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Actuacions municipals per al foment de la Igualtat de Gènere a Arenys de 
Munt. 
 

Commemoració del Dia Internacional de la dona 8 de març 
 
Des de les Regidories d'Igualtat de Gènere i de Benestar Social, s’ha apostat 

de nou per l’acció  comunitària. 
S’han dut a terme les següents actuacions: 
- Del 7 al 23 de març: Exposició Punts de llibre, fets per alumnes de 4rt ESO 

de d'Institut Domènec Perramon, a la Biblioteca Antònia Torrent i Martori. 
S’habilita una urna i material per a que la gent del poble voti el Punt de 

llibre que més li agradi.  
Els Punts de llibre finalistes s’editaran i queden per al préstec de llibres a la 
Biblioteca.  

També es fa l’Aparador Cultural: 8 de març, amb imatges de sufragistes i 
una taula dedicada a escriptores.  

- Dimarts 8 de març: Classe Oberta de Tai-xí a la Plaça de l’Església i 
repartiment de clavells com cada any, a càrrec de l’associació de dones del 
municipi, Donaviva 

 
També es realitza una activitat conjunta amb l’Espai Jove l’Escorxador, 

durant les hores de pati a l’institut en el marc del PIDCES, es recullen 
reflexions sobre el Dia internacional de les Dones. Es crea un mural a partir 
d’imatges i les reflexions que aporten joves. Hi participen al voltant de 30 

alumnes. 
 

- Dijous 10 de març: Conferència de la Gemma Cánovas Sau, sobre la 
situació de les dones en la societat actual, al Centre Moral ; participen 
aproximadament 10 persones. 

 
- Divendres 11 de març:Classe Oberta de defensa personal, a càrrec de 

Donaviva. 
- Dissabte 12 de març:  Recital de Poesia: Lluna Minvant, homenatge a Maria 

Mercè Marçal.                                     

- Presentació a càrrec de l'escriptora Anna Rosell. Amb les veus de Emília 
Illamola (escriptora) i  Ruth Tururuth (recitadora i autora), entre d’altres.I 

Concert de La Tocanta                                                             
- Organitza el programa Distàncies i Ràdio Arenys de Munt. 

 
- Diumenge 13 de març:Lectura del Manifest Institucional, monòleg, Solo de 

dansa i Flashmob perla igualtat. L’Acte té lloc a la Plaça de l’Església. 

El procés per a la creació del Flashmob s’inicia el mes de gener 2016, en el 
qual participen més de 39 dones i un home. En l’acte a la Plaça assisteixen 

al voltant de 140 persones . 
 

PLA LOCAL D'IGUALTAT DE GÈNERE 
 

Durant l’any 2016, s’inicia el treball de seguiment de l’implementació del Pla 
Local d’Igualtat. En relació a les línies d’actuació previstes, es duen a terme 
les següents accions: 

Línia 1: Igualtat 
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Es fa un seguiment constant i de planificació del Pla. 
S’organitzen celebracions de diades: 8 març i 25 de novembre, en 
col·laboració amb altres agents i entitats del territoris (donaviva, Regidoria 

de Joventut, Ensenyament), obertes a tota la població. 
Es realitza la compra i penjada de la bandera per a la celebració del dia 

LGTB.  
Línia 2: Acció contra la violència: 
- Seguiment Protocol: 

Es realitzen 2 reunions de treball: amb l’equip de serveis Socials i 
posteriorment una reunió dels agents que formen part del Protocol 

d’abordatge en casos de violencia  (serveis Socials i Cossos de seguretat). 

- Difusió de la línea d’atenció telefònica en casos de violència masclista: 
Es posen cartells del número d’atenció en casos de violència, de la 
Generalitat, en totes les botigues que formen part de l’ABIC. 

- Participació en la Xarxa d’Agents per a la prevenció de relacions abusives 
del Maresme, organitzada pel Consell Comarcal i la Direcció general de 

Joventut, amb el suport de l’institut Català de les Dones.  
S’assisteix a un seguit de trobades amb professionals d’altres municipis de 
la comarca per a generar un espai de coordinació i d’intercanvi 

d’experiències. Després d’un procés formatiu, es crea un document conjunt 
on constent accions dissenyades per professionals que participen de la 

Xarxa. Aquestes trobades permeten ampliar la mirada per a la intervenció 
en materia de prevenció en el municipi.  
- Creació Taula tècnica de prevenció relacions abusives, Municipal: 

S’inicia el grup de treball de la Taula tècnica de prevenció: el grup està 
conformat per l’educador social de Serveis Socials, la coordinadora 

pedagògica i psicopedagogs de l’Institut Domènec Perramon, la infermera 
de Pediatria del CAP i del programa Salut i Escola, la Tècnica de Joventut i 

l’educador social de l’Espai Jove i la t’ecnica del programa d’Igualtat de 
Gènere. 
En aquest grup interdisciplinar, es genera un espai formatiu per establir un 

llenguatge comú i que les professionals participants tinguin coneixements 
sobre els tipus de violències, els micomasclismes, el cicle de la violència, 

entre altres. 
Posteriorment, es planteja una intervenció ideada de forma conjunta per 
prevenir les violències en població jove al municipi. 

Es realitzen un total de 6 reunions de la Taula de prevenció durant l’any 
2016. 

 
Línia 3: Visibilització i participació de les dones 
S’inicia el projecte comunitari del Llibre de les Dones d’Arenys de Munt. 

Aquest projecte té la voluntat de donar valor i visibilitat a totes les 
aportacions que les dones fan a la cultura i donar la importància que 

mereixen les seves contribucions a la memòria històrica.  

La creació del Llibre de les Dones d’Arenys de Munt és el resultat d’un 

procés participatiu impulsat des de la Regidoria d’Igualtat de Gènere 
d’Arenys de Munt i dinamitzat conjuntament amb la xarxa d’entitats i veïnes 

del poble. En el llibre apareixen les fotografies de les persones del poble, 
comentaris que emmarquin l’època, context social i convidin a la reflexió, 

des de l’anàlisi dels canvis que han anat succeint durant la historia en 
relació al treball reproductiu, productiu, el lleure, els moviments socials, la 
salut, entre d’altres. 
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Es crea un grup Motor per liderar el projecte conformat per entitats: 
l’Associació de Dones Donaviva, el Grup Fotogràfic, El Centre Moral, i 
persones a títol individual, algunes d’elles vinculades al Col·lectiu pel Museu 

Arxiu del poble. Es decideixen els eixos que tractarà el llibre i que permeten 
recollir les fotografies en base als mateixos.  

El procés de treball del grup s’inicia el mes de juny i es distribueixen 
tasques com la difusió, la recerca d’informació i redacció dels continguts del 
llibre.  

 
Durant l’any 2016, es realitzen un total de 8 reunions amb el grup motor 

del projecte on es treballa: la creació de continguts, es valoren les 
estratègies de comunicació del projecte per difondre’l i treballar la 

participació del veïnat, entre d’altres. 

 

Execució del programa de prevenció sobre la igualtat de 

gènere a l’ IES 
 
Enguany, es segueix implementant el programa de prevenció a l’Institut 

Domènec Perramon dirigit a sensibilitzar la població juvenil envers la 
igualtat de gènere i les relacions sanes. Es vol consolidar el treball de 
prevenció amb la població de joves del municipi que es va iniciar fa dos 

cursos.   
S’ha realitzat el programa de prevenció a l’IES per a la Igualtat de Gènere i 

la prevenció de relacions abusives en la parella. Aquest any, s’amplia la 
intervenció, fent tallers de dues hores que permeten aprofundir més en la 

temàtica. 
Es consolida el programa i s’estableix una comunicació habitual amb el 
centre que permet crear sinèrgies i generar espais de coordinació estables.  

 

2on 

Batxill
erat 

PERQUE 

JO HO 
VALC! 

Revisar el propi 

autoconcepte i 
autoavaluar el nivell 

d’autoestima. Reflexionar 
entorn la importància de 
l’autoestima per establir 

qualsevol tipus de 
relació. 

Introducció de la 
perspectiva de gènere. 

Dinàmica qualitats 

positives. Dinàmica 
automissatges positius. 

Debat. Autoavaluació grau 
d’autoestima, reflexió 
conjunta. 

2 sessions 

1er 
Batxill

erat 

Teixint 
relacions 

sanes 

Prevenir i identificar 

conductes abusives. 
Treballar els diferents 
graus de violència i el 

cicle repetit que es dóna 
en les relacions de 

dependència. Oferir 
informació en cas 
d’evidenciar o patir 

situacions de violència. 
 

Definir el concepte de 
gènere (cultura / natura – 
gènere / sexe) a partir de 

dinàmica semàfor i de la 
pluja d’idees. Semàfor 

abús/no abús: frases 
Debat grupal pautat per 
unes preguntes dirigides a 

reflexionar sobre les 
relacions de parella d'una 

perspectiva de relació 
sanejada. Introducció 
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Piràmide de la violència. 
2 sessions 

4t ESO  
Detectem 
l’abús en 

parella 

Definir els tipus de 

violències en la parella. 
Qüestionar el fet de 

normalitzar actituds 
violentes. 
Assolir eines per detectar 

situacions d’abús en la 
parella. 

Reflexió al voltant de 
tenir relacions afectivo-
sexuals sanes. 

Aprendre a detectar 
situacions de risc i d’abús. 

Pluja idees, treball en 
petits grups i posada en 
comú.   

2 sessions 

3r ESO 

Com som 

nois i 
noies? 

Reflexionar sobre la 
construcció social del 

gènere. 
Treballar estereotips de 

gènere i discriminació. 
Qüestionar els 
estereotips i com ens 

influeixen. 

Introducció sobre el 
concepte de gènere i sexe.  

Dinàmiques participatives i 
role-playing i visualització 

de material audiovisual 
sobre estereotips de 
gènere i debat- reflexió. 2 

sessions 

 

Enguany, van participar aproximadament 250 adolescents. 
 

Tallersi Treball Grupal per a la promoció de la Salut i de 
relacions de les Dones 
 
- Es manté el treball de promoció de la salut de les dones i d’establir 

espais de relacióen el  municipi, a través d’iniciatives de caire grupal.  
o Tallersde Gimnàstica: 80 participants (anual) 

o Taller d’Autoestima: 15 participants (1 trimestre) 
o Tallers de Balls en línia: 100 participants 

 

Campanya del Dia Internacional contra la Violència Masclista, 25 de 
novembre 

 
Per a la commemoració del Dia internacional per l’eliminació de la violència 

vers les dones, es duen a terme les següents actuacions: 
 

- Del 22 de novembre al 5 de desembre: Aparador Cultural: Contra la 
violència masclistaa la Biblioteca Antònia Torrent i Martori i s’exposa una 
taula dedicada a escriptores.  

- Dijous 24 de novembre: Taller literatura i violència masclista, a la 
Biblioteca; a càrrec de Gemma Cánovas i Sau. Psicòloga i 

psicoterapeuta, col·laboradora amb l’Institut Català de les Dones. En el 
taller participen 12 dones. 
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- Divendres 25 de novembre:  
Classe Oberta d’autodefensa femenina, a càrrec de Donaviva 
Penjada de pancarta realitzada per les dones de l’Esplai de persones 

jubilades del poble, feta a partir de la tècnica de Pachwork. La pancarta va 
ser realitzada l’any passat per a la celebració d’aquesta diada, a partir d’un 

treball previ amb elles sobre la Violència masclista. 
Lectura del manifest institucional per a l’eliminació de la violència masclista 
i 

Acció contra la violència, organitzada per la regidoria i Donaviva, on 
participen dones del poble fent una actuació simbòlica.  

Espectacle de dansa: Allibera’t, a càrrec de l’Escola d’Arts escèniques La 
Riera.  

Als actes participen més de 100 persones. 
- Dilluns 28 de novembre: Acció teatral:  "Donar veu...i fer un pas" al 

mercat municipal. A càrrec de Les Mireies, activitat subvencionada per la 

Diputació de Barcelona. Hi participen una trentena de persones. 
- Dimarts 29 de novembre: Taller I tu què en penses de la violència 

masclista, a l’hora del pati a l’Institut Domènec Perramon. A càrrec de 
Regidoria d’Igualtat I Regidoria de Jovent. Hi participen una vintena 
d’alumnes de l’institut. 

 
 

 
 

Total accions: 140 
- 5 accions 8 març 
- 5 accions 25N 

- 22 sessions accions preventives població adolescent 
- Seguiment pla igualtat: 8  

- 100 sessions tallers població adulta 
Aprox 700 participants 


