocupació i Formació es realitza vers les
empreses. Des d’informar de l’obligatorietat d’acomplir les dues lleis d’Igualtat, és a
dir, la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes, i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, així
com la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència que
contemplen accions dirigides a les empreses i a les dones treballadores. També
remarcar la necessitat d’incorporar el clausurat de gènere en la contracció pública.
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Línia estratègica 6. Reconeixement
participació de les dones

del

lideratge

i

la

Un element central dins de l’assoliment de la igualtat efectiva entre dones i homes
és la participació sociopolítica de la dones. Sent més de la meitat de la població,
una presència més reduïda de les dones significa una pèrdua no tan sols en el ple
assoliment dels drets de les dones sinó també del conjunt de la societat.
Per tenir de informació sobre la participació sociopolítica de les dones a Vilafranca
del Penedès, s’analitzarà aquesta participació en les diferents esferes. Això és, en
els òrgans de decisió municipals, en les entitats i associacions i en el conjunt de la
ciutat en general. Resumint, en tots els àmbits que contribueixen a la cohesió social
i municipal.
La finalitat d’aquesta línia estratègica és 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.
Els elements analitzats per a la diagnosi han estat:



Paritat en la participació política a Vilafranca del Penedès
Participació de les dones en la vida associativa i social de Vilafranca del
Penedès.

a) Paritat en la participació política
El consistori està format per 21 persones d’entre les quals 14 homes inclòs l’alcalde
i 7 dones el que representa el 67% d’homes vers el 33% de les dones. Així doncs,
manca la paritat tant pel que fa al ple de la corporació com pel que fa a l’equip de
govern ja que aquest està compost per 8 homes i 4 dones d’un total de 12
persones que torna a traduir-se en un 67% d’homes i un 33% de dones.

Equip de govern:













Alcaldia i Comunicació
Regidor de Planificació, Innovació i Acció Territorial, 1er Tinent
d’Alcalde
Regidor de Serveis Centrals i Hisenda, 2n Tinent d’Alcalde
Regidor de Territori, Serveis Urbans i Medi Ambient, Habitatge i
Protecció Civil, 3er Tinent d’Alcalde
Regidor de Benestar Social, 4t Tinent d’Alcalde
Regidor de Promoció Econòmica i Ocupació i Seguretat Ciutadana,
Cinquè Tinent d’Alcalde
Regidora d’Ensenyament i Relacions Internacionals
Regidora de Promoció Turística
Regidora d’Esports, Salut i Consum
Regidor de Cultura i Gent Gran
Regidora d’Igualtat, Solidaritat i Cooperació
Regidor de Joventut, Participació i Voluntariat

També manca la representació equitativa entre dones i homes en relació a l’equip
de l’oposició ja que són 9 homes i 3 dones per l’actual mandat 2015-2019.
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b) Participació social i associativa
A Vilafranca hi ha un gruix important d’entitats, de fet, són 417 associacions que
s’aglutinen en un ventall ampli de temàtiques socials, acadèmiques, artístiques i un
llarg etcètera. Tot i així, cal destacar que la majoria d’entitats són esportives, tot i
que agrupant els diferents àmbits de les associacions culturals (cultura, cultura
popular, teatre, art, literatura, etc.) aquest seria l’àmbit majoritari.
Gràfic 1. Tipologia d’entitats 2018
Associacions Esportives
Associacions Sanitat i Serveis Socials
Associacions de Cultura Popular
Associacions de Cultura
Associacions de Música
Associacions d’Educació
Associacions de Joventut i Lleure
Associacions de Medi Ambient i Protecció …
Associacions de comerciants
Associacions Societat
Associacions d’Immigració
Associacions Solidaritat i Cooperació
Associacions Teatre
Associacions de Dansa
Associacions de Gent Gran
Associacions de veïns
Associacions religioses
Associacions d’Art
Associacions d’Estudis i Recerca

18%
12%
11%
8%
7%
7%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%

Font: elaboració pròpia a partir del directori del web de l’ajuntament de Vilafranca del Penedès
Total=417

Ara bé, com es recull en el treball qualitatiu, a Vilafranca les dones participen cada
vegada a més espais sense entrar de manera paritàries a les juntes directives ni a
encapçalar rols de lideratge.

Segons els resultats de l’informe del Pla Local de Joventut 2015-2018, a Vilafranca
apareix la necessitat d’incrementar la participació associativa de les persones joves
i es detecten certes variables que la poden dificultar:
-

Endogàmia participativa (sempre participen les mateixes persones)
Socialització primària: manca de la cultura associativa en l’entorn familiar
Percepció entitats tancades i compactes que dificulta
Manca de confiança en les iniciatives de les persones joves de la Vila
Deficiències en els canals i estratègies de comunicació amb l’administració
pública
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A nivell d’espai estable de participació ciutadana i d’entitats, partits polítics i
sindicats de Vilafranca específic per a dones existeix, des de la seva constitució a
l'octubre de 1997, el Consell Municipal per la Igualtat. La seva finalitat és
contribuir, avançar i fer visible l'aportació de les dones a la societat per tal de
superar les desigualtats i fomentar la coresponsabilitat d'homes i dones en tots els
àmbits socials.

L'objectiu de la creació d'aquest Consell Municipal per la Igualtat és que les tasques
que es desenvolupin tan a nivell municipal, com social, contemplin les necessitats
des de la perspectiva de la igualtat de drets dels homes i les dones i el dret a
gaudir-ne de les diferències.
Pel que fa a les accions proposades el Pla x la Igualtat, només es va realitzar
formació a les dones a la Vila dins el marc de l’Escola de Vida en temàtica social,
jurídica i emocional.

Existeixen dues associacions classificades en l’àmbit d’Igualtat i drets:




Associació Cultural Cambra Pròpia: és una entitat de dones que té com a
finalitat organitzar activitats de caire cultural i social per promoure i
fomentar la igualtat de gènere potenciant el paper de la dona dins la
societat.
Associació entre tots: compost per persones amb diversitat funcional, facilita
l’assessorament legal i realitza activitats dirigides a aquest col·lectiu per tal
de col·laborar en la integració del seu dia a dia a la societat.

Ara bé, altres entitats que estan prenen forma són La Ruda Antipatriarcal i
Diversos. La primera, La Ruda Antipatriarcal, que aplega a unes 25 persones entre
21 i 35 anys, es defineixen com un col·lectiu feminista del Penedès vinculat al
feminisme revolucionari i anticapitalista. Molt actives en les seves reivindicacions i
accions, denuncien la poca visiblització de les dones i participen activament com
agents preventives per un espais d’oci lliures de violència masclista. Disposen d’un
web propi: https://larudafeminista.wordpress.com/ i presència a les xarxes socials.
Diversos és una entitat no formalitzada encara que funciona des de fa més d’1 any
a l’entorn de la reclamació dels drets del col·lectiu LGTBI des d’una perspectiva
feminista. Reclamen de manera directa la superació de la mirada binària i
s’enfoquen en accions de sensibilització i formació.
No es disposen de més dades per poder visibilitzar el paper de les dones al món
associatiu de Vilafranca del Penedès.
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6. Conclusions: punts forts i punts de millora
Punts forts

Punts de millora



S’ha
elaborat
una
avaluació
exhaustiva de l’anterior Pla, al
qual
és
un
exercici
de
transparència, retiment de comptes
i coneixement del què realment va
funcionar i el que no com a punt de
partida.



Cal avançar en la transversalitat
de gènere a través de l’aplicació
de la perspectiva de gènere en
tots
els
departaments
de
l’Ajuntament,
donat
que
s’ha
detectat una absència notable en la
majoria dels programes i projectes
analitzats.



La disponibilitat del personal
polític, i tècnic per participar en
tot el procés de treball, en
especial la implicació d’Igualtat.



De manera concreta és precís
planificar des de la perspectiva
de gènere i elaborar informes
d’impacte de gènere, tal com
marca les dues Lleis d’Igualtat.
Sense aquesta planificació serà
realment
difícil
aplicar
la
transversalitat de gènere en les
polítiques municipals.



La xarxa de complicitats que
s’ha creat amb el personal de la
corporació així com amb les
entitats de la ciutat per avançar
en les polítiques d’igualtat de
gènere.



La formació en perspectiva de
gènere entre tot el personal
hauria de ser una de les prioritats
del proper pla d’accions.



La formació especialitzada de la
què
disposa
el
personal
d’Igualtat i del SIAD que facilita
el desplegament de les polítiques
d’equitat de gènere.



A nivell organitzatiu, tots els
serveis vinculats a la igualtat
efectiva entre les dones i els
homes així com a la violència
masclista haurien de quedar
sota un mateix paraigües. Això
permetria optimitzar els recursos
tant humans com econòmics.



La voluntat d’avançar des de la
perspectiva interseccional. En
especial les discapacitats.





El treball inicial sobre la prevenció
i l’abordament de les violències
masclistes,
en
especial
als
espais d’oci i a les festes.



La necessitat de reforçar amb
recursos humans la regidoria
d’igualtat per poder desenvolupar
el futur Pla, donat que, a l’actualitat
únicament es destina el 33% d’una
jornada laboral.
La necessitat de disposar d’un
estudi
exhaustiu
sobre
les
condicions
de
vida
de
la
ciutadania de Vilafranca des de
la perspectiva de gènere que
sumi totes les regidories per
avançar en una planificació integral
des de la transversalitat de gènere.
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7. Pla d’Accions

Una vegada realitzada la diagnosi de gènere, en base a les 6 línies estratègiques:



Línia 1. Compromís amb la igualtat de gènere



Línia 2. Accions contra la violència masclista



Línia 3. Drets i qualitat de vida



Línia 4. Coeducació i transmissió d’una cultura igualitària



Línia 5. Reformulació dels treballs i dels temps



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

s’ha procedit a dissenyar un total de 73 accions a desenvolupar en els propers
4 anys, de manera transversals des de diferents Serveis de l’Ajuntament de
Vilafranca.

L’estructura del pla d’accions incorpora, un objectiu general i cada acció, el o els
Serveis responsables, l’any de realització de la mateixa i els indicadors de
seguiment i avaluació.
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Pla d’Accions
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Línia 1. Compromís amb la Igualtat de gènere
Objectiu


Situar la igualtat efectiva entre les dones i homes com a dret fonamental de les persones i com a valor central de l’acció
municipal i incorporar la transversalitat de gènere en totes les polítiques locals així com avançar en la interseccionalitat.

Accions

Responsable

Any

Indicadors

1

Aprovar el III Pla d’Igualtat de gènere per a la
ciutadania de l’Ajuntament de Vilafranca al Ple
Municipal.

Servei d’Igualtat

2019

 Núm. de vots favorables al III Pla
d’Igualtat de gènere

2

Actualització del Pla d’Igualtat Intern.

Recursos Humans

2019

 Aprovació del Pla d’Igualtat Intern

3

Formació en perspectiva de gènere al personal
polític.

Servei d’Igualtat
Recursos Humans

2019

Servei d’Igualtat
Recursos Humans

2019

Servei d’Igualtat

2019

Servei d’Igualtat
Comunicació

2019

4

5

6

Formació específica en igualtat de gènere a tot el
personal que treballi per l’Ajuntament de les
empreses subcontractades.
Donar a conèixer el Pla i totes les mesures
d’igualtat de l’Ajuntament a través d’una breu
formació online sobre igualtat per a les noves
incorporacions a la plantilla.
Organitzar una jornada de sensibilització per als
mitjans de comunicació locals sobre notícies amb
perspectiva de gènere.

 Cursos realitzats
 Núm. de persones participants als
cursos (per sexe)
 Cursos realitzats
 Núm. de persones participants als
cursos (per sexe)
 Núm. de persones participants a la
formació online (per sexe)
 % de noves incorporacions que han
finalitzat amb èxit el curs
 Persones assistents a la jornada (per
sexe)
 Mitjans assistents a la jornada

7

Formació en perspectiva de gènere a tot el
personal municipal.

Servei d’Igualtat
Recursos Humans

2019 2021

 Cursos realitzats
 Núm. de persones participants als
cursos (per sexe)
 % de plantilla formada en igualtat de
gènere

8

Mantenir la Comissió tècnica d’igualtat.

Servei d’Igualtat

2019 2023

 Serveis participants a la
tècnica
 Núm. de reunions realitzades

9

Continuar impulsant la Campanya del 8 de març
amb tots els agents implicats.

Servei d’Igualtat

20192023

 Núm. d’actes realitzats
 Núm. de persones participants
sexe)
 Núm. d’entitats participants

Contractació
Compres
Serveis d’Igualtat

2020

 Contractació social i de gènere

Contractació
Intervenció
Serveis d’Igualtat

2020

 Revisió
de
les
subvencions
clausurat de gènere

Servei d’Igualtat

2020

 Núm. de serveis que recullen dades
desagregades per sexe

Comissió d’Igualtat
Recursos Humans

2020

Comissió d’Igualtat
Servei d’Igualtat

20202023

10

11

12

13

14

Garantir que el clausurat social i de gènere està
inclòs en tots els contractes públics i ampliar la
seva aplicació a les empreses subcontractades.
Assegurar que a les bases de les convocatòries
de subvenció s’incorpori sempre el clausurat de
gènere.
Fer un acompanyament específic a les diferents
àrees per promoure la recollida de dades
desagregades per sexe.
Formació en pressupostos amb perspectiva de
gènere a la Comissió Tècnica d’Igualtat i aquelles
persones directament vinculades amb l’elaboració
del pressupost municipal.
Avaluació in itinere del III Pla d’Igualtat.

Comissió

(per

amb

 Persones assistents a la formació (per
sexe i àrea)

 Realització de l’avaluació

73

15

16

Elaboració dels pressupostos amb perspectiva de
gènere.
Elaborar un estudi sobre les condicions de vida
de la població de Vilafranca des de la perspectiva
de gènere i transversal a totes les àrees de
l’Ajuntament.

Servei d’Igualtat
Serveis Econòmics

2021

 Partides pressupostàries analitzades

Comissió d’Igualtat
Servei d’Igualtat

20212022

 Realització de l’estudi
 Nombre d’àrees participants
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Línia 2. Accions contra les violències masclistes
Objectius
 Promoure l'eradicació de la violència masclista a través del compromís institucional i social, fent especial ressò en la
prevenció i ens els serveis d’informació i orientació, d’atenció psicològica i assessorament jurídic a les dones de Vilafranca.
Accions

1

2

3

4

Aprovació del Protocol contra les agressions
sexistes als espais públics i espais d’oci i Festa
Major.
Estudiar la viabilitat d’introduir l’assessorament
laboral i d’habitatge per a les dones que
pateixen violència masclista.

Recopilació i anàlisi sistemàtic de les dades de
violència masclista per elaborar l’Informe
d’Impacte de la violència masclista a Vilafranca.
Mantenir tots els serveis d’informació i
orientació,
d’atenció
psicològica
i
assessorament jurídic a les dones de Vilafranca.

Responsable

Any

Indicadors

Servei d’Igualtat

2019

 Aprovació del Protocol
 Serveis implicats en l’elaboració del
Protocol

Servei d’Igualtat

2019

 Realització de l’anàlisi de viabilitat

20192023

 Serveis que recopilen les dades de
violència masclista
 Elaboració de l’Informe d’Impacte de la
violència masclista

Servei d’Igualtat
Serveis Socials
Mossos d’Esquadra
Policia Local
CAP


SIAD

20192023



Recursos humans i econòmics destinats
als serveis
Núm.
d’atencions
dels
serveis
d’informació i orientació, d’atenció
psicològica i d’assessorament jurídic.
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5

Mantenir els Serveis d’atenció a Infants i
adolescents i el grup de dones en situació de
violència masclista per tal de promoure la
recuperació.

SIAD

6

Visualització de la Comissió tècnica contra els
maltractaments i ampliació dels serveis.

7

Capacitació
continuada
de
les
persones
integrants de la Comissió tècnica contra els
maltractaments.

8

Continuar impulsant la Campanya del 25 de
novembre, dia internacional de l’eradicació de
la violència masclista, adreçada a diferents
col·lectius i treballant diverses temàtiques cada
any.

9

Garantir la continuïtat dels Punts Liles a la Festa
Major de Vilafranca i ampliar-los als espais d’oci
importants de la ciutat

10

Creació d’un grup de noves masculinitats

Núm.
d’usuàries
dels
serveis
d’informació i orientació, d’atenció
psicològica i d’assessorament jurídic.

20192023

 Núm. d’infants i adolescents participants
(per sexe)

SIAD
Consell Comarcal de
l’Alt Penedès

20192023

 Núm. de serveis implicats a Comissió
 Nous serveis incorporats a la Comissió

Servei d’Igualtat
Recursos Humans
Consell comarcal Alt
Penedès (Igualtat)

20192023

 Núm. de persones formades
Comissió
 Hores de formació realitzades

20192023

 Núm. d’activitats de la campanya del
25N
 Núm. de persones assistents (per sexe)
 Serveis implicats a la campanya del 25N
 Entitats implicades en la campanya del
25N

20192023

 Nombre de Punts Liles per any
 Nombre de persones ateses per any i
sexe

20192023

 Creació del grup
 Nombre de reunions
 Nombre d’homes participants

SIAD

Servei d’Igualtat
SIAD

Servei d’Igualtat
Policia Local

de

la
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11

Realitzar una auditoria
perspectiva de gènere

de

seguretat

amb

12

Implementar marxes exploratòries des de la
perspectiva de gènere

Servei d’Igualtat
Urbanisme
Habitatge

2021

 Auditoria realitzada

Servei d’Igualtat
Policia Local

2021

 Marxa exploratòria realitzada
 Nombre de dones assistents
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Línia 3. Drets i qualitat de vida
Objectiu
 Promoure un model de ciutat inclusiva dels drets socials i de la qualitat de vida de totes les persones al llarg de tot el cicle de vida des de la
interseccionalitat.
Accions

Responsable

Any

Indicadors

20192022

 Realització de la trobada esportiva
 Nombre de participants per sexe

20192023

 Realització del taller
 Nombre de participants

20192023

 Accions d’incorporació de la perspectiva
de gènere

1

Organitzar una trobada d’esport femení anual.

Igualtat
Servei d’Esports

2

Realitzar tallers per a dones nouvingudes a les
escoles.

Convivència
Ciutadania

3

Incorporar la perspectiva de gènere a la
programació dels Casals de la Gent Gran així
com a les entitats de persones amb
discapacitat.

Espai actiu
Gent Gran
Igualtat
Gent Gran

4

Elaboració de projectes
perspectiva de gènere.

Serveis
Socials
(àmbit comunitari)
SIAD

20192023

 Elaboració de projectes comunitaris

5

Continuar incorporant la perspectiva de gènere
en la cooperació internacional.

Cooperació
Igualtat

20192023

 Projectes desenvolupats anualment

6

Incorporar la perspectiva de gènere a la salut
pública i desenvolupar projectes conjunts

Servei
pública

20192023

 Nombre de projectes desenvolupats

comunitaris

amb

de

i

de

la

salut
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7

8

9

10

Elaborar el Pla de mobilitat amb perspectiva de
gènere
Elaborar un estudi sociològic sobre les
necessitats de les dones grans i/o amb
discapacitat,
sobretot
sobreenvellides
de
Vilafranca.
Dissenyar un Circuit urbà esportiu amb
perspectiva de gènere i per persones amb
discapacitat física, mobilitat reduïda i sensorial
(auditiva i visual), per a la mobilitat reduïda,
assegurant l’òptima il·luminació, connexió amb
els autobús públic, etc.
Elaborar una enquesta de necessitats a les
famílies amb dificultats socioeconòmiques des
de la perspectiva de gènere, amb l’objectiu de
conèixer quines mancances poden tenir en
temàtiques com ara reforç escolar, pràctica
esportiva, lleure, etc.
municipals

amb

Urbanisme
Mobilitat

2019

 Document amb perspectiva de gènere

Serveis Socials
Servei d’Igualtat

2019

 Elaboració de l’estudi

Esports
Urbanisme
Servei d’Igualtat

2020

 Circuit dissenyat

Serveis Socials

2020

 Elaboració de l’enquesta
 Nombre de famílies participants

Servei d’Obres
Urbanisme
Servei d’Igualtat

2021

 Avaluació realitzada
 Mesures preses

20202023

 Activitat desenvolupada
 Nombre de persones participants per sexe

20212022

 Activitat desenvolupada
 Nombre de persones participants

11

Avaluar les instal·lacions
perspectiva de gènere.

12

Desenvolupar activitats sobre igualtat de
gènere dins la programació dels Casals de la
Gent Gran i les entitats de discapacitat.

Espai actiu de
Gent Gran
Serveis Socials

13

Oferir formacions per combatre la bretxa digital
que afecta principalment a les dones.

Foment d’ocupació
Gent Gran
Igualtat

la
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Línia 4. Coeducació i transmissió d’una cultura igualitària
Objectiu
 Promoure una coeducació que potenciï la igualtat d’oportunitats i l’eliminació de tota discriminació per raó de gènere, així com integrar de forma explícita i
amb continguts d’aprenentatge la perspectiva de gènere.
Accions

Responsable

Any

1

Reconèixer i identificar les escoles i centres de
secundària, que desenvolupin projectes de
coeducació en el seu projecte educatiu.

Servei d’Educació

2019

2

Proposar al Pla de Formació de Zona activitats
formatives adreçades als docents sobre
coeducació.

Servei d’Educació

2019

3

Realitzar la programació de la Festa major amb
perspectiva de gènere i amb cartells paritaris

4

Fomentar les Pregoneres a les Festes Majors de
Vilafranca

5

Incloure a les licitacions vinculades a la Festa
Major de Vilafranca clàusules no sexistes
(conèixer el Protocol contra les agressions
sexistes, missatges igualitaris, formacions,
música no sexista...)

Servei de Cultura
Administradors/res
de la Festa Major
Consell de la Festa
Major
Servei d’Igualtat
Alcaldia
Servei de Cultura
Administradors/res
de la Festa Major
Servei d’Igualtat
Alcaldia
Servei de Cultura
Administradors/res
de la Festa Major

Indicadors

 Núm. de distincions/reconeixements a les
escoles
 Nombre d’activitats realitzades
 Nombre d’assistents a l’acte (per sexe)
 Núm. de formacions sobre coeducació
 Núm. de persones formades sobre
coeducació (per sexe i per centre
educatiu)

20192023

 Nombre d’actuacions de dones i homes

20192023

 Nombre de Pregoneres en el decurs el III
Pla d’Igualtat

20192023

 Inclusió de la clàusula no sexista
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Servei d’Igualtat

6

Impartir educació emocional i sexual a les
escoles i a l’IES a través de tallers, xerrades,
teatre social, etc.

Regidoria d’Igualtat
Servei d’Educació
Joventut

20192023

 Realització de tallers
 Núm. d’assistents (per sexe)
 Grau de satisfacció

7

Fomentar la realització de treballs de recerca de
batxillerat en perspectiva de gènere.

Servei d’Educació
Servei d’Educació

20192023

 Núm. de treballs
gènere realitzats

8

Elaborar material educatiu que promogui la
igualtat de gènere per diferents franges d’edat.

Servei d’Educació
Regidoria d’Igualtat
Joventut

20192023

 Tipus de material elaborat
 Tipus de difusió del material realitzada

9

Col·laboració en la difusió de les activitats i
serveis de gènere, des de les xarxes socials i
creació d’un hashtag específic.

Cultura i Joventut

20192023

 Núm. de posts/entrades realitzades sobre
activitats sobre igualtat de gènere
 Creació del hashtag

10

Programació d’ activitats anuals des de la
perspectiva de gènere, en els diferents cicles
d’activitats que ofereix el Servei de Cultura i
Joventut.

Cultura i Joventut

20192023

 Tipus d’activitats planificades
 Núm. de persones participants (per sexe)

11

Fomentar els camins segurs i accessibles per
anar a les escoles de forma igualitària en tots
els barris.

Servei d’Educació
Mobilitat
i
via
pública
Urbanisme

20192023

 Núm. i localització de camins que s’han
promogut

12

Realització d’un projecte coeducatiu de ciutat
amb totes les escoles de Vilafranca amb la
participació de les direccions dels centres,
professorat, alumnat i AFAS.

Regidoria d’Igualtat
Servei d’Educació

20202023

 Redacció del projecte
 Nombre d’accions desenvolupades
 Nombre d’escoles intervinents

en

perspectiva

de
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13

Organitzar tallers sobre com integrar els valors
de la igualtat de gènere entre les diferents
entitats de Vilafranca.

Regidoria d’Igualtat

20202023

 Nombre de tallers organitzats
 Nombre de persones participants per sexe

14

Projecte de coeducació i diversitat en l’educació
no formal

Serveis d’Igualtat

2021

 Projecte realitzat

15

Formació
gènere

Serveis d’Educació

2021

 Nombre de formacions organitzades
 Nombre de persones assistents per sexe

de

famílies

amb

perspectiva

de
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Línia 5. Reformulació dels treballs i dels temps
Objectiu
 Promoure una redistribució igualitària dels treballs i dels temps entre dones i homes, tant en l’àmbit públic com privat impulsant mesures que afavoreixin
la conciliació de la vida personal, laboral i familiar i la coresponsabilitat familiar.
Accions

Responsable

Any

1

Apostar pels nous usos del temps i tenir
presència a la Comissió de la reforma horària a
Catalunya.

Servei d’Igualtat

20192023

 Accions realitzades en matèria de nous
usos del temps
 Participació en la Comissió de la reforma
horària

2

Mantenir les beques per facilitar la conciliació
familiar
per
a
l’assistència
a
accions
ocupacionals.

Servei d’Ocupació

20192023

 Núm. de beques atorgades

3

Continuar tenint en compte les necessitats
majoritàries de conciliació en la programació
(calendaris, horaris) de les accions que
organitza el Servei d’Ocupació.

Servei d’Ocupació

20192023

 Núm. d’accions realitzades per franges
horàries

4

Oferir serveis de canguratge a totes les
activitats
que
promouen
la
participació
ciutadana

Oficina
Participació
Ciutadana

20192023

 Nombre de serveis oferts

Proposar a la comissió nomenclàtor noms de
personatges femenins pels nous carrers i
equipaments municipals

Servei d’Igualtat
Comissió
nomenclàtor
Alcaldia

20192023

 Nombre i percentatge de carrers amb
nom de dona
 Nous carrers amb nom de dona
incorporats
 Nombre d’equipaments municipals sobre
el total amb noms de dones

Inclusió, de forma transversal a les accions
formatives sobre ocupació, temes d’igualtat de
gènere.

Servei d’Ocupació

20192023

 Temes sobre igualtat incorporats a les
accions formatives sobre ocupació

5

6

de

Indicadors
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7

8

9

Aplicació
del
model
d’ocupabilitat
per
competències en l’atenció a les persones i en la
gestió de les ofertes de treball de les empreses:
el model per competències, ben aplicat, ajuda a
evitar la discriminació per sexe o qualsevol altre
factor personal (edat, procedència...)
Establir un protocol d’igualtat per entrevistes de
treball
(evitar
segons
quines
preguntes
relacionades amb càrregues familiars i establir
el currículum sense foto), especialment en
l’Administració.
Realitzar una prova pilot de reforma horària
impulsada des de l’Ajuntament amb el sector
educatiu, comercial i altres de la ciutat

Servei d’Ocupació

20192023

 Mesures implementades per aplicar el
model d’ocupabilitat per competències

Servei d’Ocupació

20192023

 Realització del protocol
 Nombre de persones entrevistades sota
aquest protocol

Servei d’Igualtat
Alcaldia

2023

 Prova pilot realitzada
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Línia 6. Reconeixement del lideratge i la participació de les dones
Objectiu
 Fomentar la participació de les dones en tots els nivells i àmbits de la vida pública, impulsant la presència de les dones en
associacions, entitats i processos de participació ciutadana per afavorir la visibilitat i lideratge en la presa de decisions.
Accions

1

Facilitar espais de reunió per a les dones de
Vilafranca, fomentant l’associacionisme.

2

Establir als barris espais per a trobades de dones
grans i donar-los a conèixer.

3

Organitzar una trobada de dones, a nivell de
ciutat, en el marc del 8 de març, per generar
xarxa i visibilitzar la participació de les dones.

Responsable

Any

Indicadors

Servei d’Igualtat

20192023

 Núm. de dones associades a Vilafranca
 Núm.
d’associacions
de
dones
de
Vilafranca
 Espais cedits a les entitats

Servei d’Igualtat
Servei
de
Gent
Gran

20192023

 Espais als barris per a dones grans

Servei d’Igualtat
Participació

20192023

 Núm. de dones participants en la trobada

4

Organitzar i/o donar suport a activitats
formatives al voltant de la igualtat de gènere.

Servei d’Igualtat
Joventut
SIAD

20192022

 Núm. de debats organitzats
 Núm. de persones participants (per sexe)

5

Continuar proporcionant suport tècnic i econòmic
a les entitats de dones.

Servei d’Igualtat
Servei de Cultura
SIAD

20192022

 Pressupost destinat a les subvencions en
matèria d’igualtat
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6

Col·laboració amb la Xarxa de Biblioteques de
Vilafranca en matèria d’igualtat de gènere.

Servei d’Igualtat
Xarxa
de
Biblioteques

20192023

 Núm. d’activitats per la igualtat de gènere
organitzades per la Xarxa de Biblioteques

7

Incrementar el fons de les biblioteques
Vilafranca sobre igualtat de gènere

Servei d’Igualtat
Xarxa
de
Biblioteques

20192023

 Nombre de noves adquisicions

8

Fomentar la creació de cercles de dones o
vocalies femenines en les Associació de Veïns i
Veïnes,

Servei
de
Participació
Servei d’Igualtat

2021

 Campanya de foment
 Nombre de vocalies de dones creades

Organitzar una jornada de sensibilització vers les
polítiques d’igualtat de gènere entre les
organitzacions religioses

Servei d’Igualtat
Convivència
Ciutadania
Participació
Voluntariat

2021

 Jornada organitzada
 Nombre d’entitats assistents

9

de

i
i
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Annexos
Annex 1. Relació de persones i serveis que han format part de
la Comissió d’Igualtat


Angel Hom Cap de Cultura



Montse Mestre Cap de Participació i Voluntariat



Montse Gonzalez. Cap de Ocupació



Joan Alcalà. Caporal de la Policia Local



Xavi Senabre Cap de Serveis socials



Marc Sorribas.



Dolors Peñafiel. Cap d’educació



Nuria Sanromà. Cap de Salut



Marta Martínez. Cap d’Urbanisme



Jordi Gallego. Cap d’esports



Rubèn Calvo. Cap de Joventut gràfic

Tècnic de convivència i Ciutadania

Annex 2. Relació de persones entrevistades per a la realització
de la diagnosis de gènere



Pere Regull, Alcalde de Vilafranca,



Montse Arroyo, Regidora d’Igualtat,



Eva Millas Toboso, Tècnica d’igualtat i Cooperació



Víctor Laspalas, Cap del Servei de Recursos Humans



Almudena Pedreño, Tècnica de RRHH



Ruben Calvo, Cap de Joventut



Marta Martinez Cap d'Urbanisme



Joan Alcalá, Caporal Policia Local



Esther Serret Beltran, Responsable del SIAD



Carme Garrido, Entitat Entretots

88

Annex 3. Relació de persones i entitats que han contribuït en
les dinàmiques participatives
a) Consell Municipal per la Igualtat












Anna Pujadò
Laura Ràfols
Leonor Giron
Fina Santacana
Antoni Alsina
Roser Lloverol
Aurora Ferré
Asma Harti
Gemma Gonzalez Piquet
Carme Garrido

VEC
CUP
PSC
Associació Ginesta
Sindicalistes solidaris
Amnistia Internacional
Amnistia Internacional
La Llum del Nord
AAVV Poble Nou
Entretots

b) Entitats esportives i lúdiques











Raquel Rivas
Salvador Casals.
Esther Vicente
Montse Aragonès
Montse Roca
Ignasi Blanca
Jordi Solis
Josep Alsina
Raimon Llosas

c)







Entitats i joves
La Ruda Antipatriarcal
Max Bielma
Xena Moreno
Mariona Cuyàs
Biel Barberà
Jules Otero

ADDA PER DONES
Societat La Principal
Xicotes de Vilafranca
Xamba
Fundació la Espiga
Futbol Americà
Grup Excursionista Penedès
Club Futbol Base Espirall
Club Futbol Femení Atlètic Vilafranca

Clara Sant, Cristina Gallardo
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