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1. 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 o de dones 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 efectiva entre 

dones i homes: 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 de 

la igualtat efectiva entre dones i homes, 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. 
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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: 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 

efectiva entre dones i homes. 

 

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. 

 

La situació actual de les polítiques de gènere presenta, però, un altre repte més 

enllà de la necessitat d‟avaluar el camí recorregut. L‟actual context de recessió 

econòmica pot esdevenir una amenaça per a les polítiques de gènere que tenen el 

repte de continuar i de seguir treballant per una societat amb una major igualtat 

efectiva entre dones i homes. Seguir estant a l‟agenda política dels governs és, 

doncs, un dels objectius de les polítiques d‟igualtat de gènere. 

 

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 
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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 Sant Cugat.  

 

La voluntat de l‟Ajuntament de Sant Cugat és, doncs, continuar apostant per les 

polítiques d‟igualtat de gènere i endegar la implementació d‟un II Pla d’Igualtat 

de Gènere per a la ciutadania, 2013-2016.  

 

Aquest II Pla d‟Igualtat de Gènere, 2013-2016 està plenament en consonància amb 

el Pla d'Alineació i Competitivitat Estratègica, 2012-2015 (PACTE), aprovat 

per l‟equip de govern de l‟Ajuntament de Sant Cugat. El PACTE és el document de 

referència que defineix el nou model de gestió i organització municipal on, en la 

definició dels seus objectius estratègics, concreta que la igualtat d‟oportunitats i la 

justícia social seran un objectiu estratègic de l‟Ajuntament. Es compromet, a més, 

en els seus objectius de gestió, a aplicar polítiques actives de conciliació de la vida 

personal, familiar, laboral i educativa, a actualitzar el Pla d‟Igualtat entre homes i 

dones i a maldar per l‟eradicació de la violència domèstica. El fet d‟incorporar 

objectius des de la perspectiva de gènere en un document de referència per a la 

gestió i organització municipal referma el compromís polític de l‟Ajuntament amb 

les polítiques d‟igualtat entre les dones i els homes. 

 

L‟elaboració d‟aquest II Pla d‟Igualtat es basa en el coneixement adquirit en 

l‟avaluació del I Pla d‟Igualtat així com en la experiència del personal de 

l‟Ajuntament de Sant Cugat. 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 de l‟Alcaldessa de la ciutat, la Il·lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès. 

 

El procés d‟elaboració del Pla d‟Igualtat de Gènere per a la Ciutadania de Sant 

Cugat 2013-2016, 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.  



 Inf 

            d 

 

8 
 

La Diagnosi de Gènere s‟ha dut a terme en base a 7 línies estratègiques que 

pretenen abordar de manera integral la realitat de les dones i dels homes de Sant 

Cugat. Les línies en què s‟ha treballat la Diagnosi són: 

 

 Línia 1. Impuls de les polítiques de gènere 

 Línia 2. Violència de gènere 

 Línia 3. Participació sociopolítica de les dones 

 Línia 4. Repartiment de treballs i usos del temps 

 Línia 5. Coeducació, formació i producció cultural de les dones 

 Línia 6. Perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat i el territori  

 Línia 7. Promoció de la salut de les dones 

 

 

Si bé la Diagnosi s‟ha basat en aquestes 7 línies, per a l‟elaboració del Pla 

d‟actuacions s‟ha adoptat una estratègia innovadora i s’ha proposat un nou 

escenari de línies estratègiques més sintètic. Amb l‟objectiu d‟optimitzar la 

planificació de les accions per al període 2013-2016, es plantegen 4 línies de treball 

que, amb una major síntesi, pretenen assolir més impacte. El nou pla d‟actuacions 

s‟ha basat, per tant, en les següents línies estratègiques: 

 

 Línia 1. Impuls de les polítiques de gènere: apoderament i 

governança 

 Línia 2. Lluitar contra la de gènere 

 Línia 3. Ocupació i emprenedoria: talent i lideratge femení 

 Línia 4. Benestar i qualitat de vida 

 

 

Aquest II Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania, 2013-2016, per tant, 

emmarca l‟estratègia marc de les polítiques d‟igualtat entre les dones i els homes 

de l‟Ajuntament de Sant Cugat pels propers 4 anys.  

 



 Inf 

            d 

 

9 
 

Per facilitar la seva posada en marxa i el seguiment, amb caràcter anual es 

realitzarà una revisió de les accions dutes a terme al llarg de l‟exercici i es 

concretaran, en base a la programació ja consensuada en el Pla d‟Accions, les 

actuacions de l‟any següent. A nivell de dotació pressupostària, aquest II Pla s‟inicia 

amb una previsió econòmica que també es revisarà i s‟adequarà en la revisió anual 

de les accions a desenvolupar.    

 

Finalment, només resta agrair la col·laboració de l‟equip polític i tècnic de 

l‟Ajuntament de Sant Cugat, així com el suport del personal de l‟Oficina de 

Promoció de Polítiques d‟Igualtat Dona-Home de la Diputació de Barcelona. 
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2.  Metodologia  
 

La metodologia del II Pla d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania de Sant 

Cugat 2013-2016 s‟ha basat en tres fases:  

 

a) La primera, ha consistit en l’avaluació de les polítiques d’igualtat dona-

home de Sant Cugat entre els anys 2006-2011. 

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 de 4 escenaris per a l’elaboració del pla d’accions, 

és a dir, el conjunt de mesures d‟actuació a realitzar en el període 2013-2016. 

 

Figura 1. Metodologia d’elaboració del II Pla d’Igualtat de Gènere per a la 

ciutadania de Sant Cugat 

 

Font: elaboració pròpia 

L’avaluació del Pla d’Igualtat ha estat, per tant, el punt de partida per 

l‟elaboració d‟un nou Pla d‟Igualtat a Sant Cugat. La metodologia s‟ha centrat en un 

disseny que ha combinat l‟enfocament qualitatiu i quantitatiu. 

 

 

Avaluació

Diagnosi de 
gènere

Pla 
d'actuacions
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Pel que fa a la metodologia qualitativa, s‟han emprat les següents tècniques: 

 Entrevistes en profunditat  

 Reunió amb el personal tècnic del Servei d‟Atenció i Informació a la Dona;   

 Sessió de treball amb personal tècnic de l‟ajuntament  

 Recollida de fonts secundàries: construcció d‟una matriu d‟anàlisi a partir 

d‟aquestes fonts que ha permès identificar els objectius del Pla d‟Igualtat i les 

activitats i accions que s‟han realitzat per assolir-los; 

 

Per ampliar la informació obtinguda es van elaborar 2 qüestionaris específics, 

emplenats online a través d‟una Plataforma virtual activada durant el període 

concret de l‟avaluació:  

 

 Qüestionari per les associacions i entitats de Sant Cugat: amb la voluntat 

de fer-les partícips de l‟avaluació i recollir les seves propostes de millora, es va 

dissenyar un qüestionari que va ser enviat i complimentat via online al conjunt 

d‟entitats de la ciutat. La resposta total es concreta en que s‟han recollit 32 

qüestionaris.  

  

 Qüestionari per a la plantilla de l’Ajuntament de Sant Cugat. Tot i que el 

Pla d‟Igualtat té una dimensió eminentment destinada a la ciutadania, també 

incorpora una cultura de treball transversal. Per aquest motiu, es va elaborar un 

qüestionari específic pel personal de la Corporació, també a través d‟una 

Plataforma virtual. En total s‟han rebut 158 qüestionaris.  

 

La fase de la Diagnosi de gènere, que ha analitzat la realitat de la ciutat des de la 

perspectiva de gènere, s‟ha estructurat en 2 moments metodològics: 

 

 Recollida i anàlisi documental de fonts de la corporació local 

santcugantenca i d‟altres fonts estadístiques, com ara IDESCAT. 

 

 Fase d’entrevistes en profunditat a diferents agents claus de la ciutat 

així com a personal de l‟Ajuntament de Sant Cugat.1 

 

Finalment, l‟elaboració del Pla d‟actuacions del Pla d‟Igualtat s‟ha dut a terme 

comptant amb la participació, tant del personal del servei municipal de 

DonaInformació com d‟altres persones de la plantilla de l‟Ajuntament i d‟entitats de 

la ciutat. El Pla d‟actuacions, doncs, s‟ha treballat conjuntament amb aquells agents 

que s‟han d‟implicar en la seva implementació. D‟aquesta manera, s‟han realitzat: 

                                                             
1 A l‟Annex es facilita la relació de les entrevistes realitzades. 
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 Dues sessions participatives2 en què s‟han treballat els objectius del nou 

Pla i les mesures d‟actuació que s‟hauran de dur a terme. 

 

 Una reunió de treball amb els grups polítics municipals representats en el 

Ple. 

 

  

 
 

 

 

 

  

                                                             
2 A l‟Annex es facilita la relació de persones assistents a les sessions participatives. 
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3.  Marc legal 
 

D‟acord amb la Dra. Judith Astelarra (2005)3 , el gènere s‟expressa en quatre 

nivells:  

 El primer, en les característiques biològiques secundàries,  

 El segon, en la identitat formal, 

 El tercer, en el desenvolupament dels rols socials, 

 El quart, en els àmbits socials.  

La societat ha creat institucions i mecanismes que, en el seu conjunt, formen el 

sistema social de gènere. Mitjançant la formació d‟aquest sistema social de gènere 

n‟obtenim la primera explicació sobre la dualitat social en femení i en masculí. 

No obstant, l‟existència del mateix, no implica necessàriament que les diferències 

entre els homes i les dones es converteixin en desigualtats sexistes. Però, el cert, 

és que ha existit i existeix desigualtat i discriminació en la situació social de gènere. 

Aquesta situació derivada del sistema patriarcal ha variat històricament i la 

discriminació actual s‟ha d‟emmarcar en els orígens de la societat moderna, de la 

qual encara en som hereus i hereves.   

Les polítiques públiques d‟igualtat d‟oportunitats han tingut com a objectiu central 

l‟accés de les dones a l‟espai públic. Amb la seva aplicació la desigualtat per raó de 

gènere no ha desaparegut. Les dones catalanes s‟han incorporat tardanament al 

treball, en comparació a les seves homòlogues europees, ho han fet en determinats 

espais productius i encara, a l‟actualitat, hi ha absències en algunes categories 

professionals i en determinats càrrecs de comandament i de prestigi social. La 

principal raó explicativa recau en que l‟accés al món del treball no ha modificat la 

càrrega de responsabilitats a l‟esfera domèstic reproductiva.   

Les polítiques de gènere dutes a terme al nostre país els darrers quasi 40 anys, han 

tingut, com a eix fonamental, la supressió de la discriminació de la qual han estat 

objecte les dones. Per l‟evolució històrica de la transició democràtica a l‟estat 

espanyol, la incorporació a l‟agenda política de la no discriminació arribà quan molts 

altres països europeus ja havien desenvolupat polítiques d‟acció positiva. 

Seguidament es fa un sintètic repàs al marc legal de referència de les polítiques 

d‟igualtat de gènere, començat el recorregut des de l‟àmbit internacional i la Unió 

Europea i seguidament per Espanya, Catalunya i els Governs locals. 

  

                                                             
3 Astelarra, Judith. Veinte años de políticas de igualdad. Ediciones Cátedra, Madrid, 2005  
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a) Àmbit internacional i Unió Europea 

 

Situar les polítiques de gènere a l‟actualitat requereix una menció d‟honor al 

moviment feminista, sobretot de les dècades d‟entre els anys 60 i 70, que sent 

pioner en la defensa dels drets de les dones, va visibilitzar les discriminacions 

existents i va aconseguir fixar dins de l‟agenda política la igualtat per raó de 

gènere. 

També es fa precís assenyalar el rol que les Nacions Unides varen tenir també en la 

dècada dels anys 70, a partir de la Convenció sobre l‟Eliminació de totes les Formes 

de Discriminació contra la Dona que va entrar en vigor com a tractat internacional 

el 3 de setembre de 1981 després de la seva ratificació per 20 països. 

Ja a nivell europeu, les primeres directrius i disposicions jurídiques a favor de la 

igualtat de tracte entre les dones i els homes a la Comunitat Europea queden 

recollides a l‟article 114 (antic article 119) del Tractat de Roma, 1975 que va 

anunciar el principi d‟igualtat de tracte entre dones i homes com dret a la igualtat 

de retribució per un mateix treball o un treball d‟igual valor. Aquesta disposició va 

permetre la construcció de nombrosos instruments de dret comunitari, entre els 

que destaquen la Directiva 75/117/CEE, de 19 de febrer de 1975, la qual va establir 

la igualtat de retribució, o bé la directiva 76/207/CEE del Consell, de 9 de febrer de 

1976, relativa a l‟aplicació del principi d‟igualtat de tracte entre homes i dones en 

relació amb l‟accés al treball, a la formació i a la promoció professional. 

Unes dècades més tard, la directiva 96/34/CE del Consell, de 3 de juny de 1996, 

relativa a l‟Acord marc sobre el permís parental, i per raons familiars, establia 

condicions mínimes en relació amb el permís parental i la baixa laboral per motius 

de força major, en tant que mitjà important per conciliar la vida professional i 

familiar i promoure la igualtat d‟oportunitats i de tracte entre les dones i els homes. 

Amb l‟entrada en vigor del Tractat d‟Amsterdam, l‟1 de maig de 1999, es va 

avançar en relació amb la igualtat de gènere d‟aplicabilitat a tota la UE, en matèria 

de la igualtat de tracte entre els treballadors i les treballadores, subratllant el 

Reglament 806/2004/CE del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al foment de la 

igualtat entre les dones i els homes en la cooperació al desenvolupament, adoptat 

el 21 d‟abril de 2004 de conformitat amb l‟article 179 del Tractat CE (política de 

cooperació al desenvolupament). Aquest Reglament té per objectiu aplicar el 

principi d‟integració de la perspectiva de gènere en el conjunt de les polítiques. 

El Tractat pel qual s‟institueix una Constitució per a Europa, acordat pel Consell 

Europeu de Brussel·les de 18 de juny de 2004, fa referència a la igualtat de gènere 

amb  la inserció de la prohibició de les discriminacions per raó de sexe i la igualtat 

d‟oportunitats entre dones i homes als articles 21 i 23 de la Carta dels Drets 

Fonamentals de la Unió Europea, reforcen la posició de la igualtat i no discriminació 
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com a dret fonamental,  el reconeixement, a l‟article 3 de la part I, del foment de la 

igualtat entre dones i homes, entre els objectius de la Unió. Amb l‟aplicació del 

principi d‟integració de la perspectiva de gènere en el conjunt de les polítiques en la 

part III (articles III–2 i III–3), la qual cosa significa que els principis d‟eliminació de 

les desigualtats i de foment de la igualtat entre dones i homes cal aplicar-los a 

totes les polítiques de la UE. 

La transversalització de gènere ja va ser assumida explícitament per la Plataforma 

d‟Acció, aprovada a la IV Conferència Mundial sobre la Dona que tenir lloc a 

Beijing l‟any 1995, on es va convidar els governs i la resta d‟agents a integrar la 

perspectiva de gènere a totes les polítiques i els programes per analitzar-ne les 

conseqüències per a les dones i els homes, respectivament, abans de prendre 

decisions. mitjançant la integració de la perspectiva de gènere com a mesura 

estratègica que permet la promoció de la igualtat de gènere a través de la 

combinació de mesures i instruments legislatius i accions concretes que es reforcin 

mútuament. 

La Comissió Europea va aprovar amb posterioritat, el febrer de 1996 una 

comunicació sobre la transversalització com a primer pas cap a la realització del 

compromís de la Unió Europea d‟integrar la perspectiva de gènere en el conjunt de 

les polítiques comunitàries. 

Des del dret comunitari, l’Estratègia marc comunitària sobre la igualtat entre 

homes i dones, 2001-2005, va marcar un marc d‟actuació, unes directrius, que 

tenen per objectiu contribuir a combatre les desigualtats entre els sexes en la vida 

econòmica, política, civil i social. Amb un doble plantejament, d‟una banda, integrar 

la perspectiva de gènere en totes les polítiques comunitàries, això és, una 

intervenció proactiva; i d‟una altra banda, la posada en marxa d‟accions 

específiques a favor de les dones, que continuen essent necessàries per a eliminar 

les desigualtats persistents. Aquest plantejament integrat suposa un important 

canvi respecte les anteriors actuacions comunitàries, que es basava en activitats i 

programes compartimentats. La importància d‟aquesta Estratègia marc 

comunitària, radica en que recull com a objectiu fonamental introduir la dimensió 

de la igualtat d‟oportunitats en totes les polítiques i accions realitzades en l‟àmbit 

comunitari i en els Estats membres, és a dir, incorpora la perspectiva del 

"mainstreaming".  

En la decisió 2001/51/CE del Consell europeu, del 20 de desembre de 2000, 

s‟emmarcà el V Programa d’acció comunitària per a la Igualtat 

d’Oportunitats, 2001-2005, el qual recolza l‟Estratègia marc comunitària. Per 

aquest motiu, dóna suport i finança l‟aplicació de projectes transnacionals, amb 

accions específiques en favor de la igualtat en el tracte entre els sexes en matèria 

d‟ocupació i de treball a desenvolupar a la Comunitat en el marc dels Fons 

Estructurals, entre els quals es troben EQUAL, INTERREG, URBAN i LEADER.  
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L‟any 2005 la Comissió Europea va crear l‟Institut Europeu de la Igualtat de 

Gènere, destinat a convertir-se en una important eina de difusió d'informació 

intercanvi de bones pràctiques i desenvolupament d'instruments metodològics per a 

promoure la integració de la igualtat entre les institucions europees i els Estats 

membres.  

En l'Agenda Social per a 2005-20104, complement i suport de l'estratègia de 

Lisboa renovada pel creixement i l'ocupació, la UE ha reafirmat el seu ple 

compromís de defensar la igualtat entre homes i dones. Un nou conjunt de 

directrius integrades destinades a contribuir a l'assoliment d'un creixement més fort 

i durador i més i millors ocupacions i el reconeixement que la igualtat entre els 

sexes és essencial per a afrontar els reptes del mercat de treball. 

b) Espanya, Catalunya i els Governs locals 

A l‟estat espanyol, les polítiques d‟igualtat han viscut un procés d‟implementació a 

tots els nivells de l‟Administració. Així, s‟han introduït mitjançant diferents models 

de planificació a l‟agenda política per a desplegar-se en totes les administracions 

públiques, tant central, com autonòmica o local. 

Marc normatiu d’Espanya 

La voluntat és fer un breu recorregut normatiu a l‟estat espanyol començant per la 

Constitució de 1978 i finalitzant amb l‟aprovació de la primera Llei Orgànica, 

3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

 Constitució Espanyola 1978 

Recull com a drets i llibertats fonamentals vinculats al desenvolupament de la 

igualtat de gènere els següents: 

 En el títol I, capítol II, l’article 14: 

Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap 

discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra 

condició o circumstància personal o social 

 En el títol preliminar, l’article 9.2: 

Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la 

llibertat i la igualtat de l‟individu i dels grups en els quals s‟integra siguin 

reals i efectives... 

                                                             

4  Informe de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social 
Europeu i al Comitè de les regions sobre la Igualtat entre dones i homes, Brussel·les, febrer 
de 2006  
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 Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre de protecció de les 

víctimes de la violència domèstica 

Regula mesures de protecció per a les dones que pateixen agressions per part de la 

seva parella, i en general, per a les víctimes de violència en l‟àmbit familiar. 

 Llei Orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la 

violència de gènere 

L‟àmbit de la Llei inclou tant els aspectes preventius, educatius, socials, 

assistencials i d‟atenció posterior a les víctimes, com la normativa civil que incideix 

en l‟àmbit familiar o de convivència (on principalment es produeixen les agressions) 

i la resposta penal davant d‟aquests delictes. Per tant, és la primera Llei Orgànica 

de violència de gènere amb un enfocament integral i multidisciplinar. 

 Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones 

i homes 

Sorgeix de la necessitat d‟establir accions normatives dirigides a combatre totes les 

formes de discriminació, directe i indirecte, per raó de sexe i a potenciar la igualtat 

real entre dones i homes. Com a novetat destacar que aquesta llei reconeix que la 

igualtat formal no és suficient, l‟accent en la prevenció de conductes 

discriminatòries i en fer polítiques actives per garantir el principi d‟igualtat. 

Marc normatiu de Catalunya 

 

Catalunya ha estat pionera en aplicar el principi de mainstreaming a l‟Estat 

espanyol, quan va aprovar la Llei 4/2001, de 9 d‟abril, i va adoptar una llei de 

transversalització. 

Així, en sintonia amb la Conferència de Beijing, el Parlament de Catalunya va 

aprovar, com a instrument d‟aplicació de la integració de la dimensió de gènere, la 

Llei 4/2001, de 9 d‟abril, de modificació de l‟apartat 2 de l‟article 63 de la Llei 

13/1989, del 14 de desembre, d‟organització, procediment i règim jurídic de 

l‟Administració de la Generalitat de Catalunya, la qual va ser aprovada amb el vot 

favorable de tots els grups parlamentaris i publicada al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya el 19 d‟abril de 2001. 

 Llei Orgànica 6/2006 de Reforma de l’Estatut d’Autonomia 

El nou Estatut regula els drets civils i socials, entre els quals els drets de les dones 

correspon a l’article 19. 
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Títol I. Drets, deures i principis rectors. Capítol I. Drets i Deures en l‟àmbit civil i 

social. 

 Article 13. Drets de les Dones. 

 19.1 Totes les dones tenen dret al lliure desenvolupament de llur 

personalitat i capacitat personal, i a viure amb dignitat, seguretat i 

autonomia, lliures d‟explotació, maltractaments i de tota mena de 

discriminació. 

 19.2 Les dones tenen dret a participar en condicions d‟igualtat 

d‟oportunitats amb els homes en tots els àmbits públics i privats 

D‟acord amb l’article 41 de l‟Estatut, situat dins l‟apartat de “principis”, reconeix 

que els poders públics han de garantir la incorporació de la perspectiva de 

gènere. 

L‟Estatut també incorpora la paritat en la composició i règim electoral del 

Parlament (article 56) 

 Llei 5/2008 de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la violència 

masclista 

Recull les actuacions que els poders públics catalans han de dur a terme contra la 

violència masclista i la xarxa de serveis d‟atenció i recuperació que garanteixin una 

intervenció integral contra totes les formes d'aquesta violència. A nivell conceptual, 

ha posat al centre les dones com a subjectes de dret i la consideració que la 

violència masclista com una greu vulneració dels seus drets humans i llibertats 

fonamentals, i reconeix la importància dels aspectes preventius i subratlla les 

mesures de sensibilització, prevenció i detecció precoç com a principis fonamentals 

en la seva eradicació. 

A nivell competencial correspon als municipis programar, prestar i gestionar els 

Serveis d'Informació i Atenció a les dones i efectuar la derivació als diferents 

serveis en els termes previstos en aquesta Llei. 

Marc normatiu en l’àmbit local 

Les polítiques de gènere a nivell local o municipal han tingut i tenen un pes 

fonamental en el desplegament d‟instruments i d‟estratègiques polítiques amb 

impacte real cap a la ciutadania, especialment, cap a la vida i quotidianitat de les 

dones. Així, els ajuntaments han actuat com agents de canvis estructurals del 

sistema social de gènere. Aquest protagonisme rau en la seva proximitat amb la 

realitat social que li permet conèixer millor que d‟altres administracions les 

necessitats específiques de la població. 
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Tot i que a la Constitució espanyola de 1978 marca el marc normatiu de 

desplegament, les competències de les administracions públiques locals 

s‟estableixen en la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local en els articles bàsics 

que delimiten la capacitat d‟actuació dels ajuntaments: 

 Article 25: El municipi, per a gestió dels seus interessos en l‟àmbit de les 

seves competències, pot promoure tota classe d‟activitats i prestar tots els 

serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la 

comunitat veïnal. 

 Article 28: Els municipis poden realitzar activitats complementàries de les 

pròpies o altres administracions públiques i, en particular, les relatives a 

l‟educació, la cultura, la promoció de la dona, l‟habitatge, la sanitat i la 

protecció del medi ambient. 

La Carta Europea d’Autonomia Local reconeix aquesta posició dels governs 

locals (article 4.3) a través del principi de subsidiarietat: “l‟exercici de les 

responsabilitats públiques, de manera general, ha d‟incumbir preferentment a les 

autoritats més properes a la ciutadania” Així, estableix que els governs locals tenen 

el dret i la capacitat efectiva per ordenar i gestionar tots aquells assumptes públics 

que incumbeixen directament a la seva comunitat, amb l‟objectiu de dispensar uns 

serveis de qualitat i beneficiar la ciutadania. 

L‟impuls que en els darrers anys s‟ha dut a terme des de l‟Administració Local de 

les polítiques d‟igualtat d‟oportunitats ha estat clau per generar una opinió pública 

favorable i crear polítiques innovadores que donin resposta a les demandes socials 

cada vegada més diversificades. 
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Objectius generals 
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4.  Objectius generals 

 

4.1 Objectiu general 

El II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Sant Cugat, 2013-2016 

es regeix pel següent objectiu general: 

Des del compromís institucional i la gestió transversal i integral de les polítiques i 

recursos municipals, promoure la igualtat entre dones i homes a Sant Cugat per 

afavorir els canvis estructurals en la ciutadania des de la perspectiva de gènere. 

4.2 Objectius específics 

L‟elaboració del II Pla d’Igualtat de gènere per a la Ciutadania de Sant 

Cugat, 2013-2016 es basa en tot un seguit d‟objectius específics que són: 

 Adoptar el compromís polític de l‟Ajuntament de Sant Cugat per 

continuar treballant a favor de la igualtat d‟oportunitats i de polítiques de 

gènere.  

 Fixar els objectius concrets d’igualtat a assolir dins de l‟Ajuntament. 

 Determinar les estratègies a adoptar per a la seva consecució. 

 Potenciar el treball conjunt entre l’Ajuntament i la ciutadania, i, 

especialment promoure la participació de les dones per tal de recollir 

necessitats, interessos i expectatives. 

 Potenciar la formació professional en perspectiva de gènere del personal 

de l‟Ajuntament, així com entitats i associacions, i a tota la ciutadania en 

general.  

 Reforçar i visualitzar la Regidoria d’Igualtat per generar un treball 

transversal amb la resta de Regidories i departaments que estructuren la 

corporació municipal.  

 

Aquests objectius s‟emmarquen en 4 línies estratègiques que inclouen els 

següents àmbits:   
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Figura 2. Línies estratègiques de treball 

 

          Font: elaboració pròpia 
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Resultats de l’avaluació 
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5.  Resultats de l’avaluació del I Pla d’Igualtat de 

Gènere de Sant Cugat  
 

5.1. Les polítiques d’igualtat a l’Ajuntament de Sant Cugat 

 

A l‟ajuntament de Sant Cugat, les polítiques d‟igualtat s‟inscriuen dins de la 

Regidoria d’Igualtat, cooperació i immigració i, en aquest anys, ha mostrat  

una important evolució positiva tan pel que respecta en activitats com els recursos 

destinats. 

 

L‟emmarcament de les polítiques d‟igualtat impulsades per l‟ajuntament de Sant 

Cugat se situen a mitjans de l‟any 2000 quan es crea el servei municipal de 

referència com és DonaInformació. Aquest servei municipal té per objectiu 

assessorar jurídicament, socialment, psicològicament i en qüestions de violència 

masclista a totes les dones de la ciutat i al mateix temps coordinar les accions que 

es deriven de la implementació del Pla d‟igualtat. La creació d‟un servei d‟aquestes 

característiques posa de manifest el compromís polític que pren l‟ajuntament de 

Sant Cugat amb les polítiques d‟igualtat de gènere i la igualtat d‟oportunitats entre 

dones i homes. Compromís que perdura a l‟actualitat i que referma en la voluntat 

d‟avaluar els resultats obtinguts amb el primer Pla d‟Igualtat i d‟elaborar un segon 

Pla d‟Igualtat per a la ciutadania pels propers 4 anys.  

 

Amb el servei municipal DonaInformació en marxa, i en un context en què la 

Diputació de Barcelona, a través de l‟Oficina de Promoció de Polítiques d‟Igualtat 

Dona-Home, dóna suport a les corporacions municipals per desenvolupar polítiques 

d‟igualtat, l‟Ajuntament de Sant Cugat inicia el procés d‟elaboració del primer Pla 

d‟Igualtat. Així, l‟any 2003 es duu a terme la Diagnosi de Gènere i Igualtat 

d‟Oportunitats per part de l‟Ajuntament de Sant Cugat i, a partir d‟aquest 

diagnòstic, s‟elabora el Pla Municipal per a la Igualtat d‟Oportunitats entre Dones i 

Homes de Sant Cugat, el qual és aprovat pel Ple municipal el 20de febrer de 2006. 

 

Aquest primer Pla per a la igualtat d‟oportunitats entre dones i homes es planteja 

com un punt de partida per desenvolupar les polítiques de gènere en l‟àmbit 

municipal i com una eina per integrar la dimensió de gènere en les estructures, 

polítiques i programes de l‟Ajuntament de Sant Cugat. Així, en un moment en què 

les polítiques de gènere ja havien entrat dins les agendes polítiques dels àmbits 

locals, el Pla per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes ha estat el 

marc de referència per desenvolupar tot tipus d’actuacions destinades a 

promoure la igualtat d’oportunitats entre homes i dones a Sant Cugat.  Per 

tant, tot i que la Corporació ja comptava amb polítiques d‟igualtat, el Pla d‟Igualtat 

suposa un full de ruta que no té precedent anterior. Així, és el context general 

d‟inclusió de la igualtat de gènere a la política municipal i la voluntat política de 
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disposar d‟un Pla d‟Igualtat els que marquen la decisió d‟elaborar el Pla i assumeix 

el compromís polític de la corporació a favor de les polítiques de gènere.  

 

El Pla d‟Igualtat inclou diversos àmbits de treball i té una vocació de transversalitat 

que vol incidir en les diferents dimensions de la desigualtat de gènere i fer-se 

present en la resta de regidories i departaments. D‟aquesta manera, el Pla es 

dissenya amb voluntat de política transversal que s‟estructura en 6 àmbits 

d‟actuació, amb els següents objectius generals: 

 

Taula 1. Àmbits d’actuació i objectius generals del Pla d’Igualtat 

Àmbits d’actuació Objectius generals 

1. Organització 

municipal 

Adequar l‟administració municipal al principi d‟igualtat 

d‟oportunitats entre dones i homes. 

2. Territori 

a) Assolir una organització territorial sostenible favorable a la 

igualtat d‟oportunitats entre dones i homes  

b) Incorporar la mirada de les dones en el disseny i 

desenvolupament de les polítiques mediambientals 

3. Població 

a) Introduir la perspectiva de gènere en l‟atenció a les 

persones.  

b) Contribuir a l‟eradicació de la violència vers les dones 

promovent una ciutat per a la no-violència.  

c) Promoure la integració dels grups en risc o en situació 

d‟exclusió social des d‟una perspectiva de gènere.  

4. Educació 
Promoure la coeducació i la igualtat d‟oportunitats en l‟àmbit 

municipal. 

5. Usos dels temps 

a) Reduir les desigualtats de gènere en el treball productiu.  

b) Reduir les desigualtats de gènere en el treball familiar-

domèstic.  

c) Promoure el desenvolupament comunitari de la població de 

Sant Cugat.   

d) Promoure la conciliació dels personals, familiars i 

professionals. 

6. Salut integral 
Millorar la salut integral de les dones i de la comunitat en totes 

les etapes del seu cicle vital 

 

Font: elaboració pròpia a partir de l‟Ajuntament de Sant Cugat. Pla Municipal per a la Igualtat 

d‟Oportunitats entre Dones i Homes 
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El Pla d‟Igualtat es va basar en dos plantejaments pràctics bàsics:  

 

 Com a marc de referència pels diferents departaments que en qualsevol 

moment vulguin desenvolupar actuacions basades en la perspectiva de 

gènere i la igualtat d‟oportunitats.  

 

 Per definir actuacions a desenvolupar a curt termini.  

 

 

Per tant, es planteja com una proposta oberta i flexible, que pot anar 

completant-se i modificant-se al llarg del temps, en funció de l’evolució de 

la realitat municipal i de les polítiques de l’Ajuntament. Aquest plantejament 

es valora de manera òptima perquè ajuda a disposar de tot un treball previ a nivell 

d‟objectius i accions a desenvolupar de manera transversal però alhora permet 

adequar-se a la realitat municipal.   

 

Amb aquesta vocació oberta el Servei DonaInformació ha treballat al llarg de tots 

aquests anys, ampliant i responent a les necessitats de les dones, en un context 

canviant i dinàmic com és l‟actual. Així moltes de les actuacions i iniciatives que 

s‟han impulsat des del Servei van més enllà d‟aquest Pla d‟Igualtat perquè han 

intentar donar resposta a les noves necessitats de les dones, incorporant una nova 

metodologia de treball i millorant l‟apropament global i particular a les dones de 

Sant Cugat.  

 

5.2 Principals conclusions de l’avaluació 

 

És innegable el camí que s‟ha recorregut al llarg de la darrera dècada en polítiques 

d‟igualtat a l‟Ajuntament de Sant Cugat. Polítiques que situaven en la seva diana 

dues qüestions claus com són, d‟una banda, la igualtat d‟oportunitats dona-home i 

d‟altra banda, l‟eradicació de la violència masclista. I que en l‟actualitat, continuen 

sent cabdals i, igualment, prioritàries. 

 

El Pla d’Igualtat d’Oportunitats ha estat un instrument clau per 

sistematitzar les polítiques d’igualtat dins de la Corporació. Tal com s‟ha 

esmentat en la primera fase de l‟avaluació, l‟objectiu estratègic del Pla d‟Igualtat ha 

estat crear un marc de referència i iniciar la implementació de les polítiques de 

gènere al municipi des del treball transversal. Tot i que encara no s‟ha aconseguit 

impregnar tota l‟Administració local en la cultura del treball transversal, sí que 

s‟han observat avenços tant en la capacitat col·laboradora entre diferents regidories 

i serveis (Ocupació, Cultura, Educació, ...) com en la pròpia percepció d‟algunes 

persones de la plantilla.  
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També s‟assenyala de manera positiva la formació en polítiques de gènere que 

disposen tant les professionals del Servei DonaInformació com el 92% de les 

persones que han respòs l‟enquesta que han afirmat que han rebut formació ja que 

es considera que és una pauta a continuar estimulant.  

 

A banda de les anteriors observacions, en el Pla d‟Igualtat, s‟han identificat una 

sèrie de punts forts que cal tenir en compte tant per a l‟avaluació com per a 

l‟elaboració del proper Pla d‟Igualtat per a la ciutadania: 

 

 Cal destacar que la voluntat política d’elaborar el Pla d’Igualtat va 

posar sobre la taula la necessitat de dur a terme polítiques de 

gènere emmarcades en un pla estratègic. En aquest sentit, l‟objectiu de 

visibilitzar les polítiques de gènere tant al Consistori com a la ciutadania, 

s‟ha començat a assolir.  

 

 En la mateixa línia, es fa constar que aquest primer Pla d‟Igualtat ha suposat 

un bon punt de partida per a seguir treballant les polítiques de gènere i 

esdevenir un referent territorial. Així, el Pla d’Igualtat de Sant Cugat ha 

preparat el terreny per elaborar un segon Pla d’Igualtat que 

incorpori l’experiència de l’anterior i millori els punts febles. D‟aquesta 

manera, aquest Pla d‟Igualtat que ara s‟està avaluant ha suposat un pas 

necessari en la implementació de les polítiques de gènere a la ciutat. 

 

 
 

 Les regidories i les àrees que han d’estar implicades en cada 

objectiu específic estan clarament identificades en el Pla d’Igualtat. 

Aquest element és important tant per la planificació de les accions a 

desenvolupar com per visibilització de la necessitat de col·laboració entre els 

diferents serveis de l‟Ajuntament.  

 

 Per últim, és important fer referència al fet que el Pla d‟Igualtat ha començat 

a fer visible la necessitat de treballar des de la cultura de la 

transversalitat de gènere en tots els àmbits de les polítiques locals (salut, 

territori, mobilitat, coresponsabilitat familiar...) i des de la cultura de 

l’avaluació, com a fase elemental de tota política pública i com a eina per 

objectivar la gestió duta a terme i que facilita la presa de decisions i la 

planificació del següent Pla.  
 

L‟avaluació també ha permès identificar alguns dels punts febles del Pla d‟Igualtat 

que són: 

 En la fase del disseny del Pla es va incorporar un elevat nombre 

d’objectius amb manca de priorització entre ells. El plantejament de 

203 objectius operatius resulta inabastable per les dimensions del servei. 
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 El fet de no explicitar la dotació pressupostària ni de recursos 

humans posa de manifest que no van ser elements tinguts en compte en 

l‟elaboració del PI, dificultant després la pròpia implementació del Pla 

d‟Igualtat. 

 

 La inexistència d’indicadors de seguiment així com de resultats 

esperats en cada acció és un punt a millorar en el següent Pla. 

 

 La creació d‟una comissió específica del Pla d’Igualtat, tot i la no 

continuïtat posterior, ha condicionat que es pogués realitzar un seguiment 

del Pla i avançar en la cultura de la transversalitat de gènere a l‟Ajuntament. 

 La comunicació, sobretot externa, és un element a millorar donat que 

el 61,5% de les persones enquestades de la plantilla de l‟Ajuntament han 

declarat tenir poc coneixement de la Regidoria d‟Igualtat. Per tant, cal 

disposar de mecanismes, tant de seguiment com de comunicació formals per 

donar a conèixer els serveis de la Regidoria i posar en valor i transmetre la 

cultura del treball transversal.  

 

En conclusió, el Pla Municipal per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i 

Homes de Sant Cugat ha significat el primer pas per disposar d’un marc de 

referència sobre polítiques de gènere a l’Ajuntament i ha posat de 

manifest, la necessitat de continuar treballant per avançar cap a una 

societat molt més igualitària entre les dones i els homes. 

 

5.3 Recomanacions 

 

A la llum dels resultats anteriors, es proposen un seguit de propostes de millora a 

tenir presents en el proper exercici d‟elaboració del II Pla d‟Igualtat per a la 

ciutadania a Sant Cugat. 

 Disseny d’una estratègia d’implementació més detallada: ja en el 

disseny del pla d‟igualtat caldria incorporar aspectes com: 

 

o Fixar el calendari d‟actuacions 

o Assignar pressupost a les activitats 

o Assignar les àrees implicades i de l‟àrea responsable 

o Establir indicadors de seguiment i avaluació 

o Indicar els resultats esperats de les actuacions 

 

 Priorització dels àmbits d’actuació: el nou Pla d‟Igualtat hauria 

d‟incorporar diversos àmbits en que les polítiques de gènere han d‟actuar, 
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però caldria incloure-hi una jerarquització entre aquells àmbits prioritaris i 

més urgents i aquells que podrien passar a un segon terme. 

 

 Reducció del nombre d’objectius operatius: plantejar un nombre 

inferior d‟objectius concrets, facilitaria que aquests poguessin ser duts a 

terme.  

 

 Jerarquització d’objectius: a banda d‟incorporar menys objectius, aquests 

haurien d‟estar prioritzats de major a menor rellevància. 

 

 

 Elaboració d’un glossari de termes que clarifiqui tant conceptes de les 

polítiques de gènere com conceptes de metodologia de treball. 

 

 

 La creació d’una Comissió de Seguiment transversal, paritària i amb 

capacitat de decisió i gestió. Aquesta Comissió, que hauria d‟incorporar 

tant personal polític com tècnic de l‟Ajuntament, seria l‟encarregada de 

vetllar per la implementació del següent pla d‟igualtat. D‟aquesta manera, 

seria important, d‟una banda, que fos una Comissió que impliqués les 

diverses regidories que haguessin de dur a terme polítiques de gènere i, de 

l‟altra, que donés pes a aquelles àrees del consistori més masculinitzades 

com ara urbanisme, territori, mobilitat o promoció econòmica.  
 

Finalment, en la pregunta oberta sobre els àmbits a treballar en el nou Pla 

d’Igualtat, les entitats han prioritzat les següents tres línies:  

 Educació, principalment activitats a les escoles i casals per als infants 

 Accions en la població nouvinguda 

 Incorporació dels homes en les polítiques d‟igualtat 

Pel que fa la plantilla, les línies estratègiques a incorporar en el següent Pla 

d‟Igualtat per a la ciutadania són: 

 Repartiment i usos del temps, coresponsabilitat familiar  

 Educació, sobretot en infància i adolescència 

 Lluita per a l‟eradicació de la violència masclista 

 

Per últim, s‟han agrupat les respostes que les persones han facilitat sobre les 

activitats que s‟haurien d‟incloure en el nou Pla d‟Igualtat i que es sintetitzen en: 

 Repartiment del treball i usos del temps: coresponsabilitat familiar 

 Educació 

 Lluita contra la violència masclista 

 Divulgació i sensibilització  

 Participació ciutadania  

 Altres 



 Inf 

            d 

 

32 
 

   Taula 2.  Activitats a incloure en el nou Pla d’Igualtat de la ciutat 

Quines activitats creu que s’haurien d’incloure en el nou Pla d’Igualtat de la 

Ciutat? 

Repartiment del treball i usos del temps: coresponsabilitat familiar 

Facilitar la conciliació: cerca de recursos, consideració de l'atenció a persones 

dependents, etc. 

Promoure, donar suport i visibilitzar el paper de les dones que decideixen tenir cura de 

les seves criatures petites i no institucionalitzar la seva educació en les edats 

primerenques 

Aprofundir en la promoció del repartiment equitatiu de les tasques domèstiques 

Educació 

Treball a les escoles i instituts: sensibilitzar i treballar sobre aspectes com el llenguatge 

no sexista, les conductes alimentàries, els falsos estereotips, etc. 

Campanyes sobre joguines i llibres no sexistes 

Programes d'educació conjunta sobre temes d'igualtat per a dones i homes: tallers, 

cursos, etc. 

Lluita contra la violència masclista 

Reforçar la dotació i la vigilància policial en la lluita contra la violència de gènere 

Tenir en compte la violència i els abusos a les dones discapacitades 

Cursos de defensa personal 

Divulgació i sensibilització 

Seguir treballant les activitats de sensibilització, formació, divulgació i prevenció: 

xerrades sobre casos reals, tallers, etc. 

Implicació dels homes en les activitats divulgatives 

Participació ciutadana 

Creació d‟un consell de dones 

Creació d'una comissió ciutadana pel seguiment del pla d'Igualtat Municipal 

Altres 

Visibilitzar i donar publicitat a les accions que es realitzen 

Augmentar la presència de les dones en llocs de comandament de l'Administració 

Pública i l'empresa privada 

Potenciar l'emprenedoria i l'ocupació de les dones  

Realització d‟estudis i dades reals sobre problemàtiques de la població de les dones 

Treballar amb les dones immigrants 

Reforçar la línia de salut  

Font: Qüestionari d‟avaluació del Pla d‟Igualtat de Sant Cugat (plantilla) 
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Diagnosi de gènere 
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6.  Diagnosi de gènere de Sant Cugat 

6.1. Contextualització: població i llars a Sant Cugat 

 

Sant Cugat del Vallès se situa al sud de la Comarca del Vallès Occidental, i n‟és la 

tercera ciutat més poblada, després de Terrassa i Sabadell. Envoltada pels turons 

de la serra de Collserola i la serra de Galliners, Sant Cugat té una situació molt 

pròxima a la ciutat de Barcelona, la qual cosa ha impulsat el seu creixement 

demogràfic i el seu desenvolupament econòmic i cultural. En aquest sentit, cal 

també destacar la complerta xarxa de comunicacions amb les que compta Sant 

Cugat: a banda de la comunicació per carretera (destacant la C-16 i l‟AP-7), hi ha 7 

estacions de FGC, una de Rodalies Renfe i diverses línies d‟autobús. 

Pel que fa a l‟estructura, la ciutat està formada per l‟entitat municipal 

descentralitzada de Valldoreix i els districtes de Mira-sol, la Floresta, Les Planes i el 

Centre. 

 

6.1.1. Anàlisi sociodemogràfica: composició i dinàmica poblacional 

 

Segons dades referents al 
padró municipal d‟habitants 
de l‟Institut Català 
d‟Estadística, la població de 
Sant Cugat el 2011 és de 
83.337 habitants: 40.774 
homes (48,9%) i 42.593 

dones (51,1%). Tal com es 
pot observar al gràfic, la 
població de Sant Cugat ha 
experimentat un fort 
creixement en la darrera 
dècada, passant de 55.825 
habitants el 2001 a més de 

83.000 a l‟actualitat.  

 
 

Aquest creixement suposa un increment poblacional de gairebé el 50% en 10 

anys i ha estat força constant al llarg del període, sent el 2005 l‟any de major 

increment interanual, amb un 8,4%. 
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a) Estructura de la població per edats 

La distribució de la població per edats mostra que Sant Cugat és una ciutat jove, 

amb una elevada proporció de persones menors de 15 anys (21%) i un pes 

relativament petit de les persones de 65 i més anys (10,8%). La proporció de 

dones grans (11,9%) és lleugerament major que la dels homes (9,7%), tot i que 

segueix essent inferior als percentatges de la comarca del Vallès Occidental 

(14,1%) i del conjunt de Catalunya (16,8%). 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l‟Idescat (Padró municipal d‟habitants) 

 

Taula 3. Estructura de la població per edats. Comparativa per territori, 

2011 

 
Sant Cugat Vallès Occidental Catalunya 

0 a 14 anys 21,0% 17,6% 15,5% 

15 a 64 anys 68,2% 68,4% 67,7% 

65 anys i més 10,8% 14,1% 16,8% 

Base 83.337 892.260 7.539.618 

Font: elaboració pròpia a partir de l‟Idescat (Padró municipal d‟habitants) 

 

La piràmide de població il·lustra més detalladament la distribució per edats de la 

població. La seva amplitud en el centre (dels 30 als 45 anys) així com 

l’eixamplament de la base (dels 0 als 14 anys) ens mostra una població 
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Gràfic 2. Població de Sant Cugat per edat i sexe, 
2011
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jove amb unes taxes de natalitat elevades. Contràriament, la piràmide es fa 

més estreta en la franja dels 15 als 25 anys i també a partir dels 65. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de l‟Idescat (Padró municipal d‟habitants) 

Aquestes tendències es confirmen amb els diversos indicadors basats en l‟edat 

calculats. Així, l‟índex d‟envelliment, que mesura el pes de les persones majors de 

64 sobre les menors de 15, és força baix a Sant Cugat, d‟un 48,6% en total, el que 

significa que hi ha gairebé el doble de persones joves que de persones grans. 

S’observen diferències de més de 10 punts entre l’índex d’envelliment 

femení (56,6%) i el masculí (41,2%), fet que suposa una major proporció 

de dones que d’homes majors de 64 anys. L‟índex d‟envelliment, a més, és 

més de 30 punts inferior al de la comarca i gairebé 60 menys que el de Catalunya.  

L‟índex de sobreenvelliment (14%), calculat a partir de la proporció de persones 

majors de 84 anys sobre el total de majors de 64 anys, no obstant, presenta xifres 

pràcticament idèntiques a la mitjana catalana (14,2%) i lleugerament superiors a 

les de la comarca (9,5%). En aquest cas, l‟índex de les dones (17,3%) també és 

més gran que el dels homes (9,8%). 

Pel que fa a l‟índex de dependència global (49,3%), basat en la càrrega que per a 

la població en edat de treballar (de 16 a 64 anys) representa la població en edats 

dependents (de 0 a 15 anys i de més de 64 anys), presenta una tendència similar a 

la de Catalunya (49,6%) i lleugerament superior a la del Vallès Occidental (44,2%). 

Si bé aquesta xifra indica que la població dependent és la meitat que la que es 

troba en edat d‟activitat laboral, és evident, per la distribució d‟edats del municipi, 

que aquesta població dependent és majoritàriament menor de 16 anys. A Sant 
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Cugat, a més, la diferència entre l‟índex de dependència masculí i femení és força 

inferior al de la comarca i al de Catalunya. 

L‟índex de reemplaçament de la població activa, al seu torn, mesura la relació entre 

la població que és a punt de jubilar-se (60-64 anys) i la població propera a 

incorporar-se al mercat laboral (15-19 anys). El fet que l‟índex de reemplaçament 

sigui inferior a 100 (80,9), indica que a Sant Cugat hi ha més persones que 

entraran en els propers anys al mercat laboral, que no pas en sortiran; 

concretament, per cada 10 persones que entraran, en sortiran 8. L‟índex de 

reemplaçament dels homes de Sant Cugat (75,4%) és més de 10 punts inferior al 

de les dones (86,9%), el que suposa que el mercat laboral es rejovenirà més entre 

els homes que entre les dones, provocant una possible masculinització del mercat 

laboral. 

Taula 4. Indicadors basats en l’edat. Comparativa per sexe i territori, 2011 

  
Índex 

d'envelliment1 

Índex de 
sobreenvelliment

2 

Índex de 
dependència 

global 3  

Índex de 
reemplaçament 
de la població 

activa 4 

S
a
n

t 

C
u

g
a
t 

Homes 41,2% 9,8% 49,5% 75,4% 

Dones 56,6% 17,3% 49,1% 86,9% 

Total 48,6% 14,0% 49,3% 80,9% 

V
a
ll

è
s
 

O
c
c
id

e
n

ta
l Homes 67,5% 6,6% 41,4% 66,1% 

Dones 99,9% 11,6% 47,0% 71,0% 

Total 83,2% 9,5% 44,2% 68,5% 

C
a
ta

ln
y
a
 Homes 88,9% 10,4% 45,4% 108,4% 

Dones 129,1% 17,0% 53,6% 124,9% 

Total 108,4% 14,2% 49,6% 116,4% 

Font: elaboració pròpia a partir de l‟Idescat (Padró municipal d‟habitants) 

 
1 (Població de 65 i més anys/Població de 0 a 15 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 15 anys)/Població de 16 a 64 anys)*100  
4 (Població de 60 a 64 anys/Població de 15 a 19 anys)*100  

 

 

b) Moviment natural de la població: natalitat 

L‟any 2010 van néixer a Sant Cugat 996 infants: 536 nens i 460 nenes. Això 

equival a una taxa de natalitat del 12,5‰. Tal com s‟observa a la taula, Sant Cugat 

presenta una taxa de natalitat elevada, similar a la del Vallès Occidental (12,4‰), i 

superior a la de Catalunya (11,3‰).  
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Pel que fa a la taxa global de fecunditat general, la qual indica el nombre de 

nascuts/es vius/ves per cada 1000 dones en edat fèrtil (entre 15 i 49 anys), és de 

47,6‰, xifra que se situa lleugerament per sobre de la mitjana catalana (46,3‰) i 

per sota de la comarcal (49,2‰). 

Taula 5. Taxa de natalitat i fecunditat. Comparativa per territori, 2010 

 Taxa bruta de natalitat 1 Taxa global de fecunditat 
general 2 

Sant Cugat 12,5 47,6 

Vallès Occidental 12,4 49,2 

Catalunya 11,3 46,3 

Font: elaboració pròpia a partir de l‟Idescat 
1 

Quocient entre el nombre de nascuts/des vius/ves registrats/des en un any determinat i la població a 

meitat del període. 

                                                                                                                                                      
2 

Relació entre el nombre de nascuts/des vius/ves per cada 1.000 dones en edat fèrtil (entre 15 i 49 

anys) 

 

c) Moviment migratori 

 

Pràcticament el 70% de la ciutadania que resideix a Sant Cugat és nascuda 

a Catalunya, (69,8%). El restant 30% es distribueix entre el 16.7% de 

persones nascudes a l’estranger i el 13.5% nascudes a la resta d’Espanya, 

un percentatge força inferior al que es troba tant al Vallès Occidental (21,2%) com 

a Catalunya (19,4%). 

 

 

Taula 5. Població segons lloc de naixement. Comparativa per territori, 2011 

 Catalunya Resta d’Espanya Estranger 

Sant Cugat 69,8% 13,5% 16,7% 

Vallès Occidental 65,4% 21,2% 13,4% 

Catalunya 63,0% 19,4% 17,5% 

Font: elaboració pròpia a partir de l‟Idescat 

69,8%

13,5%

16,7%

Gràfic.4  Població resident a Sant Cugat 
segons lloc de naixement, 2011

Catalunya

Resta Estat

Estranger
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Pel que fa a la nacionalitat dels santcugatencs i les santcugatenques, hi ha un 

13,4% de persones amb nacionalitat estrangera. Entre les persones 

estrangeres, el col·lectiu majoritari és el sudamericà. Destaca que les dones de 

nacionalitat d‟Amèrica del Sud representen un percentatge major que els homes de 

la mateixa nacionalitat (6,1% en front a 4,2%). En segon lloc, són les persones de 

la resta de la Unió Europea les que tenen un pes major (4,7%), seguides, a força 

distància per les de nacionalitat africana (1,2%) o de la resta d‟Europa (1%).  

Taula 6. Població segons nacionalitat, per sexes, 2011 

 

Homes Dones Total 

Espanyola 87,2% 86,0% 86,6% 

Estrangera 12,8% 14,0% 13,4% 

 

Amèrica del Sud 4,2% 6,1% 5,2% 

Resta UE 5,2% 4,3% 4,7% 

Àfrica 0,9% 1,6% 1,2% 

Resta Europa 1,1% 0,8% 1,0% 

Amèrica del Nord i 

Central 
1,0% 0,7% 0,8% 

Àsia i Oceania 0,3% 0,5% 0,4% 

 Base  40.744 42.593 83.337 

Font: elaboració pròpia a partir de l‟Idescat.  

 

d) Tinença de fills i filles  

Per tal d‟elaborar una contextualització de Sant Cugat des d‟una perspectiva de 

gènere és important tenir en compte quina estructura tenen les llars del municipi i, 

en definitiva, quin tipus de famílies s‟hi troben. En aquest cas, les dades disponibles 

a l‟Idescat són limitades i es complementarà la informació amb les enquestes 

elaborades als estudis Sant Cugat en Masculí (2011) i Sant Cugat en Femení II 

(2010). 

Una dada rellevant és el nombre de fills i filles que la població de Sant Cugat té: el 

70,8% dels homes i un 76,2% de les dones del municipi tenen descendència, xifra 

superior a la resta de poblacions de l‟àmbit metropolità que és del 68,8%. També 

destaca que més d‟un 50% tant de dones (55,7%) com d‟homes (53,6%) tenen 

dos fills/es o més, percentatges que també superen la mitjana de l‟àmbit 

metropolità (47,7%) i que concorda amb la mitjana de fills/es per persona, que és 

superior a 2.  
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Taula 7. Tinença de fills i filles, 2010-2011. 

Tinença de fills i filles 

Homes 

Sant Cugat 

(2011) 1 

Dones 

Sant Cugat 

(2010)2 

Sense fills/es 28,9 23,6 

Amb fills/es 70,8 76,2 

 

1 fill/a 17,3 20,5 

2 fills/es 38,1 36,8 

3 o més 15,4 18,9 

NC 0,7 0,2 

Mitjana de fills/es per 
home/dona (del total de 
homes/dones amb fills) 

2,07 2,08 

1 Font: Aj. Sant Cugat. Enquesta Sant Cugat en Masculí. 2011. Base: 400 
2 Font: Aj. Sant Cugat- Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010. Base: 424 

 

 

e) Formes de convivència 

Sobre les formes de convivència dels homes i les dones de Sant Cugat, en ambdós 

casos, predomina en parella i amb fills/es. Destaca que el 7,3% de dones que 

viuen en llars monoparentals en front al 2,5% d’homes, menys de la meitat, 

que es troben en aquesta mateixa situació. Al tractar-se d‟un fenomen rellevant i 

que afecta majoritàriament a les dones, s‟ha considerat ampliar aquesta dada a 

través d‟una estimació a partir del padró municipal d‟habitants de l‟any 2011. Tot i 

que el padró no registra la relació de parentesc entre les persones, s‟estima el 

nombre de famílies en les que hi viu una única persona adulta i la resta de 

persones són menors d‟edat. 

 

Taula 8. Tipus de llar  

Tipus de llar 
Homes 

Sant Cugat (2011)1 

Dones 

Sant Cugat (2010)2 

Unipersonal 6,2% 5,4% 

Parella sense  fills i/o filles  

(amb o sense altres persones) 
28,0% 26,2% 

Parella amb fills i/o filles 

(amb o sense altres persones) 
42,5% 57,1% 

Monoparental 2,5% 7,3% 

Altres (2 nuclis, sense nucli…) 13,8% 3,3% 

Nc 7% 0,7% 

Base [400] [424] 
1 Font:  Aj. Sant Cugat. Enquesta Sant Cugat en Masculí. 2011 
2 Font:  Aj. Sant Cugat. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010. 
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Amb aquesta estimació, es calcula que de les 28.643 llars, n’hi ha 1.263 de 

monoparentals, el que representa un 4,4% del total de famílies i un 10,6% 

del total de famílies amb infants. En el 78,1% d’aquestes famílies, la persona 

adulta és una dona, mentre que un 21,9% és un home. Es constata, doncs, 

que és un fenomen eminentment femení. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró municipal de l‟Ajuntament de Sant Cugat 2011 

 

f) Habitatge 

Pel que fa a l‟habitatge és destacable que els i les habitants de Sant Cugat 

resideixen, bàsicament, en un pis o casa de propietat: un 74,4% dels homes són 

propietaris d‟un immoble (amb o sense pagaments pendents) i un 70,5% de les 

dones es troba en aquesta mateixa situació. Contràriament, només un 19,1% dels 

homes i un 22,7% de les dones viuen en un pis o casa de lloguer. 

21,9%

78,1%

Gràfic 5.  Famílies monoparentals, per 
sexe

Monoparentals

Monomarentals

Taula 9. Règim de tinença de l’habitatge. Homes i dones emancipats/es 

Règim 
Homes 

(2011) 

Dones 

(2010) 

En un pis o casa de propietat 74,4% 70,5% 

 En un pis o casa de propietat de la que sóc 

copropietari  
33,7% 43,2% 

 En un pis o casa de propietat de la que sóc 

propietari únic  
40,7% 27,3% 

En un pis o casa de lloguer 19,1% 22,7% 

En un pis o casa cedit  

(per l‟empresa, familiar, institució...) 
0,6% 3,8% 

Altres (relloguer, pensió...) 3,3% 1,9% 

NC / NC 2,6% 1,1% 

TOTAL 100,0% 100% 

Base total [400] [366] 
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És rellevant afegir que el Pla Local d‟Habitatge de Sant Cugat preveu que entre els 

anys 2011 i 2016 es generi un increment del nombre llars equivalent a 3.273 

habitatges principals nous. Per tant, aquesta previsió s‟hauria de tenir en compte 

en la definició final de les accions que formaran part del II Pla d‟Igualtat de la 

Ciutadania de Sant Cugat, 2012-2015.  

Per últim, l‟actual situació econòmica fa inevitable fer referència a les 

problemàtiques econòmiques associades a l‟habitatge. En aquest sentit, la Memòria 

de Serveis Socials de l‟Ajuntament de Sant Cugat especifica que, al llarg del 

2011, els Serveis Socials ha detectat un total de 198 persones amb 

problemàtiques relacionades amb l’habitatge, dissortadament, no es 

disposen de dades desagregades per sexe i si tenen o no menors a càrrec.  

 

6.1.2 Benestar i qualitat de vida 

 

Per tal de realitzar una aproximació al benestar i la qualitat de vida de la ciutadania 

de Sant Cugat, cal tenir en compte els Serveis Socials Bàsics.  

Els Serveis Socials a Sant Cugat pertanyen a l‟àmbit de Polítiques Socials i inclouen 

els Equips Bàsics d‟Atenció Social (EBAS), els serveis d‟ajuda a domicili i els serveis 

d‟intervenció socioeducativa no residencials per a la infància i l‟adolescència.  

Per a contextualitzar aquests serveis, es recull, en primer lloc, l‟organització dels 

Serveis Socials tant a nivell territorial com de recursos humans. 

Figura 3. Organització dels Serveis Socials a l’Ajuntament de Sant Cugat 

Equip zona 1  
La Floresta/ Les Planes 

 

Equip zona 2  
Sant Cugat nucli / Mira-
sol 

 

Equip zona 3 
Sant  Cugat  Nucli  /  
Valldoreix 

 
 1  Treballadora    Social –

TS- (Acollida/Gent Gran) 
 1 TS Infància i família  
 1 Educador/a Social, 

Infància i família –ES- 
 

 1  Treballadora    Social 
(Acollida) 

 2 TS  Gent Gran  
 2 TS Infància i família  
 2 ES Infància i família 

 1  Treballadora    Social 
 (Acollida)  
 1 TS Gent Gran  
 2 TS Infància i família  
 2 ES Infància i família 

 
Unitat d’atenció a les dependències  2 Treballadores socials 

Suport  tècnic 
 

 Psicòloga 
 Educadors/es  destinats  a  programes  i 

projectes específics 
 Advocats/des a temps parcial 

Unitat  de  gestió  d’atenció  
domiciliaria 
 

 Coordinadora  (TS) 
 Treballadores  Familiars (personal propi) 
 30 Treballadores  Familiars 
 4 Auxiliars de la llar (contracte públic) 

Font: Aj. Sant Cugat. Enquesta Sant Cugat en Masculí. 2011. 

Font: Aj. Sant Cugat. Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010. 
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Projecte Natura (intervenció 
socioeducativa no residencial) 

 1 Educador/a Social 

Càrrecs de Comandament:  1 Director de l‟Àmbit de Gestió de Serveis a 
les Persones 

 1 Assessora de Polítiques Socials 
 1 Cap de Servei 
 1 Cap de Secció 
 1 Coordinadora Pl. del Coll 

Font: memòria de Serveis Socials, 2011 

 

En segon lloc, s‟ha realitzat una síntesi descriptiva dels serveis que es presten 

juntament amb les dades corresponents al 2011 i on es vol deixar constància 

que en cap cas les dades recollides estan desagregades per raó de sexe. De 

manera que no poden analitzar la incidència que té per la vida de les dones i dels 

homes de Sant Cugat. 

Taula 10. Serveis Bàsics d’Atenció Social 

SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL (SBAS) 

 Descripció Dades 

SBAS Els SBAS són el conjunt d‟equips de 

professionals que realitzen funcions 

destinades a prevenir i intervenir en 

persones i/o famílies, per tal de garantir i 

millorar el benestar social i afavorir la seva 

integració.   

 Total de persones ateses el 

2011: 7.897 (un 9,5% de la 

població de Sant Cugat 

 Increment 2010/10: + 22,5% 

 

Ajuts 

Socials 

S‟anomenen ajuts socials a les subvencions 

econòmiques que s‟atorguen a persones i/o 

famílies per cobrir necessitats bàsiques o 

fer front a situacions de risc social. Els ajuts 

socials actualment es classifiquen en: 

 Ajuts socials i d‟urgència (activitats 

extraescolars, habitatge, alimentació, 

transport subministraments, mèdics i 

altres) 

 Ajuts de menjador escolar 

 Ajuts d‟escola bressol 

 Import total dels ajuts socials i 

d‟urgència del 2011: 

178.661,31€ 

 Total d‟ajuts de menjador 

escolar atorgats el curs 

2011/12: 792 

 Total d‟ajuts d‟escola bressol 

atorgats: 92 de menjador i 92 

d‟escolaritat (un 29% s‟han 

atorgat a famílies 

monoparentals) 

Font: memòria de Serveis Socials, 2011 

 

 

Tal com s‟observa en l‟anterior taula, s’ha produït un increment de més del 

20% de persones ateses als Serveis Bàsics d’Atenció Social respecte l’any 

anterior. Es constata, a més, per part dels i les professionals del servei, que 

durant el 2011 han augmentat les sol·licituds de suport econòmic i social per 

part de perfils que fins l’actualitat no havien fet ús dels serveis socials: 

persones que treballen per compte propi, professionals liberals, famílies 

fins ara autosuficients, etc. En aquest sentit, també destaquen l‟especial 

vulnerabilitat de famílies monomarentals, persones sense xarxa de suport i/o en 

situació irregular en el context de crisi actual. 
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Taula 11. Problemàtiques detectades als SBAS 

Problemàtica detectada          N % Pel que fa a les problemàtiques 

ateses, la majoria són 

econòmiques (2.204), seguides 

de mancances socials (1.703), ja 

siguin dificultats en les relacions 

familiars o socials, manca 

d‟autonomia personal o situacions 

de marginació o aïllament social. 

Econòmiques 2204 40,4% 

Mancances socials*  1703 31,2% 

Laborals 661 12,1% 

Discapacitats  431 7,9% 

Habitatge 198 3,6% 

Problemes socials estrangeria 112 2,1% 

Aprenentatge 82 1,5% 

Salut  54 1,0% 

Sospita de maltractaments 11 0,2% 

Total  5.456 100%  
Font: memòria de Serveis Socials, 2011 

 

En relació als ajuts socials, cal destacar que la sol·licitud de gairebé tots els tipus 

d‟ajuda s‟han vist incrementats durant l‟any 2011, sobretot a partir del segon 

semestre, quan s‟han agreujat les condicions socioeconòmiques i la resolució des 

PIRMIS ha quedat en suspens. 

Taula 12. PIRMI 

PROGRAMA INTERDEPARTAMENTAL DE LA RENDA MÍNIMA 
D’INSERCIÓ 

 Descripció Dades 

PIRMI La renda mínima d‟inserció (PIRMI) té com a 

objectiu la inserció laboral de persones que 

pateixen greus dificultats econòmiques i 

socials. Consisteix en la percepció d‟una 

aportació econòmica destinada a les 

necessitats bàsiques i al compromís de les 

persones beneficiàries a desenvolupar 

accions per assolir la inserció laboral.  

 

 L‟any  2011 a Sant Cugat han  

estat  actius  129  expedients  

de  PIRMI,  que  han 

beneficiat  a  276  persones. 

 Dades sense desagregar 

per sexe. 

Font: memòria de Serveis Socials, 2011 

 

Al llarg del 2011, per tant, els PIRMIS han estat condicionats pels canvis produïts 

per la Llei Òmnibus on s‟endurien les condicions d‟accés. Aquesta situació va 

provocar baixes d‟ofici de persones que van deixar de complir els requisits, i va 

ocasionar un augment de queixes a causa de problemes relacionats amb el 

cobrament de la prestació. 
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Taula 13. Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en 

situació de dependència 

PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES 
PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

 Descripció Dades 

Llei de 

depen- 

dència 

La  Llei  39/2006,  de  14  de  desembre  de  

promoció  de  l‟autonomia  personal  i  

atenció a  les persones en situació de 

dependència, té l‟objectiu de garantir 

l‟atenció a les persones en situació de 

dependència d‟una manera universal. Són els 

Serveis Bàsics d‟Atenció Social els 

encarregats de gestionar les prestacions, fet 

que ha provocat un augment de les persones 

ateses per aquest servei. 

 

 L‟any 2011 s‟han sol·licitat 

530 valoracions de grau de 

dependència, el que acumula 

un total de 2506 sol·licituds 

des del 2009. 

 Dades sense desagregar 

per sexe. 

Font: Memòria de Serveis Socials, 2011 

 

La tramitació de nous expedients de dependència ha disminuït lleugerament durant 

el 2011. Tot i això, es detecta que de l‟aprovació de la Llei de la Dependència, el 

nombre de persones ateses des de Serveis Socials s‟ha incrementat i ha introduït 

més pressió en el sistema assistencial degut als tràmits i tasques que suposa. 

Taula 14. Programa d’atenció domiciliària 

PROGRAMA D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 

 Descripció Dades 

SAD Els  serveis  d‟atenció  domiciliària  inclou 

totes aquelles accions destinades a 

proporcionar atenció a la llar a persones i/o 

famílies amb dificultats de 

desenvolupament, d‟integració social o 

manca d‟autonomia personal.  

 Durant l‟any 2011 s‟han 

atès a un total de 463 

persones (32,4% homes i 

67,6 dones) 

 Això ha suposat un total de 

50.250,74 d‟hores d‟atenció 

 

Serveis de 

Tecnologies 

de Suport i 

Cura 

Es concreten en el servei de Teleassistència 

i en el Sistema Intel·ligent de monitorització 

d‟alertes personals (SIMAP). La 

Teleassistència és un servei que es presta al 

domicili de les persones grans o 

discapacitades i consistent a un aparell 

connectat a una central d‟alarmes. 

El SIMAP permet la localització de les 

persones que presenten un deteriorament 

cognitiu lleu o moderat per tal de detectar 

situacions potencialment perilloses en 

relació a la posició geogràfica. 

 937 persones beneficiàries 

de la teleassistència 

(29,7%  homes i 70,3% 

dones)  

 El SIMAP l‟han utilitzat un 

total de 7 persones durant 

el 2011. S‟han produït 3 

altes i 3 baixes. 

 

Ajuts tècnics Existeixen tres tipus d‟ajuts tècnics: la 

cessió d‟ajuts, el projecte de promoció de 

 S‟han mantingut les 

cessions de l‟any anterior 
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l‟autonomia personal a domicili (Consorci 

d‟Acció Social de Catalunya) i el Servei 

Personalitzat de Dosificació. 

(1 grua, 7 dispensadors de 

medicació, 1 rentacaps, 8 

cadires giratòries) i s‟han 

cedit 8 cadires giratòries de 

banyera més. 

 

Programa 
d’arranja-
ments 
d’habitatge 
per a la gent 
gran 

L‟objectiu del programa és facilitar reformes 

bàsiques i d‟adaptació funcional als 

habitatges de persones grans per tal que 

puguin viure a casa seva el màxim temps 

possible i amb les condicions adequades 

d‟habitabilitat i accessibilitat. 

  

 Durant  l‟any 2011 s‟han 

presentat 12 sol·licituds a  

la Diputació de Barcelona, 

les quals encara estan 

pendent d‟executar-se. 

 Dades sense desagregar 

per sexe. 

Font: Memòria de Serveis Socials, 2011 

El Programa d’atenció domiciliaria abasta diversos tipus de serveis destinats a 

atendre i millorar la qualitat de vida de les persones a la seva pròpia llar. Destaca el 

Servei d‟Atenció Domiciliària (SAD), el qual durant el 2011 ha patit algunes 

modificacions derivades d‟un nou plec de clàusules i un nou contracte amb una 

empresa proveïdora. Així, s‟ha registrar una disminució del nombre d‟hores 

d‟atenció (en un 4,4%), alhora que ha suposat una reducció d‟un 4,2% en el 

pressupost. El nombre de persones usuàries, no obstant, s‟ha mantingut estable. 

Pel que fa a la resta de serveis d‟atenció domiciliària, destaca l’augment d’un 

10% del servei de teleassistència. 

Taula 15. Equips d’assessorament tècnic 

EQUIPS D’ASSESSORAMENT TÈCNIC 

 Descripció Dades 

 

Atenció i 

assessorament 

realitzat pels 

serveis 

jurídics 

Els serveis d‟assessorament tècnic 

donen suport i assessoren tant als 

equips multiprofessionals dels serveis 

bàsics d‟atenció com a les persones 

usuàries dels serveis socials. Els 

assessoraments es donen de manera 

individual o grupal. També s‟ofereix 

assessorament legal i jurídic a 

professionals i usuaris/es. 

 Durant l‟any 2011 els serveis 

jurídics han realitzat 

assessorament legal a un total 

de 40 persones usuàries 

(72,5% dones i 27,5% homes) 

i a 18 professionals dels SBAS 

(17 dones i 1 home). 

Atenció 

psicològica 

L‟assessorament tècnic també ofereix 

suport psicològic, individual o en grup, 

als i les professionals dels serveis 

socials d‟atenció primària, així com 

atenció directa a les persones usuàries 

quan es requereixi. 

 

 S‟han dut a terme 227 

actuacions (151 a persones 

usuàries i 126 a 

professionals), el que equival a 

138 usuaris atesos i 20 

professionals assessorats. 

 Dades sense desagregar 

per sexe. 

 

Font: Memòria de Serveis Socials, 2011 
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Pel que fa als equips d‟assessorament tècnic cal destacar el creixement de les 

intervencions del servei d’atenció psicològica, en un 60% respecte el 2010 

(de 172 a 277 actuacions). S‟apunta que la crisi socioeconòmica ha provocat no 

només un augment de demandes de prestacions econòmiques sinó també un 

increment de la necessitat d‟ajuda emocional derivada de les dificultats socials, 

familiars o personals. En aquest sentit, s’ha detectat un augment considerable 

d’homes atesos al 2011, en relació als anys anteriors. En línies generals, es 

destaca el perfil de pares i mares (d‟entre 25 i 35 anys) amb infants menors i 

adolescents amb dificultats per establir pautes educatives i per marcar una figura 

d‟autoritat davant els fills i filles.  

No obstant això, la majoria de les persones ateses el 2011 han estat dones 

autòctones, separades i en edats compreses entre els 40 i 70 anys amb dificultats 

d‟autonomia personal i amb falta de suport familiar i xarxa social. També destaquen 

els perfils de famílies i persones que han patit una desestabilització a causa del 

retorn als domicilis dels progenitors. Gent gran també ha accedit al servei 

presentant situacions d‟angoixa a causa d‟exercir el rol de persona cuidadora durant 

molts anys. 

Taula 16. Centres Oberts 

CENTRES OBERTS 

 Descripció Dades 

 

Centres 

oberts 

Els centres oberts són  serveis diürns, fora de 

l‟horari escolar, que donen suport a infants i 

joves, proporcionant-los l‟adquisició 

d‟aprenentatges bàsics i d‟esbarjo i 

desenvolupant tasques compensatòries de  

les  deficiències socioeducatives de les 

persones ateses. 

 El 2011 han participat en  les 

activitats dels Centres Oberts 

un  total de 71 infants entre 6 

i 12 anys: 

- 42 al Centre Obert de 

St. Cugat (38,1% nenes 

i 61,9%  nens) 

- 29 al Centre Obert Can 
Llobet (51,7% nenes i 
49,3% nens). 

 

Taller 

natura 

El Taller Natura és un espai grupal que 

organitza activitats socioeducatives amb 

finalitats preventives i potenciadores 

d‟habilitats dels/les adolescents d‟entre 12 i 

16 anys. Els tallers, que són una extensió 

dels centres oberts, tenen com a objectiu 

afavorir la promoció dels i les adolescents 

dins el context d‟atenció a les famílies 

desafavorides. 

 Durant  l‟any 2011 hi han 

participat 42 joves (64,3% 

nois i 35,7% noies). 

Font: Memòria de Serveis Socials, 2011 

L‟atenció de menors als centres oberts ha seguit una tendència similar als anys 

anteriors. Els i les menors que s‟atenen des del Centre Obert Sant Cugat són 

derivats pels serveis socials; el Centre Obert Can Llobet, no obstant, també atén 
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altres menors i ofereix una proposta més integradora, adreçada a tota la infància 

de la zona. Es pretén que a la llarga aquest model s‟implementi als dos centres. 

Finalment, els Serveis Socials de Sant Cugat també gestionen altres programes 

com ara el reallotjament de les famílies de Can Fontanals, els Equips d‟Atenció a la 

Infància i l‟Adolescència i el Transport Adaptat. 

Taula 17. Programa de reallotjament de famílies de Can Fontanals 

REALLOTJAMENT DE LES FAMÍLIES DE CAN FONTANALS 

 Descripció Dades 

 

Programa 

de re- 

allotjament 

Per vuitè any consecutiu, l‟Ajuntament de 

Sant Cugat en col·laboració amb 

Departament  de  Benestar  i  Família  i  la  

FAGIC  (Federació  d‟Associacions  Gitanes  

de  Catalunya), han continuat donant 

passes per aconseguir reallotjament de les 

famílies gitanes de l‟Assentament de Can 

Fontanals. 

 Durant  l‟any  2011,  s‟han  

reallotjat  3  famílies,  

passant  a  ser  un  total  de  

9 famílies  les  que  han  

abandonat  l‟Assentament.     

 

Font: Memòria de Serveis Socials, 2011 

Taula 18. Equips d’atenció a la infància i l’adolescència 

EQUIPS D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA 

 Descripció Dades 

 

EAIA Els  EAIA  són  equips pluridisciplinars  

constituïts  per  diversos  professionals 

destinats a l‟atenció de la infància i 

l‟adolescència en risc social. 

 Durant l‟any 2011, s‟han 

atès 73 menors de Sant 

Cugat des de l‟EAIA. 

 Dades sense desagregar 

per sexe.  

Font: Memòria de Serveis Socials, 2011 

Taula 19. Transport adaptat 

TRANSPORT ADAPTAT 

 Descripció Dades 

 

Transport 

adaptat 

Servei  que  té  com  a  finalitat  el  transport  

col·lectiu  de  les  persones  amb  mobilitat  

reduïda per a la seva assistència als serveis 

socials especialitzats. 

 El 2011 s‟han registrat 44 

persones usuàries.  

 Dades sense desagregar 

per sexe. 

Font: Memòria de Serveis Socials, 2011 
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6.2 Diagnosi amb perspectiva de gènere 
 

Línia I. Impuls de les polítiques de gènere 
 

L‟objectiu general d‟aquesta línia estratègica és dual, d‟una banda conèixer l‟impuls 

que s‟estan donant a les polítiques de gènere a l‟ajuntament de Sant Cugat i d‟altra 

banda situar de manera genèrica la cultura de treball de transversalitat de gènere 

predominant a la corporació municipal.  

 

a) Regidoria d’Igualtat i el Servei DonaInformació  

 

L‟existència de la Regidoria d‟Igualtat, per si mateix, ja és un indicador del 

compromís institucional amb les polítiques d‟igualtat de gènere. En el cas de 

l‟Ajuntament de Sant Cugat, la primera Regidoria d‟Igualtat va ser creada l‟any 

1999 sota el lideratge de l‟actual Il·lma. Sra. Alcaldessa, Mercè Conesa i Pagès. En 

els seus inicis, la Regidoria s‟ubicava orgànicament junt amb la Regidoria de 

Polítiques Socials i a l‟actualitat s‟inscriu dins la Tinència d‟Alcaldia de Serveis a la 

ciutadania.   

 

L‟Ajuntament de Sant Cugat adquireix, però, un major compromís amb les 

polítiques d‟igualtat quan l‟any 2000 decideix crear el servei municipal d‟atenció a 

les dones, el servei anomenat DonaInformació.  

 

El servei DonaInformació compta amb un espai específic on es realitzen les 

activitats d‟informació i assessorament individual, Casa Mònaco, que es comparteix 

amb altres serveis d‟atenció a la ciutadania (Serveis Socials, Salut Pública, Gent 

Gran, Civisme, Immigració, Cooperació i Voluntariat Social). Tot i que està ben 

comunicat -disposa d‟una parada de bus al davant- el fet d‟ubicar-se en el mateix 

edifici sobretot serveis socials, pot provocar que el Servei Donainformació es 

visibilitzi com un servei assistencial i adreçat a determinat perfil poblacional.  

 

Pel que fa al personal amb el que compta la Regidoria d‟Igualtat,  cal considerar el 

lideratge polític de la Regidora, el Director de l‟Àmbit de Gestió de Serveis a les 

Persones,  l‟Assessora de Polítiques Socials, una tècnica psicòloga d‟igualtat i una 

administrativa. Externament, també es contracta a una tècnica jurista per a 

l‟assessorament jurídic. 

 

L‟objectiu del servei DonaInformació és el d‟informar, assessorar i donar suport a 

les dones i sensibilitzar sobre la igualtat. Aquest objectiu es concreta en dues línies 

bàsiques d‟actuació: 

 

o Atendre i donar suport i assessorament en temàtiques personals, familiars, 

laborals i socials de les dones; 

o Impulsar les polítiques d‟igualtat mitjançant diferents accions. 
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Aquestes línies bàsiques d‟actuació, al seu torn, es treballen a través de diversos 

serveis, programes i accions que la Regidoria d‟Igualtat duen a terme. D‟entre 

aquestes actuacions, adquireixen especial rellevància aquelles que es realitzen de 

forma permanent i que es basen en l‟atenció i l‟assessorament a les dones. 

Aquestes són:  

 

 Informació i assessorament individual a les dones 

 Atenció i suport personalitzat psicològic 

 Atenció i suport personalitzat jurídic 

 

La taula següent relaciona aquests tres serveis i els seus principals resultats el 

2011. Cal esmentar que també formen part dels serveis d‟atenció i assessorament 

a les dones l‟atenció i suport personalitzat en violència masclista, l‟atenció i suport 

en grup, la dinamització de la xarxa municipal de lluita contra la violència de 

gènere, i l’Informe d’Impacte de la Violència a la ciutat de Sant Cugat del 

Vallès, 2012 que seran explicades en la diagnosi de la segona línia de lluita contra 

la violència de gènere. 

 

 Taula 20. Serveis d’atenció i assessorament a les dones 

SERVEIS D’ATENCIÓ I ASSESSORAMENTA LES DONES 

 Descripció Dades 2011 

 

Informació i 

assessorament 

individual a les 

dones 

Aquest servei té l‟objectiu, a través 

d‟entrevistes individuals amb cita prèvia, 

d‟informar i assessorar a les dones (tant en 

aspectes socials com laborals, familiars, 

educatius o jurídics), i promoure el seu 

enfortiment i apoderament. 

Aquest servei s‟oferta 2 matins a la setmana. 

 80  dones ateses  
 196 intervencions 
 

Atenció i suport 

personalitzat 

psicològic 

El servei d‟atenció i suport psicològic es 

realitza a través d‟activitats d‟escolta empàtica 

en sessions periòdiques programades.  

Es proporciona acompanyament en les 

decisions i processos personals per tal de 

facilitar eines psicològiques que millorin la 

qualitat de vida de les dones. 

 28 dones ateses 

Atenció i suport 

personalitzat 

jurídic 

A través del servei d‟atenció i suport 

personalitzat jurídic es concerten entrevistes 

individuals amb dones per tal de facilitar-les 

informació sobre drets individuals en el camp 

del dret civil, penal, laboral i sobre el que es 

requereixi. 

 106 dones ateses 

 

La tasca del servei DonaInformació no es limita a l‟atenció i assessorament a les 

dones, sinó que també realitza accions d‟impuls a les polítiques de gènere a 

l‟Ajuntament i al municipi. En aquest sentit, destaca la tasca d‟informació i 



 Inf 

            d 

 

51 
 

sensibilització a la ciutadania que es duu a terme a través de les activitats del 8 de 

març i del 25 de novembre. 

 

 La campanya del 8 de març aplega anualment diverses activitats entorn la 

temàtica de la igualtat de gènere. Si bé la Regidoria organitza activitats, 

també coordina les activitats que entitats i Ajuntament fan en 

commemoració del Dia Internacional de les Dones. Al llarg dels anys, 

s‟han organitzat multitud de concerts, concursos de cartells, exposicions, 

xerrades, passis de pel·lícules, obres de teatre i activitats formatives. A tall 

d‟exemple, l‟any 2011 es van realitzar una desena d‟activitats per a aquesta 

diada. 

 

 Pel que fa al Dia Internacional contra la Violència de Gènere, el 25 de 

novembre, el servei DonaInformació també organitza i coordina diverses 

activitats amb l‟objectiu d‟informar, prevenir i sensibilitzar la ciutadania vers 

la lluita contra la violència de gènere. Cada any s‟organitzen diversos actes 

de rebuig a la violència masclista i s‟elabora material divulgatiu per a la 

sensibilització, la informació i prevenció. A més, s‟organitzen concerts, 

penjades de pancartes, cinefòrums i jornades de formació. L‟any 2011 es 

van realitzar un total de 10 accions. 

 

A banda d‟aquestes campanyes, la Regidoria també ha promogut la recerca 

aplicada com ara el Sant Cugat en Femení II i el Sant Cugat en Masculí I, que 

han permès construir alguns indicadors d‟avaluació des de la perspectiva de gènere 

amb l‟objectiu d‟orientar les polítiques d‟igualtat de gènere.  

 

La Regidoria d‟Igualtat, a banda de centrar-se en l‟atenció i assessorament a les 

dones i l‟impuls les polítiques d‟igualtat a través d‟aquests serveis i activitats, 

desenvolupa altres projectes amb l‟objectiu d‟incidir en diferents dimensions de la 

desigualtat de gènere. Aquests projectes s‟estructuren en les següents línies 

estratègiques: 

 

 Lluitar contra la violència de gènere  

 Participació sociopolítica de les dones 

 Promoure els canvis en el repartiment de tasques i usos del temps  

 Coeducació, formació i cultura  

 La salut de les dones 

 

Els objectius, accions i serveis d‟aquestes línies es detallaran seguidament de 

manera específica en les línies estratègiques pertinents. 
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b) Transversalitat de gènere en les polítiques locals 

 
Conèixer la cultura de treball de la transversalitat de gènere de l‟Ajuntament, així 

com la presència de la perspectiva de gènere en les seves actuacions és clau per 

determinar el nivell d‟impuls de les polítiques d‟igualtat. 

  

En primer lloc, cal fer esment al Pla d’Alineació i Competitivitat Estratègica 

(2012-2015), el document de referència que defineix un nou model de gestió i 

organització municipal. En la definició dels seus objectius estratègics, aquest Pla 

concreta que la igualtat d‟oportunitats i la justícia social seran un objectiu 

estratègic de l‟Ajuntament. Es compromet, a més, en els seus objectius de gestió, a 

aplicar polítiques actives de conciliació de la vida personal, familiar, laboral i 

educativa, a actualitzar el Pla d‟Igualtat entre homes i dones i a maldar per 

l‟eradicació de la violència domèstica. El fet d‟incorporar objectius des de la 

perspectiva de gènere en un document de referència per a la gestió i organització 

municipal és un bon indicador per determinar el nivell de compromís polític de 

l‟Ajuntament amb les polítiques d‟igualtat entre les dones i els homes. 

  

L‟anàlisi de la transversalitat ha de tenir en compte l‟existència de Plans 

d’Igualtat Interns dins l‟Ajuntament. En aquest sentit, destaca el Pla d’Igualtat 

Intern aprovat l’any 2012 que diagnostica la situació de l‟Ajuntament en clau 

d‟igualtat d‟oportunitats entre homes i dones i que proposa diverses mesures per 

tal d‟assolir-la. Existeixen, a més, Plans d’Igualtat Interns específics per al 

Patronat Municipal d’Educació (PME) i per l’Organisme Autònom Municipal 

del Centre Cultural de Sant Cugat (OAMCCSC), que inclou la Xarxa de 

Biblioteques de Sant Cugat i el Teatre Auditori. 

 

Pel que fa a les accions formatives, durant el 2011 s‟ha dut a terme, d‟una banda, 

una formació obligatòria per a tot el personal de l‟Ajuntament en matèria d‟igualtat 

de gènere i, de l‟altra, una formació específica per a diferents col·lectius: policia 

municipal, serveis jurídics i comunicació i premsa.  

  

Si bé es fa palès el compromís de l‟Ajuntament amb la igualtat, encara hi ha alguns 

aspectes en els quals s‟ha de continuar avançant. És el cas de la recollida de dades 

desagregades per sexe. Moltes de les memòries dels serveis municipals no 

presenten les dades dels seus serveis desagregades en funció del sexe, fet que 

dificulta poder fer anàlisis diferenciades sobre l‟impacte dels serveis públics en els 

homes i les dones i dissenyar polítiques i serveis tenint en compte la perspectiva de 

gènere i en l‟aplicació de la perspectiva i de la transversalitat de gènere en tota 

política pública.  
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Línia II. Lluitar contra la violència de gènere 

 

Al llarg dels darrers anys, les institucions públiques han posat de manifest la 

necessitat de lluitar contra la violència de gènere i han destinat recursos a elaborar 

propostes legals, serveis i programes per tal de fer-hi front. La diagnosi d‟aquesta 

línia, doncs, consisteix en analitzar la incidència de la violència de gènere a Sant 

Cugat del Vallès, així com a descriure els serveis i accions que es desenvolupen des 

de l‟Ajuntament per combatre la violència de gènere. 

 

a) Serveis d’atenció a la violència de gènere 

Els serveis i recursos d‟atenció a la violència de gènere de Sant Cugat estan 

emmarcats en la Xarxa de lluita contra el maltractament i la violència de 

gènere, una experiència de treball transversal que es creà l‟any 2001. Des de la 

xarxa, mitjançant reunions periòdiques i accions formatives, es donen eines i es 

faciliten recursos a totes aquelles persones professionals de diversos sectors que 

estan implicades en la detecció, atenció i seguiment de les dones que pateixen 

violència de gènere. Els serveis implicats són:  

 

1. Ajuntament de Sant Cugat.  

a. Àmbit de Polítiques Socials:  

i. Servei municipal d‟atenció a les dones – DonaInformació 

ii. Assessorament jurídic per a dones (PADI) 

iii. Servei de Teleassistència Mòbil (TAM) 

iv. Grup terapèutic per a dones víctimes de la violència de gènere 

v. Servei d‟atenció als infants i adolescents víctimes de la 

violència de gènere i familiar  

vi. Serveis socials d‟atenció primària 

b. Policia Local  

2. Oficina d‟atenció a la Víctima dels Mossos d‟Esquadra  

3. Il·lustre Col·legi d‟Advocats de Terrassa (ICATER) 

4. Jutjat de violència de Rubí 

5. Centres d‟atenció sanitària 

6. Equip d‟assessorament psicopedagògic del Departament d‟Educació de la 

Generalitat de Catalunya 

7. Punt de Trobada Familiar 
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Taula 21. Serveis d’atenció a la violència de gènere 

 SERVEIS D’ATENCIÓ A LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

 Descripció Dades 2011 

Atenció i suport 

personalitzat 

especialitzat en 

violència 

masclista 

L‟Atenció i suport personalitzat especialitzat 

en violència masclista proporciona informació 

i orientació a les dones de manera individual 

sobre els recursos municipals i comarcals al 

seu abast, alhora que deriva els casos als 

recursos pertinents, si s‟escau.  

 

 29 dones ateses 

Atenció i suport 

en grup: grup de 

dones en 

situació de risc 

El grup de dones en situació de risc, 

consisteix en reunions setmanals de dues 

hores de durada, permet oferir eines a les 

dones que han patit o pateixen violència 

masclista per tal que puguin identificar i 

resoldre les relacions de desigualtat o d‟abús 

amb les seves parelles, i desenvolupar 

conductes d‟independència i estratègies 

d‟enfrontament adequades. 

 Realització d‟1 

grup de 14 dones 

 La mitjana 

d‟assistència ha 

estat de 7/8 dones 

per sessió 

 

Punt de Trobada El punt de trobada és un espai tutelat per 

professionals de l‟àmbit social destinat a 

facilitar la recollida i el lliurament de menors 

en casos en què els pares i mares tenen greus 

problemes per dur-ho a terme de forma 

normalitzada dins l‟àmbit privat. El punt de 

trobada familiar atén famílies de Rubí, 

Castellbisbal i Sant Cugat. 

 El 2011 han utilitzat 

el servei 22 famílies i 

30 menors de Sant 

Cugat 

TAM És un servei de teleassistència mòbil 
disponible per a les víctimes de violència per 
tal de proporcionar-los una ràpida atenció en 
cas de donar-se una situació d‟emergència. 
 

 Al llarg del 2011 no 
s‟ha activat cap 
servei de 
teleassistència mòbil, 
de manera que es 
mantenen les 14 TAM 
posades en marxa en 
anys anteriors. 

Servei d’atenció 
als infants i 
adolescents 
víctimes de 
violència de 
gènere i familiar 

El Servei d‟atenció als infants i adolescents 
víctimes de la violència de gènere i familiar té 
l‟objectiu de tractar les conseqüències que 
tenen pel fet de ser víctimes directes o 
indirectes de la violència dels seus 
pares/mares i o altres familiars 

 No hi ha dades 
referents al 2011 ja 
que el servei s‟inicià 
el maig de 2012 

 Des del seu inici 
s‟han atès 12 infants 

 

 

b) Incidència de la violència de gènere a Sant Cugat 

Segons el II Informe semestral sobre l’Impacte de la violència contra les 

dones a Sant Cugat, 2012, al llarg del 2011 es van detectar 106 casos de 

violència de gènere, marcant una tendència estable en relació a anys anteriors. 

Al primer semestre de 2012, s‟han detectat 46 casos.  
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La detecció es realitza a través dels diferents serveis de la Xarxa de lluita contra el 

maltractament i la violència de gènere. Tal com s‟especifica a la taula següent, han 

estat els Centres d‟Atenció Sanitària els qui més casos han detectat (91), seguits 

dels Mossos d‟Esquadra (59). 

 

Taula 22. Casos atesos pels serveis de la Xarxa de lluita contra el 

maltractament i la violència de gènere (2011-2012) 

Nombre de casos atesos pels serveis de la Xarxa de lluita contra el 
maltractament i la violència de gènere 

Servei 2011 1r semestre 2012 

DonaInformació 29 dones 10 dones 

PADI 15 dones 20 dones 

Grup terapèutic per a dones 14 dones 10 dones 

Servei d’atenció als infants i adolescents 
víctimes de violència de gènere i familiar 

- 12 infants 

Serveis Socials d’Atenció Primària 21 dones 10 dones 

Punt de trobada familiar 
31 famílies i 61 
menors atesos 

21 famílies i 32 
menors atesos 

Policia Local 13 dones 10 dones 

Oficina d’Atenció a la Víctima dels Mossos 
d’Esquadra (OAVCSC) 

59 dones 31 dones 

Centres d’atenció sanitària 91 dones 39 dones 

Font: II Informe semestral sobre l‟Impacte de la violència contra les dones a Sant Cugat 2011-2012  

 

 

A banda de comptabilitzar i caracteritzar el nombre de casos, l‟Informe sobre 

l‟impacte de la violència de gènere elabora una bateria composada per 18 

indicadors on es dóna una visió sintètica de l‟estat de la violència contra les dones 

al municipi. Els indicadors de gènere més rellevants d‟aquest Informe han quedat 

recollits a la taula següent. 
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Taula 23. Resum dels indicadors de violència de gènere 

Indicador 

Valor de 
referència 

1r sem 

2011 

Dada actual Evolució 
de 

l’indicador 2n sem 2011 1r sem 2012 

 Taxa de victimització de 

violència de gènere 
TOTAL 

1,36 ‰ 1,67 ‰ 1,35 ‰ 
 

 Taxa de victimització de 
violència de gènere de 

dones de nacionalitat 
espanyola 

1,07 ‰ 0,83 ‰ 0,86 ‰ 
 

 Taxa de victimització de 

violència de gènere de 
dones de nacionalitat 

estrangera 

3,84 ‰ 3,74 ‰ 3,94 ‰ 

 

 

 Interposició de denúncia 

de les víctimes de 

maltractament – TOTAL 
50% 67,4% 73,3% 

 

 Interposició de denúncia 

de les víctimes de 

maltractament de 

nacionalitat espanyola 

51,4% 65,2% 76,2% 
 

 Interposició de denúncia 

de les víctimes de 

maltractament de 

nacionalitat estrangera 

66,7% 77,8% 81,0%  

Font: II Informe semestral sobre l‟Impacte de la violència contra les dones a Sant Cugat, 2012 

 

La violència de gènere afecta a dones de perfils molt heterogenis i és transversal en 

diferents edats, nivells formatius, econòmics i nacionalitats. Tot i això, s‟estableix 

un perfil mitjà de les dones que han acudit als serveis municipals analitzats. 

Majoritàriament han acudit als serveis dones d‟entre 25 i 44 anys, de nacionalitat 

espanyola, vivint en parella, amb infants menors de 16 anys al càrrec i amb una 

feina remunerada. 

Fitxa resum del perfil de dones ateses el primer semestre de 2012 

 Total violència de gènere 2011: 106 

 Total violència de gènere 1er semestre 2012: 46 

 Dones amb fills i filles menors a càrrec: 58,1 %  

 Denúncies: 73,3% 

 Franges d’edats: 24,4% menors de 24 anys, 64,4% entre 25 i 44, 11,1% 

entre 44 i 65 

 Edat mitjana de les dones que han patit violència: 33 anys 

 Ocupació: 42,2% ocupades, 40% no ocupades, 17,8% no consta 
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 Estat civil: 68,9% amb parella, 28,9% separades o divorciades, 2,2% no 

consta 

 Nacionalitat de les dones: 55,6% espanyoles, 44,4% estrangeres (25% 

d‟Equador, 20% de Bolívia, 10% Paraguai, 10% Argentina, 10% Hondures, 

25% altres) 

 Nacionalitat de l’agressor: 55,6% espanyols, 44,4% estrangers 

 

A banda del perfil mitjà, al llarg del 2011 s‟han identificat una sèrie de tendències 

comunes a tots els serveis: 

 Un increment de la proporció de casos entre les dones més joves 

(sobretot les dones d‟entre 25 i 44 anys, però també les d‟entre 17 i 24) 

 Un augment del percentatge de casos entre les dones de nacionalitat 

estrangera en relació a les espanyoles 

 Proporció més elevada de denúncies interposades: el percentatge 

global de denúncies ha assolit més d‟un 70% en el primer semestre de 2012 

 El percentatge de denúncies és més elevat entre les dones de nacionalitat 

estrangera que entre les de nacionalitat espanyola 

S‟observa, doncs, que els casos de violència de gènere es donen, majoritàriament, 

entre els 25 i els 44 anys, etapa del cicle vital fèrtil i de criança dels fills i les filles. 

Aquesta tendència s‟ha anat accentuant en els darrers períodes, alhora que també 

han incrementat els casos en dones més joves. En aquest sentit, cal prestar 

especial atenció la infància i l‟adolescència ja que són col·lectius molt vulnerables a 

la violència de gènere que pateixen tant directa com indirectament. És, doncs, a 

través de la prevenció i l’educació en valors igualitaris, que es pot lluitar 

contra la violència de gènere ja entre les persones més joves. 

 

c) Altres recursos per a la lluita contra la violència de gènere 

 

Tal com s‟ha esmentat en la Línia I, el servei DonaInformació organitza i coordina 

activitats durant el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, el 25 de 

novembre. L‟objectiu d‟aquesta jornada és la sensibilització de la ciutadania contra 

la violència de gènere i la difusió de materials per a la informació i la prevenció. 

Un dels recursos divulgatius més rellevants dels que disposa l‟Ajuntament és la 

Guia de Recursos per lluitar contra la violència de gènere, 2012. Es tracta 

d‟un material comunicatiu que proporciona informació per detectar situacions 

abusives en fases inicials i dóna a conèixer quins són els recursos locals i 

supralocals a l‟abast de les dones. La guia, elaborada inicialment l‟any 2007, s‟ha 

anat redissenyant alhora que ha anat ampliant el seu públic objectiu més enllà dels 

professionals implicats en la lluita contra la violència. 
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El 25 de novembre del 2012 s‟ha presentat la nova Guia de Recursos per lluitar 

contra la violència de gènere, 2012 que pretén implicar tota la societat en aquesta 

xacra social. A la guia, s‟hi troba informació sobre què és la violència de gènere, 

com detectar-la i com actuar. A través de diverses imatges i textos es dóna 

importància al paper que la ciutadania pot tenir per prevenir i actuar contra aquest 

fenomen. 

 

Imatge de la Guia de Recursos per lluitar contra la violència de gènere, 

2012 

 

 

També cal destacar l‟associació de Dones “No estàs sola” que, partint de la 

pròpia experiència de les dones, té per objectiu la lluita contra la violència de 

gènere. L‟associació fa una escolta activa a dones que han patit o pateixen violència 

de gènere i les deriva als recursos de l‟Ajuntament, alhora que realitza una tasca de 

conscienciació i sensibilització a la resta de població. 

Finalment, és important recordar la importància que ha tingut el treball en xarxa en 

la lluita contra la violència de gènere. En aquest sentit, es recomana continuar 

treballant en aquesta línia i reforçar alguns aspectes per millorar i enriquir les 

dinàmiques de treball: 

 

 

Font: Jana Martínez, Dissenyadora 
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 Ampliar i adequar tant l‟oferta formativa com els espais de reflexió i posada 

en comú entre les i els professionals de la Xarxa.  

 

 Iniciar, en els Centres d‟Atenció Primària, la recollida de dades sobre salut 

mental per tal de fer un seguiment de les dones víctimes de violència que 

han estat derivades a aquest servei 

 

 Actualitzar el Protocol de violència i d‟intensificar el treball en xarxa de totes 

les institucions implicades en la lluita contra la violència de gènere. Es podria 

incorporar els centres educatius a la Xarxa com a punt de prevenció i 

detecció 

 

 Fer un seguiment acurat dels casos de violència de gènere, sobretot quan la 

dona es trobi en situació de desocupació 
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Línia III. Participació sociopolítica de les dones 

 

La intenció d‟aquesta línia estratègica és mostrar i reflexionar sobre el paper que 

les dones tenen en les diferents esferes de participació sociopolítica a Sant Cugat. 

D‟aquesta manera, és important conèixer la participació en els òrgans i llocs de 

pressa de decisions clau en aquesta Diagnosi, com és la presència en les regidories. 

La participació de les dones en la política i en càrrecs de comandament ha de ser 

considerat com un exercici propi i equilibrat d‟una societat avançada 

democràticament.  

També esdevé molt significativa la presència de les dones en el món associatiu, la 

seva capacitat de creació de xarxes col•laboratives, de suport, tant des de la 

vessant més lúdica com a la vessant més solidària. Les aportacions de les 

associacions i grups de dones són decisives a la cohesió social i municipal. 

 

a) Participació política de les dones 

 

Una aproximació a l‟anàlisi del nivell d‟impuls de les polítiques de gènere a 

l‟Ajuntament ha de posar de relleu la paritat en la composició del consistori. El Ple 

de l‟Ajuntament de Sant Cugat en l‟actual mandat està composat per 25 persones: 

17 homes (68%) i 8 dones (32%). Tot i que a nivell global no és paritari,  s‟hi 

apropa i s‟observen diferències entre l‟equip de govern i l‟oposició. En el primer, tot 

i haver més presència masculina que femenina, un 60% en front un 40%, la 

composició és força equilibrada. L’oposició, per contra, no té una composició 

paritària ja que el 80% dels regidors són homes. 

És remarcable, a més, la composició totalment paritària de la Junta de Govern (3 

homes i 3 dones), ja que és el principal òrgan decisori de l‟Ajuntament i assisteix a 

l‟Alcaldia en les seves decisions.  

La paritat en el consistori ja es donava de manera similar en el mandat anterior 

(2007-2011). Així, hi havia un ple equilibri a la Junta de govern, una presència 

relativament proporcionada d‟homes i dones a l‟equip de govern (57,1% enfront a 

42,9%) i també un predomini dels homes entre els membres de l‟oposició (72,7%). 
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Figura 4. Composició de la Junta de govern, l’equip de govern i l’oposició. 

Mandat 2011-2015 

Mandat actual (2011-2015) Mandat anterior (2007-2011) 

 

 

Font: web de l‟Ajuntament de Sant Cugat Font: Acta de la Sessió Extraordinària del 

Ple de l‟Ajuntament de Sant Cugat de 10 
de juliol de 2007 

 

A banda de la composició del Ple, és d‟interès determinar quin tipus de regidories 

representen homes i dones. Pel que fa a les dones, destaca el paper de 

l’alcaldessa, que es veu reforçada per una altra regidora adjunta a 

l’Alcaldia. És important subratllar també el fet que 2 de les 5 tinences 

d’alcaldia estiguin ocupades per dones, destacant, a més, la de Presidència 

i Serveis Urbans, cartera freqüentment ocupada per homes. Entre els homes hi ha 

3 Tinents d‟Alcaldia i s‟ostenten regidories com Medi Ambient, Territori i 

Sostenibilitat o Urbanisme i Obres, més vinculades al territori i a serveis interns que 

a les persones. No obstant, destaca, en sentit contrari, la Regidoria delegada de 

Serveis Socials, Sanitat, Joventut i Habitatge. 

En relació al mandat anterior, és difícil establir comparacions ja que l‟organització 

política municipal ha canviat i les Regidories i Tinences d‟Alcaldia s‟estructuren de 

manera diferent. No obstant això, es detecta que les carteres relacionades amb 

economia i organització, així com amb mobilitat, cultura o esports, han estat 

ocupades per homes en els darrers dos mandats, mentre que les àrees de serveis a 

la ciutadania i d‟educació han estat ocupades per dones. És remarcable que, en 

ambdós mandats, ha estat ocupada per una dona l‟àrea de serveis urbans: en el 

mandat 2007-2011 compartida amb manteniment de la ciutat i en el 2011-2015 

amb Presidència. Altres àrees com joventut o medi ambient han passat de ser 

dirigides per dones a ser-ho per homes; contràriament, l‟àrea de comunicació i la 

informació a l‟actualitat està liderada per una dona.  

 

 

 

 

 

 

• 3 homes (50%)

• 3 dones (50%)
Junta de govern

• 9 homes (60%)

• 6 dones (40%)
Equip de Govern

• 8 homes (80%)

• 2 dones (20%)
Oposició

 4 homes (50%) 

 4 dones (50%) 

 8 homes (57,1%) 

 6 dones (42,9%) 

 8 homes (72,7%) 

 3 dones (27,3%) 
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Taula 24. Distribució per sexes de les Regidories. Mandat 2011-2015 i 

2007-2011 

 Homes Dones 

Mandat 
actual 
(2011-
2015) 

  Alcaldia 

 Tinència d'alcaldia de Territori i 

Sostenibilitat. Regidor de Comerç 

 Tinència d'alcaldia de Presidència i 

Serveis Urbans. Regidora de Serveis 
Urbans 

 Tinència d'alcaldia d'Economia, 
Empresa i Ocupació. Regidor d'Hisenda, 

Promoció Econòmica i Ocupació. 

 Tinència d'alcaldia de Serveis a la 
Ciutadania. Regidora de Gent Gran, 

Igualtat i Cooperació 

 Tinència d'alcaldia de Governació, 
Seguretat, Mobilitat i Tecnologia. Regidor 

de Seguretat Ciutadana i Mobilitat 

 Regidoria delegada d'Educació, 
Universitat i Família 

 Regidoria delegada d'Urbanisme i Obres. 
 Regidoria delegada de Comunicació, 

Informació i Atenció Ciutadana 

 Regidoria delegada de Medi Ambient i 

Polítiques Ambientals 

 Regidoria adjunta a l'Alcaldia 

 

 Regidoria delegada de Cultura i Turisme.  

 Regidoria delegada de Presidència, 

Relacions Institucionals i Participació 
Ciutadana 

 

 Regidoria delegada d'Esports i 

Agermanaments 
 

 Regidoria delegada de Serveis Socials, 

Sanitat, Joventut i Habitatge 
 

Mandat 
anterior 
(2007-
2011) 

 Alcaldia  

 Responsable  Àrea  de Presidència  Responsable Àrea de Territori 

 Responsable  Àrea  d‟Economia i 

Organització 

 Responsable Àrea de Medi Ambient i 

Valors Cívics 

 Responsable Àrea de Cultura i Esports 
 Responsable Àrea de Serveis Urbans i 

Manteniment de la ciutat 

 Regidoria de Relacions Institucionals i 
Seguretat Ciutadana (Àrea d‟Alcaldia) 

 Responsable Àrea de Serveis a la 
Ciutadania 

 Regidoria de Serveis Generals, 

Comunicació o Societat de la Informació 

 Regidoria d‟Educació i Joventut (Àrea de 

Serveis a la Ciutadania) 

 Regidoria de Comerç, Indústria i Serveis 
(Àrea d‟Economia i Organització) 

 Regidoria de Cooperació, Immigració i 

Igualtat  (Àrea de Medi Ambient i 
Valors) 

 Regidoria de Mobilitat (Àrea de Territori)  

 Regidoria d‟Esports (Àrea de Cultura i 

Esports) 
 

 
Font: web de l‟Ajuntament de Sant Cugat i Acta de la Sessió Extraordinària del Ple de 

l‟Ajuntament de Sant Cugat de 10 de juliol de 2007 

 

A banda del personal electe de l‟Ajuntament, cal tenir en compte la Gerència 

Municipal, encarregada de coordinar els diversos àmbits de l‟Ajuntament, que 

actualment està ocupada per una dona. De Gerència, depenen els cinc Àmbits en 

els que s‟organitza l‟Ajuntament a nivell de gestió. D‟aquests cinc àmbits, només un 

és dirigit per una dona, el de Governança i Economia. En el nivell orgànic 

immediatament inferior (Direccions i Assessors/es), però, hi ha paritat: de les 8 

Direccions, 4 són liderades per dones i 4 per homes. 
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Taula 25. Distribució per sexes de l’alta direcció i la plantilla de 

l’Ajuntament 

 Homes Dones 

Gerència  1 

Responsables 
d’Àmbit 

4 (80%) 1 (20%) 

Direccions i 
Assessors/es 

4 (50%) 4 (50%) 

Plantilla 295 (51,6%) 277 (48,4%) 

Font: elaboració pròpia a partir del web de l‟Ajuntament de 

Sant Cugat 

 

Posant el focus en la plantilla, l‟Ajuntament compta amb 572 persones: 277 dones 

i 295 homes. S‟observa, doncs, una plantilla força equilibrada, amb un percentatge 

de dones del 48%. Desglossant les dades per categories professionals, no obstant, 

el Pla Intern d‟Igualtat de Gènere de Sant Cugat (2011) mostra algunes diferències 

entre homes i dones. Així, mentre en la categoria de tècnic/a superior hi ha equitat 

(19 dones en front 18 homes), en la categoria de tècnic mitjà/na hi ha un 72% de 

dones (d‟un total de 50 persones). Aquesta feminització pot venir explicada pel 

tipus de professions que s‟encaixen en la categoria. L‟elevada presència de dones 

en professions relacionades amb l‟atenció de persones com Educació Social o 

Treball Social (pertanyents a la categoria de tècnic/a mitjana), fa augmentar la 

proporció de dones que són tècniques mitjanes. 

Una altra categoria professional feminitzada és la d‟administratiu/va, on les dones 

representen el 79% (d‟un total de 138 persones). Contràriament, la Brigada 

municipal està fortament masculinitzada: només hi ha una dona entre les 73 

persones que la composen. Tot i això, en una categoria que tradicionalment ha 

tingut més presència masculina com la de conserge, s‟identifiquen més dones 

(62,5%) que homes (37,5%). 

 

b) Participació social i associacionisme  

 

Les associacions i entitats han tingut sempre un paper essencial en la participació i 

han estat una eina de cohesió social. Les entitats de dones, concretament, s‟han 

configurat com uns espais de relació i dinamització que contribueixen a la 

consecució de la igualtat. 

A Sant Cugat, s‟hi registren 409 entitats de tipologia molt diversa. Tal com 

s‟observa a la taula, les entitats més nombroses són les dedicades a la promoció de 

la cultura (representen un 27,6%), seguides de les esportives (16,9%) i les de 

solidaritat i cooperació (14,4%). Les associacions de dones, al seu torn, 

representen un 1,2% del total, el que equival a 5 entitats: el Grup de Dones de la 

Creu d’en Blau (Les Planes), el Grup de Dones Immigrants, l’Associació No 
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estàs sola, l’Associació de Directives i Empresàries del Vallès i les Dones 

Baha’i de la Comunitat Baha‟i. Tot i no tractar-se d‟una associació exclusivament 

de dones, també destaca l‟Associació de Famílies Monoparentals de Sant Cugat del 

Vallès ja que, com ja s‟ha esmentat, la monoparentalitat afecta majoritàriament a 

les dones. 

Taula 26. Associacions i entitats de Sant Cugat per tipologia  

Tipus d’entitats a Sant Cugat N % 

Cultura 113 27,6% 

Esport 69 16,9% 

Solidaritat i cooperació 59 14,4% 

Associació de veïns 30 7,3% 

Sanitat i serveis socials 25 6,1% 

Educació 23 5,6% 

Joventut / Lleure 18 4,4% 

Societat 12 2,9% 

Gent gran 10 2,4% 

Medi Ambient 10 2,4% 

Religioses 9 2,2% 

Activitat econòmica 8 2,0% 

Immigració 8 2,0% 

Partits polítics i sindicats 8 2,0% 

Dones 5 1,2% 

Estudis i recerca 2 0,5% 

TOTAL 409 100% 

Font: web Entitats en xarxa www.santcugatentitats.net 

 

La Regidoria d‟Igualtat té una línia de treball específica de foment de la participació 

i de dinamització de les entitats de dones. Així, d‟una banda promou que les 

entitats del municipi desenvolupin projectes d‟igualtat i, de l‟altra, fomenta la 

participació de les entitats de dones. 

Pel que fa al primer aspecte, la Regidoria disposa, bàsicament de dues accions: una 

subvenció anual destinada a la promoció dels projectes d‟igualtat dins les entitats i 

un servei de suport tècnic al moviment associatiu. L‟any 2011 aquest servei ha 

donat suport a la creació de l‟Associació de Directives i Empresàries del Vallès, fet 

que s‟ha valorat molt positivament ja que ha aconseguit aplegar dones de localitats 

i sectors molt diversos amb l‟objectiu comú de treballar per la igualtat. 

La relació de la Regidoria amb el teixit associatiu del municipi també es veu 

reflectida amb les dades del qüestionari d‟avaluació passat a les entitats 

santcugatenques. Tal com s‟observa als gràfics, tant el Pla d‟Igualtat com la pròpia 

Regidoria són coneguts per la majoria de les entitats enquestades, un 62,5% i un 

82,6%, respectivament. Més rellevant és el fet que un 39,1% de les entitats ha 

col·laborat alguna vegada amb la Regidoria: un 21,7% i un 17,4% habitualment. 
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Gràfic 6. Coneixement de la Regidoria i el Pla d’Igualtat 

Regidoria d’Igualtat Pla d’Igualtat 

 

 

Base: 32 Base:23 

 
Base: 23 

Font: Qüestionari d‟avaluació del Pla d‟Igualtat de Sant Cugat (entitats) 

 

La col·laboració de les entitats amb la Regidoria s‟ha donat de diferents formes. 

Així: 

 6 entitats enquestades han format part d‟algun procés participatiu de la 

Regidoria d‟Igualtat; 

 6 entitats s‟han posat en contacta amb la Regidoria per fer-li arribar 

suggeriments o propostes; 

 5 entitats han rebut assessorament per tal d‟impulsar mesures a favor de la 

igualtat o contra la violència de gènere;  

 4 entitats han rebut alguna subvenció; i 

 2 entitats hi ha col·laborat d‟alguna altra forma 

Finalment, cal destacar el paper de la Regidoria d‟Igualtat en la promoció de les 

entitats de dones. Des de l‟Ajuntament, es fa difusió de les diferents activitats per a 

dones així com de les activitats formatives i els processos de participació ciutadana 

per tal de fomentar que les dones s‟hi impliquin. L‟any 2011, concretament, es va 

realitzar una sessió formativa sobre igualtat per a pares i mares de l‟Espai Familiar 

en el marc del Pla de Barris també es va organitzar una sortida cultural al Teatre 

Sí
62,5%

No
37,5%

Sí
82,6%

No
17,4%

60,9%

21,7%

17,4%

39,1%

Gràfic 7 . Col·laboració de les entitats amb la Regidoria 

d'Igualtat

No hi ha col·laborat mai

Hi ha col·laborat 
puntualment

Hi ha col·laborat 
habitualment
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Auditori per als grups de dones i un taller participatiu amb entitats de dones, 

entitats d‟intervenció en temes de gènere i ciutadanes implicades en el tema. 

Tot i que no es disposen de més dades concretes, hi ha la percepció generalitzada 

que a Sant Cugat hi ha una elevada participació ciutadana, tot i que s‟hauria de 

considerar alguna formula per incrementar la participació i la xarxa social en 

aquells nuclis poblacionals allunyats del nucli municipal.  

Es valora de manera molt positiva, la moció aprovada al Ple de l‟Ajuntament de 

Sant Cugat per potenciar el nomenclàtor de la ciutat amb noms de dones a indrets 

del municipi, ja que mostra la voluntat de contribuir a la visibilització del paper de 

les dones en la construcció de la nostra societat.  

Per cloure, una ciutadania tan participativa i un teixit associatiu dens, proporciona 

un punt de partida molt positiu en el moment de dissenyar polítiques de gènere 

municipals participatives on incloure de manera propera les necessitats i interessos 

de les dones santcugatenques.   

 

c) Participació dels i les joves de Sant Cugat 

 

Sant Cugat compta amb el Casal de Joves Torreblanca i dos espais joves de 

districte: un a Mira-Sol i l‟altre a les Planes. Al Casal de Joves s‟hi organitzen 

diverses activitats adreçades a joves d‟entre 14 i 30 anys alhora que s‟hi 

proporcionen espais per als i les joves de la ciutat: sales de treball i de reunió, bucs 

d‟assaig, sales per a activitats d‟arts escèniques i arts plàstiques, etc. El Casal 

també compta amb un Servei d‟Informació Juvenil on s‟atenen consultes i 

demandes d‟informació sobre diverses temàtiques com habitatge, mercat laboral i 

presa de decisions. 

Des del Departament de Joventut de l‟Ajuntament de Sant Cugat, es manifesta la 

dificultat d‟arribar al públic juvenil, tant en temes relacionats amb la igualtat de 

gènere com en d‟altres aspectes. Així, es percep que el format de la xerrada o la 

conferència no arriba als i les joves i s‟insta a treballar a través d‟altres formats i 

insistint en una comunicació que arribi més al públic juvenil.  
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Línia IV. Repartiment de treballs i usos del temps 

 

Durant els darrers 30 anys, les dones han protagonitzat un gran avenç social, però 

malgrat la supressió de les discriminacions formals en el regim jurídic, la realitat 

econòmica i, especialment, l'accés als càrrecs de comandament i de poder, no 

mostren una igualtat efectiva entre els homes i les dones. En altres paraules, 

l‟ocupació femenina encara mostra uns signes de major precarietat, aquests 

identificats per la segregació horitzontal, o també anomenat “terra enganxós”  i 

segregació vertical, o també associada, a la metàfora del “sostre de vidre”. 

Aquesta situació en el mercat de treball està encara molt vinculada a l‟adscripció 

dels rols de gènere tradicionals i les tasques i responsabilitats derivades de la cura 

de la llar i de les persones dependents, que provoca que les dones desenvolupin 

una doble i triple jornada, amb les conseqüències negatives en la salut emocional i 

física.  

El lligam entre l‟ocupació remunerada i les responsabilitats de cura, és a dir, el 

treball productiu i el treball reproductiu, s‟estableix d‟una banda a partir de la 

conciliació de la vida laboral, familiar i personal que passa de manera indiscutible 

per l‟assumpció de la coresponsabilitat per part dels homes en les estructures 

familiars.  

Així doncs la situació de les dones i els homes en el mercat laboral no és, a dia 

d‟avui, una situació igualitària. Més precarització laboral, menors salaris, major 

temporalitat i més presència en l‟economia submergida són alguns dels fenòmens 

que les dones pateixen en major mesura. A través de la diagnosi d‟aquesta línia es 

vol descriure la situació de les dones i els homes de Sant Cugat en el mercat laboral 

i en els usos dels temps, alhora que s‟analitzen els recursos i programes d‟ocupació 

dels que disposa l‟Ajuntament, sobretot també, pel que fa a la importància de 

l‟harmonització horària i la conciliació laboral, familiar i personal.  

 

a) Situació de les dones i els homes en el mercat de treball 

En primer lloc, segons les dades provinents de la Diputació de Barcelona i de 

l‟IDESCAT, s‟observa que la taxa d’activitat de Sant Cugat és, en termes 

generals, superior a la de Catalunya en més de 15 punts. La diferència és 

major, encara, entre les dones santcugatenques (73,9%) i les catalanes 

(56,3%), fet que indica que les dones, a Sant Cugat, tot i presentar una taxa 

d‟activitat inferior a la dels homes (84,4%), mantenen nivells força més alts que la 

resta de dones catalanes. 
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Taula 27. Taxa d’activitat per sexe. 2011 

 

Taxa d’activitat de 

Sant Cugat 

Taxa activitat de 

Catalunya 

Homes 84,4% 69,1% 

Dones 73,9% 56,3% 

Total 79,0% 62,5% 

Font dades Sat Cugat: Elaboració pròpia partir de DIBA HERMES i Idescat. Padró continu.  

Font dades Catalunya: Idescat 
Taxa d‟activitat = (població activa declarada o estimada/Població de 16 anys i més)*100 

 

 

Pel que fa a l‟atur, Sant Cugat presenta unes taxes inferiors a les del conjunt de la 

província i molt per sota de la mitjana catalana, situant-se gairebé a la meitat. Les 

dones, seguint la mateixa tendència que a la província, tenen una taxa d‟atur 

superior a la dels homes: 10,31% enfront a 8,7%. No obstant això, la incidència de 

l‟atur entre les dones santcugatenques és molt inferior als nivells de Barcelona i de 

Catalunya. 

 

Des del Servei d’Ocupació Municipal – SOM -, es detecta que l‟actual crisi 

econòmica, si bé ha expulsat de la població activa algunes dones majors de 55 anys 

que s‟han prejubilat o han deixat de buscar feina, ha fet augmentar la taxa 

d‟activitat femenina. Així, algunes dones que eren inactives han iniciat un procés de 

cerca de feina en el moment en què les seves parelles s‟han quedat a l‟atur. 

 
Font dades Sant Cugat i Província de Barcelona: DIBA HERMES 

Font dades Catalunya: Idescat  
Taxa d‟atur = (atur registrat/Població activa)*100 
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Finalment, també s‟han tingut en compte el nombre de contractes realitzats a Sant 

Cugat i la seva temporalitat. Al llarg del 2011 es van registrar un total de 19.636 

contractes, essent les dones les més contractades: 8.423 per a homes (un 42,9% 

del total) i 11.213 per a dones (un 57,1%). Del total de contractacions, una gran 

majoria, un 87,4%, han estat en modalitats temporals, els quals no s‟han repartit 

equitativament entre homes i dones. Així, entre els homes la proporció de 

contractes indefinits és major que en el cas de les dones: 14,9% enfront a 10,9%. 

Es fa palès, doncs, que els homes de Sant Cugat obtenen majors nivells 

d‟estabilitat laboral que les dones del municipi. 

 

 
 

Taula 28. Contractes en funció de la temporalitat per sexe. 2011 

Modalitat Home Dona Total 

Indefinit 14,9% 10,9% 12,6% 

Temporal 85,1% 89,1% 87,4% 

Total 100% 100% 100% 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de treball. Observatori 

del Treball. OBSERVACIONS: dada acumulada de 2011 (gener-novembre). 

 

 

A Sant Cugat s‟hi emplacen més de 2.000 establiments comercials, i, per tant, és 

important fer esment al sector del comerç en una diagnosi del mercat laboral de la 

ciutat. Cal tenir en compte, a més, que aproximadament un 80% de les 

persones comerciants són dones i que, per tant, és un sector a tenir en 

compte a la hora de dur a terme polítiques d’igualtat d’oportunitats en el 

mercat laboral. En aquest sentit, també val a dir que més de la meitat dels 

comerços formen part d‟alguna de les tres associacions de comerç de Sant Cugat i 

que dues d‟aquestes tres associacions estan presidides per una dona. 

 

 

En relació al comerç, les entrevistes realitzades també van posar de relleu la 

proximitat dels establiments amb la ciutadania, especialment amb els nens i nenes 

del municipi. Tenint en compte aquesta proximitat i que Sant Cugat és Ciutat Amiga 

de la Infància per la UNICEF, es va plantejar acostar els comerços als infants i 

establir “comerços amics” on els nens i les nenes poguessin acudir en cas de 

perdre‟s, tenir algun problema o necessitar una persona adulta de referència. 
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b) Serveis municipals d’ocupació  

 

Els serveis municipals destinats a l‟orientació i la inserció laboral de Sant Cugat 

s‟integren en el Servei d‟Ocupació Municipal (SOM), que compta amb diversos 

programes: 

 

Taula 29. Servei d’Ocupació Municipal 

 SERVEI D’OCUPACIÓ MUNICIPAL 

 Descripció Dades 2011 

Servei Integral 

d’Ocupació 

(SIO) 

El SIO és el primer servei municipal al 

que les persones que cerquen feina 

poden acudir. Consisteix en un 

assessorament individualitzat que 

informa i orienta de les passes a seguir 

per aconseguir una nova feina. El 

servei es presta a través de dues 

tècniques especialistes en ocupació 

que atenen diàriament de 8 a 13 

hores. 

 4.676 atencions 

personalitzades i 

immediates a les taules 

d‟Ocupació, el que 

equival a 2.272 persones 

 amb una mitjana de 20 

persones ateses 

diàriament. 

 No es disposa de 

dades desagregades 

per sexe. 

Orientació i 

acompanyament 

a la inserció 

És un servei que té l‟objectiu de donar 

suport a l‟elaboració del propi itinerari 

professional i de facilitar estratègies 

personalitzades de cerca de feina. A 

través del personal tècnic, s‟orienta i 

acompanya en el disseny, la 

planificació i execució d‟un itinerari cap 

a la nova inserció laboral, amb 

entrevistes en major profunditat. 

També es realitzen accions grupals, 

principalment tallers. 

 S‟han realitzat 1.580 
atencions que han arribat 
a 449 persones 

 S‟han dut a terme 34 
tallers formatius en els 
que han participat 212 
persones. 

 No es disposa de dades 
desagregades per 
sexe. 

Plans 
d’ocupació 

Els plans d‟ocupació són programes 

que promouen la contractació laboral 

de persones aturades per a la 

realització d‟actuacions de caràcter 

temporal i d‟interès general i social. 

S‟ofereixen contractacions de 6 mesos 

de durada amb un 70% de la jornada 

laboral. 

 S‟ha contractat a 75 

persones  

 No es disposa de dades 

desagregades per sexe. 

Formació 
Ocupacional 

El SOM i altres centres ofereixen 

accions formatives subvencionades per 

tal que les persones usuàries puguin 

millorar la seva ocupabilitat. Es 

programen tant accions d‟aspectes 

bàsics de recerca de feina com d‟altres 

més especialitzades (Aplicacions 

informàtiques de gestió financera 

comptable, gestió de magatzem, etc.) 

 

 S‟han ofert 8 cursos en els 

quals han participat 146 

persones que han realitzat 

un total de 1.302 hores de 

formació. 

 No es disposa de dades 

desagregades per sexe. 
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Borsa de Treball La Borsa de Treball del SOM és una 

eina que facilita a les empreses els 

recursos humans que requereixen i, a 

les persones que busquen feina, un lloc 

de treball. 

 

• 1.613 persones donades 

d‟alta (53% dones i 47% 

homes) 

• 3.334 candidatures 

presentades a les 

empreses 

• 107 empreses usuàries 

• 467 llocs de treball oferts 

• 22,27% taxa cobertura  

Font: Elaboració pròpia a partir de la Memòria del Servei d‟Ocupació Municipal (2011) 

Els Plans d’Ocupació pel tipus de contractacions que promouen, per exemple de 

peonatge de brigada i obres, tenen tendència a masculinitzar-se la seva adjudicació 

final. Des del SOM, s‟ha procurat ampliar l‟oferta per tal d‟introduir contractacions 

amb més probabilitat d‟incorporar a dones. Amb el Programa de Qualificació 

Professional Inicial (PQPI), s‟ha seguit també aquesta estratègia i s‟han introduït 

perfils més polivalents (com el de vendes i atenció al públic) per tal que més dones 

s‟hi poguessin incorporar. 

 

En anys anteriors, el SOM també ha plantejat programes específics pel col·lectiu 

femení, concretament un programa per a dones emprenedores subvencionat pel 

Servei d‟Ocupació Pública de Catalunya.  

 

Al barri de les Planes, a més, l‟any 2013 s‟han dut a terme tallers gratuïts de 

formació ocupacional destinats específicament a dones. El programa, anomenat 

“Dones treballadores de les Planes”, s‟ha organitzat en 4 blocs diferents: el taller de 

treball personal, amb exercicis i recursos per conèixer el poder personal i treballar 

l‟autoestima; el taller d‟economia domèstica per millorar la gestió del temps i els 

diners en l‟àmbit personal i domèstic; el taller de mercat de treball on es realitza 

una anàlisi d‟ocupabilitat de les participants, i el taller de negoci propi sobre 

l‟autoocupació com a alternativa laboral. El programa s‟emmarca en les activitats 

del 8 de març i compta amb el suport del Servei d‟Ocupació de Catalunya (SOC), el 

Departament d‟Empresa i Ocupació i amb el Fons Social Europeu. 

 

A nivell de conciliació, el SOM té previstes unes beques per a les persones que 

tenen familiars dependents al càrrec. A través d‟una ajuda econòmica es facilita que 

aquestes persones, majoritàriament dones, puguin accedir a la formació 

professional. 
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c) Programes per afavorir la conciliació de la vida personal, laboral i 

familiar 

Les desigualtats existents en el mercat de treball estan vinculades a les 

desigualtats que encara perviuen en la gestió de la quotidianitat de les tasques de 

cura en l‟espai reproductiu-domèstic, on les dones n‟assumeixen la major part de 

les càrregues. D‟acord amb les dades referents de les dues enquestes específiques 

dels estudis Sant Cugat en Femení II i Sant Cugat en Masculí I, el 14,5% dels 

homes declaren no tenir temps lliure; en el cas  de les dones, aquest percentatge 

gairebé es multiplica per quatre i assoleix el 55,2%, el que significa que més de la 

meitat de les dones santcugatenques afirmen no tenir temps lliure. 

 
Font:  Aj. Sant Cugat. Enquesta Sant Cugat en Masculí. 2011. Base: 400 

Aj. Sant Cugat- Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010. Base: 424 

 

Com s‟ha fet esment anteriorment, al Pla d’Alineació i Competitivitat 

Estratègica (2012-2015), aquest inclou com a objectiu de gestió aplicar 

polítiques actives de conciliació de la vida personal, familiar, laboral que a més del 

personal de l‟entitat municipal ampliar-ho a la resta de la ciutadania. Per aquestes 

motius, l‟Ajuntament ha endegat algunes mesures i programes destinats a la 

millora de la conciliació de la vida personal, laboral i familiar. 

 

Figura 5. Mesures i programes destinats a la millora de la conciliació de la 
vida personal, laboral i familiar a Sant Cuga 

 
Font: elaboració pròpia a partir de la Memòria DonaInformació 2011 i la Memòria PNAE 2011. 
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Gràfic 9. Disposició de temps lliure

No Sí No contesta

Banc del temps

Oficina de voluntariat social

Activitat familiar "Qui fa què?"

Guia per al foment de la coresponsabilitat i la coeducació

Foment de l'elaboració de plans d'igualtat a les empreses

Programa de suport a les persones cuidadores
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El Banc del Temps consisteix en la promoció de l‟intercanvi gratuït de serveis 

entre les persones per tal d‟ajudar a resoldre necessitats de la vida quotidiana. A 

Sant Cugat, el programa es va crear l‟any 2004; si bé als seus inicis va ser 

concebut com un projecte de gènere i de suport a les dones, actualment té una 

orientació més comunitària i d‟atenció a tota la població i aplega unes 400 persones 

sòcies.  

 

 

Tal com s‟esmenta al seu web (www.bancdeltemps.santcugatentitats.net), la 

filosofia del projecte es basa en la idea que totes les persones tenen sempre alguna 

cosa a oferir i a demanar. La principal activitat que es duu a terme al Banc del 

temps són els intercanvis personals (tasques domèstiques, bricolatge, informàtica, 

conversa en diversos idiomes, etc.). Tot i això, també es realitzen intercanvis en 

grup, xerrades i conferències i trobades de socis i sòcies. 

 

 

També en la línia de fomentar l‟intercanvi de temps entre persones del municipi, cal 

esmentar la creació de l’Oficina de voluntariat social l‟any 2011. Aquesta Oficina 

té l‟objectiu de promocionar i informar la ciutadania sobre els projectes de 

voluntariat que ofereixen les entitats del municipi alhora que assessora aquelles 

persones que volen desenvolupar tasques de voluntariat però que desconeixen 

l‟oferta existent. Durant el 2011, s‟han inscrit a l‟Oficina 76 persones, un 62% de 

les quals són dones.  

 

 

Amb la voluntat de promoure el debat sobre el desigual repartiment de les tasques 

de la llar entre homes i dones, l‟any 2011 la Regidoria d‟Igualtat va plantejar l‟acció 

“Qui fa què?”, una activitat familiar interactiva consistent en un plafó on s‟hi 

representava una llar i els seus membres, i on els nens i les nenes havien 

d‟identificar quins d‟aquests feien cada tasca de la llar. Un cop acabada l‟activitat, 

les famílies feien una foto amb el mòbil per tal de debatre el resultat a casa. Per tal 

de complementar l‟activitat, es va fer difusió de material per tal de facilitar la 

reflexió i el debat sobre aquesta temàtica. L‟activitat va ser valorada positivament 

per les famílies participants, i s‟ha percebut com una bona eina de sensibilització i 

reflexió compartida.  

 

 

La Regidoria d‟Igualtat també ha promogut l‟edició d‟una Guia per al foment de la 

coresponsabilitat i la coeducació en el si de la llar, una eina de reflexió que 

pretén servir d‟orientació i suport a famílies i escoles.  

 

 

En l‟àmbit formatiu cal destacar el Programa de suport a les persones 

cuidadores que va destinat a totes aquelles persones que tenen cura d‟una 

persona en situació de dependència, majoritàriament dones. Durant l‟any 2011 

s‟han realitzat dos cursos a la residència Santa Rosa que han aplegat una vintena 

de persones (no es disposa de dades desagregades per sexe). 

http://www.bancdeltemps.santcugatentitats.net/
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Un altre àmbit de promoció de la conciliació, ha estat el foment de l‟elaboració de 

plans d’igualtat a les empreses. Des de la Regidoria, s‟ha informat a les 

empreses sobre els avantatges dels plans d‟igualtat i se n‟ha promogut la seva 

elaboració. Com a resultat, 13 empreses de Sant Cugat, el 2011, varen sol·licitar 

subvenció al Departament de Treball. 
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Línia V. Coeducació, formació i producció cultural 

 

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. 

D‟aquesta manera, la cinquena línia de coeducació, formació i producció cultural té 

l‟objectiu, d‟una banda, d‟analitzar els nivells i característiques de la formació de la 

població així com l‟oferta educativa del municipi, i de l‟altra, de posar de relleu la 

producció cultural de les dones. 

 

a) Nivell estudis població 

 

Al municipi de Sant Cugat hi predominen les persones, tant homes com dones, amb 

un nivell d‟estudis superiors. S‟identifiquen, no obstant això, algunes diferències per 

raó de sexe. Segons les dades de l‟enquesta Sant Cugat en Femení II (2010), un 

44,8% de les dones tenen formació superior; en el cas dels homes, segons les 

dades del Sant Cugat en Masculí (2011), la formació superior dels homes arriba fins 

al 53,4%. Les diferències per sexe també s‟identifiquen en els nivells formatius més 

baixos: mentre les dones amb estudis primaris representen un 11,1%, entre els 

homes només suposen el 5,7%. Hi ha, a més, un 10,8% de dones sense estudis, 

circumstància que només es dóna en un 1,7% dels homes. 



 Inf 

            d 

 

76 
 

 
Font:  Aj. Sant Cugat. Enquesta Sant Cugat en Masculí. 2011. Base: 400 

Aj. Sant Cugat- Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010. Base: 424 

 

b) Oferta educativa del municipi  

Sant Cugat gaudeix d‟una àmplia oferta educativa que abasta tots els nivells 

educatius i combina centres d‟ensenyament públic i centres d‟ensenyament privats. 

Hi ha un total de 22 escoles bressol, 11 escoles d‟ensenyament primari públiques, 

11 instituts públics i 13 centres d‟ensenyament que inclouen educació primària i 

secundària, 7 dels quals són de titularitat concertada i 6 de titularitat privada. 

També hi ha centres destinats a l‟ensenyament de la música i la dansa, a les arts 

plàstiques, als idiomes i una escola d‟adults. 

Figura 6. Oferta educativa de Sant Cugat 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la Guia de Centres Educatius de Sant Cugat 
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Gràfic 10. Nivell d'estudis de la població de Sant Cugat, per 
sexe.
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A banda d‟aquests centres, la Regidoria d‟Educació de l‟ajuntament de Sant Cugat 

disposa també compta amb un Pla de Dinamització Educativa que té per 

objectiu donar suport als centres a través de diverses propostes formatives i 

activitats destinades a alumnes, a pares i mares i a docents. Dins d‟aquest Pla, 

s‟inclou una línia d‟educació en valors -“Els valors en la convivència”- que proposa 

accions formatives sobre civisme, sobre el coneixement de les discapacitats i el 

tractament de les diferències entre l‟alumnat. L‟activitat sobre coresponsabilitat 

familiar “Qui fa què?”, explicada anteriorment, és una de les activitats que es 

proposen dins d‟aquesta línia.  

 

Fent referència a la política educativa del municipi, cal citar també el Pla Educatiu 

d’Entorn. Els Plans Educatius d‟Entorn (PEE) són programes que volen promoure 

l‟èxit educatiu de tot l‟alumnat així com contribuir a la cohesió social i al foment de 

la convivència entre l‟alumnat de 0 a 18 anys i, en general, a tota la comunitat 

educativa. En el cas de Sant Cugat, es van iniciar PEE a dues zones (La Floresta i 

Les Planes i el barri de Sant Francesc) el curs 2006-2007, els quals encara 

segueixen vigents. Un dels objectius generals del PEE és potenciar la participació en 

activitats i espais de convivència en un marc d‟educació inclusiva. Dins aquest 

objectiu, el curs 2010-12, es va plantejar, entre d‟altres, una actuació destinada a 

la sensibilització sobre l‟educació i el gènere: l‟Espai de reflexió i intercanvi sobre 

gènere. 

 

També en el marc de les pràctiques coeducatives als centres de secundària, durant 

el curs 2012-2013 l‟Institut Arnau Cadell de Valldoreix ha posat en marxa el curs 

“Coeducació: de la teoria a la pràctica”, destinat a la formació i sensibilització del 

professorat. Els objectius del projecte passen per visibilitzar les desigualtats per raó 

de gènere, formar i sensibilitzar al professorat d‟aquestes desigualtats i de la 

necessitat d‟educar amb perspectiva de gènere, així com per oferir eines i recursos 

per ser aplicats a l‟aula. A través de l‟anàlisi participativa de la realitat del centre i 

de diverses accions formatives, doncs, el curs finalitza amb un projecte de centre 

que integra la perspectiva coeducativa i defineix línies d‟actuació per al claustre, 

l‟alumnat i les famílies. 

 

La Regidoria d‟Igualtat, al seu torn, també té un programa de foment de la 

coeducació que té l‟objectiu de sensibilitzar i promoure la igualtat d‟oportunitats en 

l‟educació en els centres del municipi. L‟any 2011, dins aquest programa es va 

actualitzar la Guia de contes no sexistes per a les biblioteques de Sant Cugat i es 

van impulsar diverses activitats d‟igualtat a les diferents AMPA,s. 
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En relació a la participació dels infants de Sant Cugat, és destacable la iniciativa del 

Consell dels Infants: un òrgan de participació ciutadana format per nens i nenes 

de 5è i 6è de primària de la ciutat. A través d‟aquest òrgan, una vintena de nens i 

nenes expliquen, cada curs, les seves idees al voltant d‟un tema per tal de reforçar 

la cultura de la participació i la democràcia entre els i les més joves. Durant el curs 

2012-2013, per exemple, l‟objectiu del Consell dels Infants és trobar solucions 

solidàries a la situació de crisi. Per iniciatives com aquesta, Sant Cugat ha estat 

guardonada recentment com a Ciutat Amiga de la Infància per UNICEF.  

 

c) Producció cultural de les dones 

 

Des de la Regidoria d‟Igualtat, també es desenvolupa una tasca de promoció de la 

producció cultural de les dones de Sant Cugat. A través de diferents plataformes, la 

Regidoria fa difusió, a nivell local i supralocal, de les activitats d‟àmbit artístic, 

cultural o científic que realitzen les dones de Sant Cugat. 

 

Dins aquest programa han adquirit especial rellevància les Jornades de la Dona 

Compositora, que s‟han celebrat en dues ocasions. Al 2011 es va incloure un 

recital de cant i piano de compositores alemanyes, catalanes i mallorquines alhora 

que es van presentar els premis del Segon Concurs de la Dona Compositora Ciutat 

de Sant Cugat. 

També el 2011, amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones, 

l‟Ajuntament va organitzar una exposició, “Empremtes de dones”, de gravats de 

dones d‟Argentina i de Catalunya. A través de l‟exposició, es vol no només a donar 

a conèixer l‟obra artística de les 10 gravadores, sinó que també es pretén contribuir 

a la visibilització de les dones com a creadores artístiques. La voluntat d‟afavorir a 

la promoció cultural de les dones d‟aquesta exposició és, per tant, quelcom positiu i 

cal instar a seguir treballant en aquesta línia.  
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Línia VI. Perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat i el territori 

 

Des de la perspectiva de gènere és important analitzar i tenir en compte els espais i 

els entorns urbans de ciutats i municipis. És en l‟estructura urbana on es dissenyen 

i es plasmen els equipaments urbanístics claus que definiran un entorn i des d‟on es 

construirà la quotidianitat de la ciutadania. Facilitar més espais públics destinats al 

trànsit rodat o a carrers destinats a vianants pot afavorir o dificultar l‟accés a 

determinats serveis bàsics i això de manera directa té una afectació diferencial per 

raó de gènere. 

Donat el creixement poblacional de Sant Cugat i la grandària municipal, l‟estructura 

urbana i el disseny urbanístic són elements que cal prendre en consideració tenint 

en compte la perspectiva de gènere. És a través de la planificació urbanística que 

es dissenya la ciutat i els usos quotidians que homes i dones fan d‟aquesta. 

Identificar l‟estructura del municipi, la seva mobilitat i els equipaments dels que 

disposa és, doncs, l‟objectiu de la diagnosi d‟aquesta línia. 

 

a) Estructura urbana  

La ciutat de Sant Cugat té una organització territorial administrativa que compta 

amb sis districtes: Nucli de Sant Cugat del Vallès (districtes 1 i 2), l‟entitat 

municipal descentralitzada Valldoreix (districte 3), La Floresta (districte 4), Mira-Sol 

(districte 5) i Les Planes (districte 6). 

Taula 30. Descripció dels districtes de Sant Cugat 

Denominació Descripció Dades (2010) 

Nucli 

És el principal focus principal de 
concentració de població del municipi i 
constitueix la zona amb major densitat 
del municipi. 
 

56.528 habitants* 

25,15 km (52,1% del territori) 

19.600 llars 

Valldoreix 

Valldoreix és una entitat municipal 
descentralitzada que disposa  
d'un ajuntament pedani. Amb un caràcter 
residencial i d‟edificació aïllada tipus 
ciutat jardí, va ser incialment una zona 
d‟estiueig i després de primera 
residència.  

7.593 habitants* 

9,08 km (18,8% del territori)  

2.332 llars 

La Floresta 

Es troba a la zona muntanyosa de Sant 
Cugat. Inicialment també era zona 
d‟estiueig, i actualment s‟ha convertit en 
primera residència d‟universitaris i de  
professionals liberals de Barcelona 

4.440 habitants* 

5,74 km (11,9% del territori) 

1.550 llars 

Mira-sol 

Es troba a uns 600m del centre urbà i 
està unit a Valldoreix. Parcialment 
urbanitzat i format principalment per 
torres de segona residència, està 
augmentant constantment la seva 
població resident. 

11.944 habitants* 

5,37 km (11,1% del territori) 

3.821 llars 
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Les Planes 

El districte de Les Planes està edificat a la 
vora de la riera de Vallvidrera, a l‟extrem 
meridional de Sant Cugat. 

1.217 habitants* 

2,98 km (6,2% del territori) 

436 llars 
* No es disposa de dades desagregades per sexe 

Font: Pla local d‟Habitatge del Municipi de Sant Cugat del Vallès per al període 2011-2016 (Fase anàlisi i 

diagnosi – Avanç) 

 

Aquesta divisió administrativa, però, no es correspon amb la denominació per barris 

que normalment utilitza la ciutadania de Sant Cugat. Així, tal com es mostra al 

mapa, es poden identificar 15 barris: Can Barata, Serra de Gallinets, Parc Terciari 

Nord, Can Fontanals, La Guinardera-Sant Mamet, Can Canyameres-Vollpelleres, 

Volpelleres Est, Turó de Can Mates, Turó de Can Mates-Carretera de Vallvidrera, 

Mira-sol, Nucli, Valldoreix, Can Trabal, La Floresta, Collserola i Les Planes-Can 

Cortés. 

Figura 7. Distribució de Sant Cugat per barris 

 

Font: Pla local d‟Habitatge del Municipi de Sant Cugat del Vallès per al període 2011-2016 (Fase anàlisi i 

diagnosi – Avanç) 
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Localitzats a diferents punts del municipi, Sant Cugat disposa de diversos serveis i 

equipaments. A nivell de serveis sanitaris, hi ha el CAP La Mina, el CAP 

Valldoreix, el centre sanitari a la Floresta i el de les Planes, deixant coberta gran 

part de la població dels districtes. Cal destacar, també, que es disposa de 5 centres 

residencials, 5 centres ocupacionals per a persones amb disminució, i diversos 

espais descentralitzats dels Serveis Socials de l‟Ajuntament. No obstant això, 

segons el Pla d‟equipaments municipal de Sant Cugat, el fort creixement de Sant 

Cugat ha provocat alguns problemes de manca d‟espai i llistes d‟espera; també 

s‟han detectat mancances per a les persones amb risc d‟exclusió social. 

 

Deixant de banda l‟oferta educativa ja esmentada en la línia 5, cal tenir en compte 

els equipaments culturals de la ciutat. Sant Cugat disposa d‟una bona oferta 

cultural on destaquen el Monestir, el Museu i el Teatre-Auditori. També hi ha dues 

biblioteques: la Biblioteca Central Gabriel Ferrater i la Biblioteca de Mira-Sol Marta 

Pessarrodona. 

 

Pel que fa als equipaments esportius, Sant Cugat compta amb 18 equipaments 

entre els que hi ha zones esportives municipals, camps de futbol, complexos 

aquàtics, pistes i gimnasos. No obstant això, al Pla d‟equipaments es detecta la 

necessitat de millorar els equipaments esportius per tal de dotar a tots els districtes 

d‟instal·lacions que permetin una pràctica diversificada.  

 

Cal citar, també, l‟elevada quantitat de zones verdes urbanes de les que disposa 

la ciutat. Així, segons el Pla Local d‟Habitatge 2011-2016, Sant Cugat té una ràtio 

de verd urbà per sobre de la mitjana dels municipis de l‟entorn: 14-15m2/habitant 

l‟any 2009. 

 

Pel que fa als barris, a nivell associatiu destaca, com a aspecte positiu, el fet que 

cada barri disposi d‟una associació o més de veïns. Al tractar-se d‟organitzacions 

que neixen de les necessitats ciutadanes i poden ser un bon espai per a acostar-se 

a la població i treballar-hi conjuntament des de la perspectiva de gènere. Exemple 

de bona pràctica és el curs de Veïns i veïnes implicats en la violència de gènere, ja 

esmentat en la línia 2. 

 

En quant a la seguretat viària del municipi, el procés participatiu del Pla de 

Mobilitat Urbana de Sant Cugat del Vallès (2009) va identificar alguns aspectes 

problemàtics a tenir en compte en una diagnosi des de la perspectiva de gènere. 

Així, es va valorar positivament la seguretat viària al centre de la ciutat: bona 

il·luminació dels carrers, existència de voreres accessibles per a persones amb 

mobilitat reduïda, presència de carril bici, etc. En els districtes més allunyats del 

centre, no obstant, es van detectar alguns problemes com la manca d‟il·luminació 
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en algunes zones, manca d‟accessibilitat de les voreres (algunes massa estretes, en 

mal estat o altres inexistents), inexistència de passos de vianants o fins i tot la falta 

d‟urbanització d‟alguns carrers. Tots aquests aspectes influeixen en la seguretat i 

en la sensació de seguretat d‟aquests districtes més allunyats del centre, on a més 

cal destacar que també hi viu molta població infantil. 

 

b) Mobilitat 

 

Sant Cugat és una ciutat amb una elevada mobilitat de la població. Segons els 

estudis Sant Cugat en Femení II i Sant Cugat en Masculí I, un 91,6% dels 

homes i un 81% de les dones es desplacen diàriament. Malgrat l‟àmplia oferta de 

transports públics disponibles a la ciutat, la majoria de la ciutadania es desplaça en 

transport privat: un 50,9% en el cas dels homes i un 49,1% en el cas de les dones.  

 

Els transports públics urbans i interurbans de Sant Cugat es concreten en: 

 8 línies d‟autobús urbà que recorren els diferents barris 

 7 estacions dels FGC: La Floresta, Valldoreix, Sant Cugat, Mira-Sol, Hospital 

General, Vollpelleres i Sant Joan 

 Una estació de Rodalies Renfe (R8, Martorell-Granollers) 

 Diversos autobusos interurbans que connecten Sant Cugat amb Cerdanyola, 

Barcelona, Rubí, Terrassa, Sant Quirze i Molins de Rei. 

 

Tot i l‟oferta de transports públics, hi ha alguns districtes de la ciutat que presenten 

certs dèficits. A barris com les Planes o la Floresta, més allunyats del nucli, 

manquen connexions en transport públic, fet que pot provocar aïllament d‟aquelles 

persones que no disposen de transport privat. 

 

En el procés participatiu del Pla de Mobilitat Urbana, a més, es van identificar 

problemes amb la mobilitat interurbana a través de la xarxa d‟autobusos. Així, es 

va posar de manifest la baixa freqüència de pas dels busos, els llargs i enrevessats 

recorreguts i la manca de serveis llançadora amb els barris més perifèrics de la 

ciutat. 
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Línia VII. Promoció de la salut de les dones 

 

Partint de la definició de l‟Organització Mundial de la Salut, OMS, “La salut és un 

estat de complert benestar físic, mental i social, i no solament l’absència d’afeccions 

o malalties
5
”. Així doncs, l‟anàlisi de la salut posa de manifest la perspectiva segons 

la qual la vinculació entre les condicions de vida i la salut genera les condicions de 

desigualtat entre homes i dones, de les quals determinats factors relacionats amb 

la matèria en són indicadors. I és que segons explica Carme Valls (2008), la 

tradicional invisibilitat de les dones i dels seus treballs a la societat patriarcal s‟ha 

evidenciat també en l‟àmbit de la medicina i s‟ha posat de manifest en els biaixos 

de gènere, tant en l‟atenció com en l‟estat de salut percebuda diferencial entre les 

dones i els homes. I és que en l‟estat de salut integral de les dones, és a dir, física, 

psicològica i emocional es veuen afectades pels factors de la doble presència 

femenina, de la baixa coresponsabilitat en les càrregues domèstiques familiars, 

(cura de gent gran, de persones malaltes i de criatures) així com factors econòmics 

i, per descomptat, en els casos de violència de gènere i violència domèstica. 

  

La línia 7 sobre promoció de la salut de les dones analitza l‟estat i la percepció de la 

salut d‟homes i dones, els serveis sanitaris disponibles al municipi així com les 

polítiques de promoció de la salut de les dones existents. 

 

Pel que fa a Sant Cugat, l‟anàlisi de la salut, per tant, ha d‟incloure tant la vessant 

sociosanitària com aquella que també té una incidència clau en la salut de les dones 

i dels homes de la ciutat, com també són els esports. 

 

a) Estat i percepció de la salut 

La percepció de la salut és un indicador que permet mesurar el benestar de la 

població i establir comparacions entre homes i dones. Tal com s‟observa al gràfic, 

gairebé 9 de cada 10 homes santcugatencs (88,9%) consideren que la seva salut 

és bona, ja sigui excel·lent, molt bona o bona. Les dones del municipi, tot i tenir-ne 

també una bona concepció en la seva majoria (67,4%), presenten una pitjor 

percepció que els homes. De fet, les dones que perceben que el seu estat de salut 

és dolent (9,8%) gairebé quintupliquen els homes (2,1%).   

                                                             
5 http://www.who.int/en/ 
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Font:  Aj. Sant Cugat. Enquesta Sant Cugat en Masculí. 2011. Base: 400 

Aj. Sant Cugat- Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010. Base: 424 

Un altre indicador rellevant és la preocupació per temes concrets de salut. En 

aquest aspecte, les diferències entre homes i dones són realment importants: 

destaca que a un 63% dels homes no els preocupi cap problema de salut, mentre 

que a les dones aquest fet només es doni en un 6,8% de casos. 

 

Taula 31. Preocupació per temes de salut 

Tipus de problemàtiques % homes % dones 
Cap, res 63,0 6,8 

Cardiopaties i hipertensió 6,1 5,7 
Alimentació i sobrepès 5,5 15,3 

Càncer 4,7 20,7 

Lesions musculars 3,4 - 
Salut mental i memòria 2,0 6,3 

Addiccions 1,9 3,4 

Problemes ossis i motors 1,4 15,3 
Estrès i ansietat 1,1 4,8 

Colesterol i àcid úric 0,9 2,8 
Dependència (no poder valdre‟s per sí 

mateix/a, invalidesa, etc.) 
0,9 2,8 

Diabetis 0,7 3,1 

Altres trastorns psicològics (insomni, 

depressió…) 
0,2 4,0 

Relacionats amb la salut ginecològica  
(concepció, embaràs, menopausa...) 

- 3,1 

Malalties contagioses  (ETS, sida, 

tuberculosi, Grip A, etc.) 
- 2,3 

Altres (renals, estomacals, migranyes, 

dentals, degeneratives…) 
6 13,4 

No especifica 2,0 17,6 
BASE TOTAL [400] [424] 

Font:  Aj. Sant Cugat. Enquesta Sant Cugat en Masculí. 2011. Base: 400 

Aj. Sant Cugat- Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010. Base: 424 
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Gràfic 11. Percepció de l'estat de salut
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b) Serveis i programes de salut del municipi 

 

Tal com s‟ha esmentat a la diagnosi de la línia 6, Sant Cugat compta amb tres 

Centres d‟Atenció Primària (CAP Sant Cugat, CAP Valldoreix i CAP Turó de Can 

Mates) i dos consultoris (La Floresta i Les Planes). A banda d‟aquests centres, el 

Departament de Salut Pública de l‟Ajuntament té diversos programes i accions 

destinades a la promoció de la salut de la ciutadania. 

 

El programa de salut comunitària de promoció de la salut cardiovascular 

consta de diverses accions destinades a prevenir les conductes de risc relacionades 

amb aquestes afeccions i de fomentar les pràctiques saludables per evitar-les. 

Taula 32. Programa de salut comunitària de promoció de la salut 

cardiovascular 

PROGRAMA DE SALUT COMUNITÀRIA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT 
CARDIOVASCULAR 

 Descripció Dades 2011 

“A l’esport, jo 
tallo amb el 
fum” 

Acció de prevenció del consum de 
tabac en l‟àmbit esportiu a través 
de la revisió de la senyalització dels 
espais i del compliment de les 
recomanacions sobre tabac a les 
instal·lacions esportives. 

 5 Zones esportives municipals 
avaluades: algunes amb bons 
resultats (Camp de Futbol de 
Mirasol), altres amb un nivell 
de compliment baix (ZEM Can 
Magí) 

 360 minuts d‟observació 

“Amb els 
infants, talla 
amb el fum” 
 

Disseny i elaboració d‟una exposició 
interactiva per a famílies amb 
menors per sensibilitzar i prevenir 
el consum de tabac. 

 No es disposa de dades 

Pla d’Activitat 
Física, Esport 
i Salut 
(PAFES)  
 

El Pla té com a finalitat incorporar 
el consell i la prescripció d‟activitat 
física a la pràctica habitual dels i les 
professionals de l‟atenció primària a 
per tal que conscienciïn a les 
persones usuàries del cap.  

 S‟ha actualitzat el disseny del 
material ampliant a 12 el 
número de rutes proposades. 

Programa 
Salut al Cor 

Programa que, a través de pacients 
experts, dóna suport i tutoritza en 
la prevenció a persones amb factors 
de risc cardiovascular. 

 12 grups de formació 
 1 grup de pacients tutors 
 191 pacients formats 
 2 intervencions 

comunitàries 

Font: memòria de Salut Pública de l‟Ajuntament de Sant Cugat (2011) 

 

El Departament de Salut Pública també disposa d‟un programa específic per a 

fomentar pràctiques saludables entre la població escolar, tant de primària 

com de secundària: 
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Taula 33. Programa d’educació per a la salut en els centres educatius 

PROGRAMA D’EDUCACIÓ PER A LA SALUT EN ELS CENTRES 
EDUCATIUS 

 Descripció Dades 2011 

Programa de 
salut escolar 

Programa en què hi col·laboren els 
CAPs del municipi i l‟Agència de 
Protecció de la Salut en què es 
realitzen diverses accions entre les 
que destaca control dietètic dels 
menús escolars.  

 Segons dades de l‟APS, són 5 
els centres educatius de que es 
fa control de menú. 

 

Educació per 
a la salut a 
primària 

 

Activitat de prevenció de les 
sòcioaddiccions.  
 

 200 alumnes de tercer cicle 
d‟educació primària de 4 
centres 

 36 pares/mares que han 
participat en 3 xerrades 

 No es disposa de dades 
desagregades per sexe 

Educació per 
a la salut a 
secundària  

El programa destinat a secundària 
inclou tres subaccions: d‟educació 
per a la sexualitat i l‟afectivitat, 
d‟educació per a la prevenció de les 
drogodependències, i d‟educació per 
a la prevenció dels trastorns de la 
conducta alimentària 

 Sexualitat: 47 sessions a 1.410 
alumnes de 6 centres i una 
conferència per a pares i mares 

 Drogodependències: 20 
sessions a 1.410 alumnes de 6 
centres i una conferència per a 
pares i mares 

 Alimentació: 21 sessions a 630 
alumnes de 6 centres  i una 
conferència per a pares i mares 

 No es disposa de dades 
desagregades per sexe 

Prevenció de 
problemes 
d’esquena  

Programa de sensibilització sobre 
els problemes d‟esquena entre la 
població escolar relacionats amb el 
sobrepès de la motxilla. 

 1500 díptics distribuïts 

Font: memòria de Salut Pública de l‟Ajuntament de Sant Cugat (2011) 

 

 

Altres programes amb els que el departament de Salut Pública compta són: el 

programa de prevenció de les drogodependències i el programa de farmacioles per 

als centres d‟ensenyament del municipi. Dins les accions del departament, però, no 

s‟hi identifica cap programa específic de salut de les dones o destinat a prevenir 

aquelles afeccions que tenen una major afectació entre la població femenina. 

 

No obstant això, la Regidoria d‟Igualtat té una línia específica de promoció de la 

salut de les dones. A banda de les accions d‟educació afectivo-sexuals als instituts, 

s‟ha promogut la integració del cicle de conferències Dona i Salut als cicles de 

conferències dels Dijous de la Mútua. A través d‟aquest cicle s‟han realitzat, des del 

2007, diverses conferències relacionades amb algun aspecte de la salut de les 

dones. El fet d‟incloure les conferències al cicle dels Dijous de la Mútua ha suposat 
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que la sensibilització sobre aspectes de la salut de les dones esdevingui transversal 

al conjunt de professionals que imparteixen les conferències així com a les 

especialitats que s‟aborden.  

 

Finalment, cal destacar que el 2011 es va realitzar una carpa de sensibilització 

sobre la fibromiàlgia. A través d‟un mim que tenia una funció pedagògica, 

l‟objectiu de l‟activitat va ser educar i sensibilitzar la població sobre aquesta 

malaltia que afecta principalment a les dones.    

 

c) Pràctica i oferta d’activitats esportives 

 

El foment de l‟activitat física i de l‟esport és una mesura que permet promocionar la 

salut tant d‟homes com de dones. La pràctica d‟esport, però, també és sensible al 

gènere, i factors socioeconòmics i culturals, la socialització amb l‟esport, la relació 

amb l‟esport federat i especialment la manca de temps que afecta a les dones, són 

aspectes que cal tenir en compte a la hora de dissenyar polítiques municipals de 

promoció de l‟esport. 

 

En el cas de Sant Cugat, s‟observa que, efectivament, els homes practiquen més 

esport que les dones. Segons les dades dels estudis Sant Cugat en Femení II i Sant 

Cugat en Masculí, gairebé 6 de cada 10 homes (59%) practiquen esport, mentre 

que entre les dones ho fan 4 de cada 10 (39%). Potenciar, doncs, la salut de les 

dones, passa per fomentar la pràctica de l‟esport entre la població femenina i aquí 

és important incloure especialment adolescents i joves en l‟abandó per part de les 

joves és més freqüent.  

 

Segons les fonts consultades, a la ciutat hi ha un elevat percentatge de pràctica 

esportiva: segons un estudi de l‟Ajuntament de l‟any 2007 un 58% de les persones 

de més de 16 anys practiquen algun esport, 10 punts per sobre de la mitjana 

catalana.  Tot i que els homes practiquen més esport que les dones, el personal 

tècnic percep que les dones es van incorporant cada vegada més a l‟activitat física. 
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Font:  Aj. Sant Cugat. Enquesta Sant Cugat en Masculí. 2011. Base: 400 
Aj. Sant Cugat- Enquesta Sant Cugat en Femení II. 2010. Base: 424 

 

A Sant Cugat, hi trobem l’OMET, l’Oficina Municipal d’Esports per a Tothom, 

que té l‟objectiu de cobrir les necessitats d‟activitats físiques i recreatives de tota la 

ciutadania del municipi per tal de promocionar la salut, la cohesió social i la pràctica 

esportiva en família. Per tal d‟acomplir aquest objectiu, s‟ofereixen activitats 

esportives per a infants i adolescents en edat escolar (dels 2 als 16 anys), activitats 

físiques per a adults (a partir de 16 anys) i per a gent gran (a partir de 60 anys), 

alhora que s‟organitzen activitats puntuals i es recolza a les entitats esportives del 

municipi. Les activitats que s‟ofereixen des de l‟OMET abasten tant esports d‟equip 

com activitats dirigides de gimnàstica o dansa, o d‟altres d‟origen oriental com el 

tai-txí o el ioga. 

 

L‟OMET també s‟encarrega de gestionar les instal·lacions esportives de Sant Cugat, 

composades per més d‟una vintena d‟equipaments incloent una piscina, camps de 

futbol, gimnasos, zones esportives, pistes de lliure utilització i pistes de petanca. 

 

A banda d‟això, les més 60 associacions esportives del municipi amplien les 

possibilitats i la diversitat de la pràctica física amb esports com el rugby, el volei, la 

petanca, la hípica, el muntanyisme, entre d‟altres. Tot i que no hi ha associacions 

esportives específiques per a dones, algunes de les existents tenen seccions i 

equips femenins. El municipi, a més, compta amb dos gimnasos femenins 

especialitzats en la pràctica esportiva per a dones: “Curves Sant Cugat” i “Físic 

Fitness”. 

 

L‟àmplia varietat de l‟oferta esportiva de Sant Cugat incrementa les possibilitats de 

les dones d‟incorporar-se en alguna pràctica. Val a dir, que des del personal tècnic 

60%
39%

40%
61%

Homes Dones

Gràfic 12. Pràctica esportiva per sexes (%)

Practica algun esport No practica esport
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d‟esports, es percep que moltes especialitats estan masculinitzades (especialment 

el futbol) i algunes feminitzades, per exemple el voleibol o la gimnàstica rítmica. 

Excepte aquests dos esports, l‟esport federat de la ciutat és majoritàriament 

masculí i, malgrat que molts clubs fan esforços per disposar d‟equips femenins, no 

sempre els és possible. 

 

El personal tècnic d‟esports de l‟Ajuntament de Sant Cugat coincideix que els 

primers equips dels clubs municipals marquen tendència, és a dir, fan de mirall per 

la resta de la ciutadania, especialment dels nens i les nenes que s‟inicien en 

l‟esport. Així, mencionen el cas del Club Voleibol Sant Cugat, que va apostar per 

l‟especialització en equips femenins federats i que ha promogut la pràctica d‟aquest 

esport entre les noies més joves que s‟inicien en els esports escolars. Es considera, 

doncs, aquest com un cas d‟èxit que es podria analitzar i replicar en d‟altres 

esports. Per tant, com a element positiu es vol fer constar que l‟èxit de l‟esport 

femení a nivell de clubs esportius esdevé una referència, tant pel que fa a la 

ciutadania com per a les esportistes ja que es presenta també com un model per a 

la formació.   

 

Finalment, s‟identifica una preocupació davant de l‟abandonament de la pràctica 

esportiva en la pre-adolescència, especialment en el cas de les noies. Existeix la 

percepció que les noies, quan entren en l‟adolescència, no troben a l‟esport la 

resposta a les seves inquietuds de socialització i acaben abandonant una pràctica 

esportiva que, en termes generals, solen recuperar quan són més grans per temes 

de salut (al voltant dels 30 anys). Respecte a com incidir en aquest trencament, es 

considera que caldrien més recursos per tal de fomentar l‟esport i dinamitzar els 

grups de noies des dels instituts i per tal ampliar l‟oferta i orientar-la a activitats 

que puguin atreure més a les noies.  
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6.3 Relació de punts forts i de millora  

 

A través d‟aquesta diagnosi des de la perspectiva de gènere de Sant Cugat a partir 

de les 7 línies estratègiques, s‟ha abordat de manera integral la realitat de les 

dones i els homes de Sant Cugat. Fruit d‟aquesta diagnosi exhaustiva, s‟ha elaborat 

una taula on s‟hi recullen els principals punts forts i punts a millorar. És a partir 

d‟aquesta anàlisi que s‟elaboraran propostes de millora i es dissenyaran accions que 

permetin aprofundir en el treball per  a la igualtat efectiva entre dones i homes a 

Sant Cugat.  Les actuacions dissenyades abastaran tant mesures de sensibilització 

com de prevenció i inclouran accions innovadores. 

 

Línia 1: Impuls de les polítiques de gènere 

LÍNIA 1: IMPULS DE LES POLÍTIQUES DE GÈNERE 

PUNTS FORTS PUNTS A MILLORAR 

 Existeix un compromís institucional 

per part de l‟Ajuntament de Sant 

Cugat per promoure les polítiques 

d‟igualtat de gènere tal com 

mostra l‟existència de la Regidoria 

d‟Igualtat així com el servei 

DonaInformació, la posada en 

marxa del Pla Intern d‟Igualtat i la 

present actualització del II Pla 

d‟Igualtat per a la Ciutadania.  

 Seria convenient evitar la 

identificació del Servei 

DonaInformació (situat a Casa 

Mònaco, conjuntament amb els 

Serveis Socials) com un servei 

únicament assistencial i adreçat a 

un determinat perfil poblacional de 

dones. 

 Es destaca positivament la 

importància de mantenir els 

serveis permanents impulsats des 

del DonaInformació, perquè és 

una bona instrumentalització de 

les polítiques de gènere a la ciutat 

i consolida una efectiva atenció a 

les dones que ho requereixen 

(Informació i assessorament 

individual a les dones, Atenció i 

suport personalitzat psicològic, 

Atenció i suport personalitzat 

jurídic). 

 Moltes de les memòries dels 

serveis municipals no presenten 

les dades desagregades en funció 

del sexe, fet que dificulta poder fer 

anàlisis diferenciades sobre 

l‟impacte dels serveis públics en 

els homes i les dones i dissenyar 

polítiques i serveis tenint en 

compte la perspectiva de gènere. 

Cal, per tant, promoure que totes 

les memòries de l‟Ajuntament, 

tinguin dades desagregades per 

sexe. 
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 L‟Ajuntament compta amb un Pla 

d‟Igualtat Intern aprovat l‟any 

2012 que busca assolir la igualtat 

d‟oportunitats entre homes i 

dones dins el Consistori. 

Existeixen, a més, Plans 

d‟Igualtat Interns específics per al 

Patronat Municipal d‟Educació 

(PME) i per l‟Organisme Autònom 

Municipal del Centre Cultural de 

Sant Cugat (OAMCCSC). 

 Cal augmentar la capacitat de 
la Regidoria d‟Igualtat de 
treballar de forma transversal 
amb tots els departaments i fer 
més visible la tasca que 
aquesta realitza i divulgar el 
servei en entorns diferents 
(entitats esportives, ocupació, 

etc.). 

 Posada en marxa i seguiment 
dels Plans d‟Igualtat Interns 
vigents a l‟Ajuntament. 

 Es valora positivament el fet que 

la Regidoria d‟Igualtat hagi 

promogut la recerca aplicada a 

través d‟estudis (com el Sant 

Cugat en Femení II o el Sant 

Cugat en Masculí) que han permès 

conèixer millor les necessitats de 

les dones i els homes de la ciutat i 

poder dimensionar i planificar de 

manera més acurada les polítiques 

d‟igualtat de gènere.  

 La reduïda ràtio de personal 

tècnic destinat a l‟impuls de les 

polítiques d‟igualtat de gènere, 

pot dificultar el seu 

desenvolupament. 

 Cal insistir que la comunicació 

ha de vetllar per la utilització 

del llenguatge no sexista en els 

canals institucionals i els 

mitjans locals. 

 

 

Línia 2: Lluita contra la violència de gènere 

LÍNIA 2: LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

PUNTS FORTS PUNTS A MILLORAR 

 El treball en xarxa realitzat a 

través de la Xarxa de lluita contra 

el maltractament i la violència de 

gènere és essencial per continuar 

treballant per prevenir i pal·liar la 

violència de gènere. 

 Cal fer esforços perquè la 

informació i la divulgació dels 

serveis arribi a les dones 

estrangeres de les diferents edats. 

 La Guia de recursos per lluitar 

contra la violència de gènere 

presentada el passat 25 de 

novembre de 2012 és una 

excel·lent eina per implicar tota la 

societat en l‟eradicació de la 

violència de gènere. Té una 

vessant informativa i pedagògica 

 S‟hauria d‟ampliar i adequar tant 

l‟oferta formativa com els espais 

de reflexió i posada en comú entre 

les i els professionals de la Xarxa. 

Una bona eina seria disposar d‟un 

Pla estratègic i/o un Observatori de 

violència de gènere. 
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molt encertada per apropar a la 

ciutadania vers la violència de 

gènere. 

 Iniciatives com l‟associació de 

dones “Noestassola” són indicador 

de la implicació de la ciutadania en 

la lluita contra la violència de 

gènere i que troben a l‟ajuntament 

de Sant Cugat, un 

acompanyament i un recolzament 

important pel desenvolupament de 

la seva escomesa.  

 Tot i els avenços assolits, cal 

millorar la sistematització de la 

recollida de dades sobre l‟impacte 

de la violència de gènere per part 

dels diferents serveis implicats en 

la Xarxa. 

 Cal disposar de més recursos 

humans i tècnics per compartir 

informació entre els diferents 

serveis. 

 

 

Línia 3: Participació sociopolítica de les dones 

LÍNIA 3: PARTICIPACIÓ SOCIOPOLÍTICA DE LES DONES 

PUNTS FORTS PUNTS A MILLORAR 

 El govern municipal així com la 

Junta de Govern compleixen 

criteris de paritat, establerts entre 

la forquilla d‟un 60%-40% de 

representació de dones i homes. 

 La presència de dones entre els 

membres de l‟oposició en el Ple 

municipal és només d‟un 20%.  

 Es valora molt positivament el 

suport donat a la creació de 

l‟Associació de Directives i 

Empresàries del Vallès ja que ha 

aconseguir reunir dones de 

localitats i sectors molt diversos 

per treballar per la igualtat i, 

específicament, per temàtiques 

vinculades a l‟apoderament i a 

l‟emprenedoria femenina.  

 Entre el personal de l‟Ajuntament 

hi ha algunes categories 

professionals feminitzades (per 

exemple la d‟administratiu/va), i 

unes d‟altres masculinitzades (per 

exemple la brigada), fet que cal 

continuar treballant per no perdre 

talent als diferents llocs de treball.  

 Sant Cugat compta amb una 

ciutadania participativa i un teixit 

associatiu dens, fet que pot 

facilitar el disseny de polítiques 

de gènere participatives.  

 Caldria incrementar la participació i 

la xarxa social en aquells nuclis 

poblacionals allunyats del centre 

de la ciutat. A més cal implicar a 

través de nous canals de 

comunicació, altres dones de la 

ciutat.   
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 La moció aprovada per potenciar 
el nomenclàtor de la ciutat amb 
noms de dones a indrets del 
municipi mostra la voluntat de 
contribuir a la visualització del 
paper de les dones. 

 

 

 

Línia 4: Repartiment de treballs i usos del temps 

LÍNIA 4: REPARTIMENT DE TREBALLS I USOS DEL TEMPS 

PUNTS FORTS PUNTS A MILLORAR 

 La taxa d‟activitat i la taxa 

d‟ocupació tant d‟homes com de 

dones de Sant Cugat són superiors 

a les de Catalunya, fet que situa 

aquesta ciutat en una posició, tot i 

les dificultats d‟algunes famílies a 

l‟actualitat, positiva respecte la 

comarca i la resta del país.   

 Les dones santcugatenques, en 

general, tenen contractes laborals 

menys estables que els homes del 

municipi, característica comuna a 

la resta de territoris.  

 L‟Ajuntament de Sant Cugat ha 

destinat esforços a impulsar 

mesures i programes destinats a 

la millora de la conciliació de la 

vida personal, laboral i familiar 

com ara el Banc del Temps, 

l‟activitat familiar “Qui fa què?”, 

etc. 

 El fet que més de la meitat de les 

dones de la ciutat afirmin no tenir 

temps lliure (enfront del 15% dels 

homes) indica que cal seguir 

treballant en la millora de la 

conciliació personal, laboral i 

familiar i sobretot, engrescar als 

homes en el valor de les tasques 

de cura i de la coresponsabilitat 

familiar, a través de campanyes i/o 

iniciatives concretes.  

 Programes de formació 

ocupacional específics “Dones 
treballadores de les Planes” són 
importants per dotar d‟eines i 
apoderar les dones. 

 

Línia 5: Coeducació, formació i producció cultural de les dones 

LÍNIA 5: COEDUCACIÓ, FORMACIÓ I PRODUCCIÓ CULTURAL DE LES 

DONES 

PUNTS FORTS PUNTS A MILLORAR 

 La majoria tant de les dones com 

dels homes de Sant Cugat tenen 

un nivell d‟estudis elevat, superior 

a la resta de ciutats i municipis. 

 

 Caldria fer més visibles les 

aportacions que les dones de Sant 

Cugat han fet i estan fent a la 

cultura i la producció artística de la 

ciutat.  
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 Es considera positiva la iniciativa 

del Consell dels Infants per 

fomentar la cultura de la 

participació i la democràcia entre 

els i les més joves, ja que 

treballant des de la perspectiva de 

gènere, pot esdevenir un espai 

idoni de transmissió de valors 

igualitaris.  

 El curs de coeducació de l‟Institut 
Arnau Cadell de Valldoreix és una 
iniciativa molt positiva per 
treballar la coeducació amb els 

diferents agents educatius 
(professorat, famílies i alumnat). 

 

 

Línia 6: Perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat i el territori 

LÍNIA 6: PERSPECTIVA DE GÈNERE EN EL DISSENY DE LA CIUTAT I EL 

TERRITORI 

PUNTS FORTS PUNTS A MILLORAR 

 A nivell de seguretat i enllumenat, 

la ciutadania en té una bona 

percepció, sobretot als barris del 

nucli.  

 En els districtes més allunyats del 

centre es detecten alguns 

problemes com la manca 

d‟il·luminació en algunes zones, 

l‟accessibilitat de les voreres 

inexistència de passos vianants o 

fins i tot la falta d‟urbanització 

d‟alguns carrers, fet que afecta a 

la sensació de seguretat dels veïns 

i les veïnes. 

 El fet que Sant Cugat disposi d‟una 

àmplia oferta de transports públics 

facilita la mobilitat de la 

ciutadania. 

 Tot i l‟oferta de transports públics, 

hi ha alguns districtes de la ciutat 

com la Floresta o les Planes on hi 

manquen connexions en transport 

públic, la qual cosa pot provocar 

cert aïllament d‟aquelles persones 

que no disposen de transport 

privat. 

 Cada barri disposa d‟una 

associació de veïns el que pot 

facilitar el treball de les polítiques 

de gènere conjuntament amb la 

ciutadania. Exemple d‟això és el 

Curs de veïns i veïnes implicats en 

la violència de gènere.  

 

 



 Inf 

            d 

 

95 
 

Línia 7: Promoció de la salut de les dones 

LÍNIA 7: PROMOCIÓ DE LA SALUT DE LES DONES 

PUNTS FORTS PUNTS A MILLORAR 

 Tant les dones com els homes de 

la ciutat tenen, en general, una 

bona percepció de la seva salut, 

qüestió que es pot vincular amb 

l‟elevat nivell formatiu i capacitat 

socioeconòmica.   

 Tot i que Sant Cugat és una ciutat 

amb una elevada pràctica 

d‟activitats esportives, les dones 

practiquen esport en menor 

mesura que els homes. Aquest fet, 

s‟hauria de considerar en el 

moment del disseny de polítiques 

de foment de l‟esport i la salut.  

 Es valora positivament el fet de 

disposar d‟un cicle de conferències 

Dona i Salut per informar i 

sensibilitzar la ciutadania en torn 

la salut de les dones. 
 S‟identifica certa preocupació 

davant l‟abandonament de la 

pràctica esportiva en la pre-

adolescència, especialment en el 

cas de les joves.  
 L‟èxit de l‟esport femení a nivell de 

clubs esportius és una referència 
tant per la ciutadania com per les 
practicants i es presenta com un 
model de formació. 
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7. Pla d’accions igualtat 2013-2016: línies estratègiques de treball  

PLA D’IGUALTAT SANT CUGAT 2013-2016: ACCIONS A IMPLEMENTAR 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1: Impuls les polítiques de gènere: apoderament i governança 

OBJECTIUS  ESPECÍFICS  

OBJECTIU 1.1. Incorporar de manera efectiva la cultura de la transversalitat de gènere a la ciutat de Sant Cugat  

OBJECTIU 1.2. Transmetre la cultura de la transversalitat de gènere a tot el personal de l’Ajuntament de Sant Cugat 
(comunicació interna) 

OBJECTIU 1.3 Difondre les polítiques d’igualtat i la perspectiva de gènere a les entitats i la ciutadania (comunicació externa) 

OBJECTIU 1.4 Implementar mesures que afavoreixin l’apoderament de les dones de Sant Cugat  

OBJECTIU 1.5 Vetllar per la coeducació i la incorporació de la perspectiva de gènere als centres educatius i formatius de Sant 

Cugat i en la Xarxa de Casals de Cultura de la ciutat 

OBJECTIU 1.6 Implicar a les famílies de Sant Cugat en l’assoliment d’una educació amb valors igualitaris 

ACCIONS RESULTATS  PREVISTOS 
INDICADORS 

D’AVALUACIÓ 

ÀREES 

IMPLICADES 

TEMPORITZACIÓ PRESSUPOST 

Any 

d’inici 

Durada 
(puntual/
contínua) 

1
.0

0
0

 

1
.0

0
0

-
5

.0
0

0
 

5
.0

0
0

 

Objectiu 1.1. Incorporar de manera efectiva la cultura de la transversalitat de gènere a la ciutat de Sant Cugat 

Posada en marxa del II Pla 

d‟igualtat, 2013-2016 

A final del període s‟hauran 

aplicat les mesures previstes 

en el II Pla 

Aprovació del Pla pel 

Ple Municipal  
Regidoria d‟Igualtat 

2013 
Puntual    
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Seguiment i dinamització 

anual del II Pla d‟Igualtat 

Es realitzarà un monitoreig de 

les activitats dutes a terme 

cada any 

Núm.  de reunions de 

seguiment realitzades 

Memòries anuals de 

seguiment  

Regidoria d‟Igualtat 
2013 

Contínua    

Supervisió anual del II Pla 

d‟Igualtat 

Es revisarà anualment el grau 

d‟ acompliment dels objectius 

Revisions realitzades 

per anys 
Regidoria d‟Igualtat 

2013 
Puntual    

Realització dues conferències: 

una sobre els beneficis de la 

igualtat per al personal tècnic 

i polític de l‟Ajuntament i 

l‟altre sobre el significat de la 

igualtat per a les entitats 

Formar i sensibilitzar al 

personal polític i tècnic i a les 

entitats de la ciutat en 

matèria d‟igualtat de gènere. 

Realització de les 

conferències 

Núm. de persones 

assistents per sexe 

Regidoria d‟Igualtat 
2015 

Puntual    

Creació d‟una Taula d‟Igualtat 

transversal i amb reunions 

periòdiques que vetlli per la 

implementació del Pla 

d‟Igualtat amb la presidència 

de l‟Alcaldessa, amb la 

presència de personal de 

l‟Ajuntament i les entitats i 

emmarcada en el Consell 

Municipal de Serveis Socials 

Disposar d‟un òrgan 

responsable i de difusió del 

Pla d‟Igualtat amb la 

presència de les diferents 

àrees de l‟Ajuntament i les 

associacions ciutadanes 

Creació de la Taula 

d‟Igualtat 

Membres de la Taula 

Núm. de reunions 

Assistència a les 

reunions per 

departament i sexe 

Regidoria d‟Igualtat 

Alcaldia 

2013 
Puntual    

Objectiu 1.2 Transmetre la cultura de la transversalitat de gènere a tot el personal de l’Ajuntament de Sant Cugat 
(comunicació interna) 

Implementar el Pla d‟Igualtat 

Intern, 2012 

S‟hauran implementat les 

mesures previstes en el Pla 

d‟Igualtat Intern 

% d‟accions 

implementades en 

relació a les previstes 

Regidoria d‟Igualtat 

Regidoria de 

Recursos Humans 

2013 
Contínua    
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Formació: “Quina traducció 

real té la perspectiva de 

gènere al nostre àmbit de 

treball?” Eines practiques 

d‟aplicació  

Facilitar formació específica al 

personal de l‟Ajuntament 

Realització del curs 

Núm. de persones 

assistents per sexe i 

departament 

Regidoria d‟Igualtat 

Regidoria de 

Recursos Humans 

2014 
Puntual    

Formació específica en 

indicadors de gènere i dades 

desagregades per sexe 

El personal tindrà eines 

adequades per recollir i 

aprofitar les dades 

desagregades per sexe 

Núm.  de cursos 

realitzats 

Núm. de persones 

assistents per sexe i 

departament 

Regidoria d‟Igualtat 

Regidoria de 

Recursos Humans 

2014 
Puntual    

Revisar i corregir, si s‟escau, 

des de la perspectiva de 

gènere els principals 

Programes, plans, projectes i 

plecs municipals  

Una efectiva incorporació de 

la perspectiva de gènere en 

tota la documentació política, 

jurídica i tècnica de 

l‟Ajuntament de Sant Cugat 

Núm. de programes 

revisats  

Núm.  de plans revisats 

Núm. de plecs revisats 

Regidoria d‟Igualtat 
2014 

Puntual    

Objectiu 1.3 Difondre les polítiques d’igualtat i la perspectiva de gènere a les entitats i la ciutadania (comunicació externa) 

Disposar d‟un espai específic 

visible al web corporatiu de 

l‟Ajuntament de Sant Cugat 

per al Pla d‟Igualtat i la  Taula 

d‟Igualtat 

Incrementar la visualització 

de les polítiques d‟igualtat de 

gènere i de la Regidoria 

d‟Igualtat vers la ciutadania 

Espai específic al web 

Núm. de visites a 

l‟espai específic 

Regidoria d‟Igualtat 

Gabinet de 

Comunicació 

Direcció d‟Innovació 

i Tecnologia 

2014 Puntual    

Revisar que el web de 

l‟Ajuntament no inclogui 

llenguatge sexista  

Projectar l‟Ajuntament de 

Sant Cugat com una entitat 

promotora de la no 

discriminació i referent de la 

igualtat de gènere de cara a 

la ciutadania 

Núm. d‟espais web 

revisats 

Núm. de correccions 

revisades 

Regidoria d‟Igualtat 

Direcció d‟Innovació 

i Tecnologia 

2013 Contínua    
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Visualitzar al web de 

l‟Ajuntament un espai dedicat 

a les polítiques d‟igualtat de 

gènere on s‟hi inclogui un 

espai de dona, de 

coresponsablitat, de família, 

etc. 

Posar més a l‟abast un espai 

web destinat a la igualtat i 

evitar que s‟associï 

exclusivament a les dones  

Existència de l‟espai 

web 

Nombre de visites 

Regidoria d‟Igualtat 

Direcció d‟Innovació 

i Tecnologia 

2014 Puntual    

Elaborar materials de 

divulgació i sensibilització 

adequats per a cada target: 

infants, joves, entitats, 

empreses, etc. i fer-ne difusió 

a través de diferents canals 

Sensibilitzar i informar la 

ciutadania sobre les polítiques 

de gènere d‟una forma idònia 

en funció del perfil 

Definició dels targets 

Eines i canals plantejats 

Núm. i tipus de 

materials elaborats 

Regidoria d‟Igualtat 

Gabinet de 

Comunicació 

2014 Puntual    

Cercar noves eines de 

comunicació basades en les 

xarxes socials per tal de 

difondre la Taula d‟Igualtat i 

les seves accions 

Donar a conèixer les 

polítiques d‟igualtat a través 

de la xarxa i visibilitzar la 

Taula d‟Igualtat 

Creació d‟un perfil de la 

Taula d‟Igualtat a les 

xarxes socials 

Núm. de seguidors  

“Posts” amb més 

audiència 

Regidoria d‟Igualtat 

Direcció d‟Innovació 

i Tecnologia 

2014 Contínua    

 

Incorporar en els mitjans de 

comunicació de les entitats i 

les AMPA‟s (revistes, 

butlletins, etc.) l‟agenda 

d‟activitats sobre igualtat 

entre dones i homes així com 

argumentari igualitari 

Implicar les entitats en la 

implementació de les 

polítiques d‟igualtat i 

informar-les del què 

l‟Ajuntament de Sant Cugat 

duu a terme en aquest àmbit 

Núm. d‟entitats 

implicades 

Núm. d‟incorporacions 

d‟agenda i argumentari  

Regidoria d‟Igualtat 

Gabinet de 

Comunicació 

2015 Contínua    



 

 Informe                d 

 

 
 
 

               
   

 

 
 

          101 

Objectiu 1.4 Implementar mesures que afavoreixin l’apoderament de les dones de Sant Cugat   

Continuar proporcionant i 
potenciant espais de trobada 
per a les entitats de dones 

Facilitar la relació entre les 

dones de Sant Cugat  

Núm. de reunions 

realitzades per les 

entitats en espais 

municipals 

Regidoria d‟Igualtat 2013 Contínua    

Oferir i difondre activitats que 

fomentin l‟apoderament de 

les dones: cursos de 

competències professionals, 

tallers de comunicació, tallers 

de lideratge, etc., tenint en 

compte les necessitats 

formatives i les disponibilitats 

d‟horari de les dones 

Trencar amb una visió 

estereotipada de les polítiques 

d‟igualtat com a espai 

assistencialista 

Núm. i tipus 

d‟activitats 

organitzades 

Assistència a les 

activitats per sexe 

Horari de les activitats 

Existència de servei de 

cangur 

Regidoria d‟Igualtat 2013 Contínua    

Tallers i formació específica 

per a dones en competències 

transversals i de lideratge 

necessàries per ocupar llocs 

de responsabilitat laboral  

Facilitar eines d‟apoderament 

a les dones de Sant Cugat en 

matèria de lideratge en 

femení 

Nombre de Tallers  

Contingut dels Tallers 

Assistència a les 

activitats per edats  

Regidoria d‟Igualtat 

Oficina d‟Atenció a 

l‟Empresa 

Servei Municipal 

d‟Ocupació 

Servei de Comerç  

2014 Contínua    

Objectiu 1.5 Vetllar per la coeducació i la incorporació de la perspectiva de gènere als centres educatius i formatius de Sant 

Cugat i en la Xarxa de Casals de Cultura de la ciutat 

Programar tallers a les 
escoles i instituts sobre els 
estereotips de gènere als 
mitjans de comunicació, en el 
marc del Pla de Dinamització 
Educativa 

Es formarà una infància i 
joventut crítica amb els 
continguts dels mitjans de 
comunicació i conscient de la 
importància de la perspectiva 
de gènere 

Núm.  de tallers  
Núm.  d‟alumnat 
assistent  
Grau de satisfacció de 
l‟alumnat 

Regidoria d‟Igualtat 

Regidoria d‟Educació 2015 Contínua    



 

 Informe                d 

 

 
 
 

               
   

 

 
 

          102 

Elaboració d‟un argumentari 
que expliqui de manera 
pedagògica els beneficis de la 
igualtat entre les dones i els 
homes 

Que en un context de crisi 
econòmica, es disposi 
d‟arguments que sostinguin 
que continua sent molt 
necessària la igualtat entre 
les dones i els homes 

Elaboració de 
l‟argumentari  
Persones i entitats 
participants 

Regidoria d‟Igualtat 

Regidoria d‟Educació 2015 Puntual    

Creació de materials 
divulgatius a partir de 
l‟argumentari pedagògic 
adequats a diferents targets: 
joventut, empreses, entitats, 
escoles... 

Difondre l‟argumentari 
igualitari de manera idònia 
entre la joventut, les escoles, 
les empreses i la ciutadania 
en general  

Creació de material 
Difusió del material 

Regidoria d‟Igualtat 

Regidoria d‟Educació 2015 Puntual    

Recopilar dades sobre la 
situació de l‟educació al 
municipi (alumnat, 
professorat, fracàs escolar...) 
desagregades per sexe 

Es disposarà d‟una informació 
sobre educació 
sistematitzada, actualitzada i 
desagregada per sexe que 
permetrà conèixer millor la 
realitat educativa del municipi 

Núm. d‟indicadors i 

registres desagregats 

per sexe 

Regidoria d‟Educació 2015 Contínua    

Avaluar l‟experiència del curs 
coeducatiu de l‟Institut Arnau 
Cadell i plantejar replicar-lo 
en d‟altres centres de 
secundària de Sant Cugat 

Analitzar noves experiències 
per tal d‟implementar la 
coeducació als centres de 
secundària 

Realització de 

l‟avaluació 

Centres en què s‟ha 

aplicat el curs 

Regidoria d‟Igualtat 

Regidoria d‟Educació 
2014 Contínua    

Objectiu 1.6 Implicar a les famílies de Sant Cugat en l’assoliment d’una educació amb valors igualitaris 

Establir canals de 

comunicació amb les AMPAS 

per tal d‟implicar i 

sensibilitzar les mares i els 

pares en l‟educació en valors 

igualitaris 

Incorporar les mares i els 

pares en el foment de la 

coeducació  

Núm. de reunions amb 

les AMPES 

Núm. de mares i pares 

assistents 

Regidoria d‟Igualtat 

Regidoria d‟Educació 
2015 Contínua    
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Revisar el fons de les 

Biblioteques Municipals des 

de la perspectiva de gènere 

Fomentar la visualització de 

les dones com a escriptores i 

com a personatges històrics i 

evitar llibres o documentació 

amb estereotips de gènere 

Núm. de llibres i/o 

documents revistats 

Regidoria d‟Igualtat 

Biblioteques 

Municipals 

2015 Puntual    

Adquisició de llibres i material 

sobre coeducació i contes no 

sexistes per a la Xarxa de 

Biblioteques de Sant Cugat 

Disposar de material sobre 

coeducació per a la 

ciutadania, especialment per 

a les mares i els pares 

Material adquirit 

Distribució del material 

Núm. de préstecs 

Regidoria d‟Igualtat 

Regidoria d‟Educació 
2015 Contínua    

Incrementar el fons 

documental “Alternoteca” 

sobre continguts de 

sensibilització social del Casal 

de Joves Torreblanca amb 

material no sexista i 

contribuir a fer-ne difusió 

Posar en valor i donar a 

conèixer llibres, jocs i 

audiovisuals que fomenten 

valors socials i igualitaris 

entre el jovent 

Accions de difusió 

plantejades 

Núm. de consultes de 

l‟Alternoteca per sexe i 

edat 

Regidoria d‟Igualtat 

Regidoria de Joventut 
2015 Puntual    
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2: Lluitar contra la violència de gènere 

OBJECTIUS  ESPECÍFICS  

OBJECTIU 2.1. Refermar el compromís institucional i social amb la prevenció i la lluita contra la violència de gènere i 
domèstica  

OBJECTIU 2.2. Intensificar la capacitació i formació de tot el personal implicat en la prevenció, atenció i recuperació de les 
dones supervivents de violència de gènere 

OBJECTIU 2.3 Incrementar la informació i la sensibilització sobre la violència de gènere a la ciutadania 

OBJECTIU 2.4 Disposar d’informació sistematitzada sobre l’impacte de la violència de gènere a Sant Cugat 

ACCIONS RESULTATS  PREVISTOS 
INDICADORS 

D’AVALUACIÓ 

ÀREES 

IMPLICADES 

TEMPORITZACIÓ PRESSUPOST 

Any 

d’inici 

Durada 
(puntual/
contínua) 

1
.0

0
0

 

1
.0

0
0

-
5

.0
0

0
 

5
.0

0
0

 

Objectiu 2.1. Refermar el compromís institucional i social amb la prevenció i la lluita contra la violència de gènere  

Mantenir la Xarxa de lluita 
contra el maltractament i la 
violència de gènere  

Disposar d‟un òrgan de 

seguiment que vetlli pel 

funcionament del circuit 

d‟atenció a dones víctimes de 

violència de gènere 

Núm. reunions de la 

Xarxa 

Asistencia a les 

reunions per 

departament i sexe 

Regidoria d‟Igualtat 

Àmbit de Polítiques 

Socials 

Policia Local 

2013 Contínua  
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Organitzar activitats de 

sensibilització vers la 

violència de gènere en el 

marc del 25 de nombre, Dia 

internacional contra la 

violència de gènere 

Sensibilitzar la ciutadania de 

Sant Cugat en la lluita contra 

la violència de gènere 

Núm. i tipus d‟activitats 

organitzades 
Regidoria d‟Igualtat 2013 Contínua   x 

Mantenir els serveis d‟atenció 

i assessorament especialitzats 

en violència de gènere al 

DonaInformació (atenció 

personalitzada, suport en 

grup, atenció als infants) 

Oferir atenció i assessorament 

a les dones que pateixen o 

han patit violència de gènere i 

als seus fills i filles 

Núm. de dones 

usuàries dels serveis 

per edat 

Regidoria d‟Igualtat 

 
2013 Contínua   x 

Continuar proporcionant el 

Servei de Teleassistència 

Mòbil (TAM) 

Seguir proporcionant el Servei 

de Teleassistència Mòbil 

(TAM) a les dones en situació 

de violència 

Núm. de dones 

usuàries dels serveis 

per edat 

Regidoria d‟Igualtat 

Àmbit de Polítiques 

Socials 

 

2013 Contínua  

Establir acords amb els canals 

de comunicació municipals i 

locals sobre el tractament de 

la informació sobre violència 

de gènere  

Protocolitzar a nivell 

municipal un tractament 

adequat de la informació 

sobre violència de gènere  

Elaboració del protocol 

Mitjans de comunicació 

implicats 

Regidoria d‟Igualtat 

Gabinet de 

Comunicació 

2014 Puntual x   

Objectiu 2.2 Intensificar la capacitació i formació de tot el personal potencialment implicat en la prevenció, atenció i 

recuperació de les dones supervivents de violència de gènere  

Mantenir la jornada de treball 

per debatre i repensar les 

eines d‟intervenció de la 

violència de gènere 

Facilitar la generació de noves 

eines i estratègies per a una 

millor prevenció de la 

violència masclista 

Organització de la 
jornada 
Assistència a la jornada 
per sexe i departament 
Eines plantejades a la 
jornada 

Regidoria d‟Igualtat 

Àmbit de polítiques 

socials 

Policia Local 

2013 Puntual x   
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Detectar les necessitats 

formatives del personal tècnic 

en matèria de violència de 

gènere 

Obtenir un coneixement sobre 

quines són les necessitats 

formatives que permeti 

dissenyar una millor 

estratègia de capacitació del 

personal 

Necessitats detectades 

Persones implicades en 

la detecció 

Regidoria d‟Igualtat 

Recursos Humans 
2015 Puntual  

Objectiu 2.3 Incrementar la informació i la sensibilització sobre la violència de gènere a la ciutadania 
 

Redactar un Pacte contra la 

violència de gènere a Sant 

Cugat que impliqui a 

l‟administració local i als 

conjunt de les entitats de 

Sant Cugat 

Treballar institucionalment de 

manera participativa amb les 

entitats contra la violència 

masclista 

Redacció del Pacte 

Núm. d‟entitats 

implicades per tipologia 

Regidoria d‟Igualtat 

Alcaldia 

Àmbit de Polítiques 

Socials 

Policia Local 

2014 Puntual  

Incorporar informació sobre 

igualtat de gènere i eines de 

lluita contra la violència de 

gènere en les sessions 

d‟acollida de les persones 

nouvingudes 

Informar les dones i els 

homes que assisteixen a les 

sessions d‟acollida sobre la 

igualtat de gènere i sobre 

quines eines disposa la ciutat 

per lluitar contra la violència  

Tipus d‟informació 

incorporada 

Regidoria de 

Cooperació, 

Immigració i 

Igualtat 

2014 Contínua x   

Traduir la “Guia de Recursos 

per lluitar contra la violència 

de gènere” (2012) al castellà 

Facilitar la difusió de la Guia, 

especialment entre les 

persones nouvingudes 

Realització de la 

traducció 

Núm. d‟exemplars 

impresos 

Regidoria d‟Igualtat 2014 Puntual    

Campanya “Empreses contra 

la violència de gènere” dins 

del marc d‟una Societat Lliure 

de Violència de Gènere  

Implicar les empreses en la 

lluita contra la violència de 

gènere i augmentar la difusió 

de les campanyes de 

sensibilització 

Núm. d‟empreses 

contactades 

Núm. d‟empreses que 

han fet difusió de les 

campanyes 

Regidoria d‟Igualtat 

Oficina d‟Atenció a 

l‟Empresa 

2015 Puntual x   
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Realitzar una acció 

informativa i de prevenció de 

la violència de gènere dirigida 

al col·lectiu de gent gran dins 

dels Casals d‟Avis  

Facilitar informació a la gent 

gran sobre la violència de 

gènere 

Acció realitzada  

Nombre de persones 

assistents per sexe 

Regidoria d‟Igualtat 

Àmbit de polítiques 

socials 

2015 Puntual    

Organitzar xerrades 

informatives i de 

sensibilització sobre violència 

de gènere a les AMPES dels 

centres educatius i a les 

entitats de lleure 

Informar les mares i els pares 

sobre els recursos municipals 

de prevenció i atenció a la 

violència masclista i sobre 

com detectar i actuar davant 

possibles casos 

Núm. de xerrades 

realitzades per centre 

educatiu 

Assistència a les 

xerrades per sexe 

Regidoria d‟Igualtat 

Regidoria d‟Educació 
2015 Contínua  x  

Plantejar una acció de 

sensibilització participativa 

contra la violència de gènere 

destinada als i les joves 

(concurs, premi, mostra de 

treballs, reportatge 

fotogràfic...) 

Arribar d‟una manera més 

propera i massiva a la 

població jove 

Tipus d‟acció plantejada 

Núm. de joves 

implicats/des 

Regidoria d‟Igualtat 

Regidoria de 

Joventut 

2015 Puntual x   

Dissenyar tallers a les 

escoles, instituts i centres 

cívics sobre resolució no 

violenta de conflictes 

Proporcionar eines a l‟alumnat 

per tal que puguin solucionar 

els conflictes de forma 

dialogant i no violenta 

Núm. de tallers 

realitzats 

Núm. d‟alumnes 

assistents per sexe 

Regidoria d‟Igualtat 

Regidoria d‟Educació 
2015 Puntual    

Objectiu 2.4 Disposar d’informació veraç i sistematitzada sobre l’impacte de la violència de gènere a Sant Cugat 
 

Continuar elaborant l‟informe 

semestral i anual d‟anàlisi de 

l‟impacte de la violència de 

gènere a Sant Cugat 

Obtenir l‟anàlisi de les dades 

registrades i obtenir la 

tendència del fenomen de la 

violència de gènere a la ciutat 

Elaboració de l‟informe 

per anys 

Regidoria d‟Igualtat 

Àmbit de polítiques 

socials 

Policia Local 

2013 Contínua  x  
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Establir i actualitzar els 

indicadors de risc de violència 

de gènere 

Disposar d‟una informació 

actualitzada sobre l‟impacte 

de la violència de gènere a la 

ciutat 

Núm. i contingut dels 

indicadors 

Període d‟actualització 

dels indicadors  

Regidoria d‟Igualtat 2013 Contínua    

Elaborar un informe específic 

sobre adolescència i joventut 

i valors igualitaris vinculat al 

Pla Jove de Sant Cugat  

Oferir un coneixement 

específic sobre la realitat 

adolescent i juvenil en relació 

a la igualtat entre els nois i 

les noies 

Elaboració de l‟informe 

Personal implicat en 

l‟elaboració de „informe 

Regidoria d‟Igualtat 

Regidoria de Joventut 
2015 Contínua  x  

Estudiar la creació d‟un 

Observatori de violència de 

gènere 

Tenir un espai específic que 

vetlli tant per la 

sistematització de la 

informació sobre violència de 

gènere com per la formació 

del personal implicat 

Creació de 

l‟Observatori 
Regidoria d‟Igualtat 2015  x   
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3: Ocupació i emprenedoria: talent i lideratge femení 

OBJECTIUS  ESPECÍFICS  

OBJECTIU 3.1. Afavorir l’accés i la permanència de les dones en el mercat de treball en condicions d’igualtat 

OBJECTIU 3.2. Fomentar l’emprenedoria entre les dones de Sant Cugat i potenciar el lideratge femení 

OBJECTIU 3.3 Potenciar la competitivitat de les empreses a través de la igualtat i l’aprofitament del talent femení 

OBJECTIU 3.4 Impulsar mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal, laboral i familiar i la coresponsabilitat 
familiar 

ACCIONS RESULTATS  PREVISTOS 
INDICADORS 

D’AVALUACIÓ 

ÀREES 

IMPLICADES 

TEMPORITZACIÓ PRESSUPOST 

Any 

d’inici 

Durada 
(puntual/
contínua) 

1
.0

0
0

 

1
.0

0
0

-
5

.0
0

0
 

5
.0

0
0

 

Objectiu 3.1. Afavorir l’accés i la permanència de les dones en el mercat de treball en condicions d’igualtat 

Elaborar Plans d‟Ocupació que 

contemplin i facilitin la 

contractació de dones majors 

de 45 anys 

S‟augmentaran les 

possibilitats d‟ocupació de les 

dones majors de 45 anys 

Núm.  de Plans  

Núm.  de dones majors 

de 45 anys 

contractades 

Servei d‟Ocupació 

Municipal 

Regidoria d‟Igualtat 

2013 Contínua    

Detectar les necessitats 

formatives de les dones amb 

majors dificultats d‟inserció 

laboral, buscar possibles 

jaciments d‟ocupació i 

implementar les accions de 

formació necessàries. 

Tenir coneixement sobre 

quines activitats formatives 

podrien augmentar 

l‟ocupabilitat de les dones 

amb dificultats d‟inserció 

laboral 

Elaboració d‟un informe 

de necessitats 

Persones implicades en 

la detecció de 

necessitats 

Servei d‟Ocupació 

Municipal 

Regidoria d‟Igualtat 

2014 Puntual    
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Mantenir actualitzades les 

bases de dades del Servei 

d‟Ocupació amb indicadors 

desagregats per sexe 

Es disposarà d‟informació 

sistematitzada i actualitzada 

sobre ocupació desagregada 

per sexe 

% d‟indicadors 

d‟ocupació desagregats 

per sexe 

Servei d‟Ocupació 

Municipal 

 

2013 Contínua    

Formació específica pel 

personal del Servei de 

Comerç i el Servei d‟Ocupació 

Municipal d‟indicadors amb 

perspectiva de gènere 

Facilitar coneixement aplicat 

sobre perspectiva de gènere i 

indicadors de seguiment i 

avaluació 

Realització del curs 

Núm. d‟assistents per 

servei i sexe 

Regidoria d‟Igualtat 

Servei d‟Ocupació 

Municipal 

Servei de Comerç 

2013 Puntual    

Elaborar i publicar un estudi 

comparatiu sobre el PIB que 

genera el treball (productiu i 

reproductiu) de les dones a 

Sant Cugat 

Generar coneixement i 

visualitzar el paper de les 

dones en l‟economia i la 

societat. 

Elaboració de l‟estudi 

Núm. i tipus 

d‟indicadors emprats 

Zones amb les que s‟ha 

comparat la ciutat 

Regidoria d‟Igualtat  

Àmbit d‟Economia i 

Planificació 

Estratègica 

Servei d‟Ocupació 

Municipal 

2014 Puntual    

Objectiu 3.2 Fomentar l’emprenedoria entre les dones de Sant Cugat i potenciar el lideratge femení 

 

Elaborar un estudi sobre les 

dones emprenedores, 

empresàries i professionals de 

Sant Cugat per tal 

d‟identificar les necessitats i 

expectatives d‟aquest 

col·lectiu 

 

Conèixer les necessitats i 

expectatives de les dones 

vers la ocupació i 

l‟emprenedoria 

Elaboració de l‟estudi 

Núm. de participants 

Difusió de l‟estudi 

Regidoria d‟Igualtat 

Oficina d‟Atenció a 

l‟Empresa 

Fundació Sant Cugat 

2014 Puntual    
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Crear una Xarxa de Dones 

Emprenedores de Sant Cugat 

i cercar sinèrgies amb altres 

associacions locals i amb 

l‟Associació d‟Empresàries i 

Directives del Vallès 

Les dones emprenedores 

disposaran de més contactes i 

recursos 

Núm. de reunions amb 

la Xarxa 

Núm. d‟accions 

conjuntes amb la Xarxa 

Regidoria d‟Igualtat 

Oficina d‟Atenció a 

l‟Empresa 

Servei de Comerç 

2013 Puntual    

Incentivar la participació de 

dones emprenedores i dedicar 

especial atenció a 

l‟emprenedoria femenina en 

la jornada d‟emprenedoria de 

Sant Cugat 

Visualitzar les dones 

emprenedores i potenciar 

l‟emprenedoria femenina 

Programació de la 

Jornada 

Núm. d‟assistents i de 

ponents per sexe 

Grau de satisfacció amb 

la jornada 

Regidoria d‟Igualtat 

Oficina d‟Atenció a 

l‟Empresa 

2014 Contínua    

Curs “Lideratge femení i 

generació d‟ocupació” 

destinat a dones 

emprenedores, empresàries, 

directives, professionals i 

potencialment emprenedores 

de tots els àmbits, 

especialment el de l‟economia 

social 

Facilitar competències en 

emprenedoria i lideratge 

femení  

Realització del curs 

Núm. d‟assistents per 

sexe 

Regidoria d‟Igualtat 

Oficina d‟Atenció a 

l‟Empresa 

2014 Puntual    

Objectiu 3.3 Potenciar la competitivitat de les empreses a través de la igualtat i l’aprofitament del talent femení 

Organitzar una xerrada 

dirigida al teixit empresarial 

de la ciutat sobre el lideratge 

femení i la competitivitat a les 

empreses 

Facilitar un espai de 

coneixement i reflexió la 

importància del lideratge 

femení en la competitivitat 

empresarial 

Núm.  de persones 

assistents per sexe 

Grau de satisfacció amb 

la xerrada 

Regidoria d‟Igualtat 

Oficina d‟Atenció a 

l‟Empresa 

Fundació Sant Cugat 

2015 Puntual    
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Curs “Comerç i gènere: una 

nova mirada al 

desenvolupament econòmic”  

Facilitar competències i 

elements de reflexió en la 

perspectiva de gènere dins 

del comerç  

Realització del curs 

Núm. d‟assistents per 

sexe 

Regidoria d‟Igualtat 

Servei de Comerç 
2014 Puntual    

Fomentar l‟elaboració de 

Plans d‟Igualtat i de 

Competitivitat a les empreses 

del municipi potenciant en els 

concursos públics aquelles 

empreses que tinguin un Pla 

vigent 

Afavorir que les empreses, 

sobretot les PIMES, disposin 

d‟una eina estratègica de 

competitivitat igualitària entre 

les dones i els homes   

Núm. d‟empreses 

contactades 

Núm. d‟empreses que 

han elaborat Plans 

d‟Igualtat  

Regidoria d‟Igualtat 

Oficina d‟Atenció a 

l‟Empresa 

2015 Contínua    

Objectiu 3.4 Impulsar mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal, laboral i familiar i la coresponsabilitat 
familiar 

 

Organització d‟una Jornada 

de commemoració del 19 de 

març, Dia del Pare Igualitari, 

amb l‟eix de treball de la 

coresponsabilitat  

Implicació del col·lectiu 

masculí dins les tasques de 

coresponsabilitat i cura  

Núm.  d‟homes 

assistents 

Grau de satisfacció 

amb els tallers 

Regidora d‟Igualtat 

 
2014 Puntual    

Potenciar i mantenir el banc 

del temps 

Reforçar una xarxa d‟ajuda 

mútua entre les persones de 

la ciutat i facilitar la 

conciliació 

Núm. persones 

usuàries del banc del 

temps per sexe 

Núm. d‟intercanvis 

realitzats 

Regidoria d‟Igualtat 2013 Contínua    

Detecció i difusió de bones 

pràctiques a les empreses de 

la ciutat en matèria de 

conciliació laboral 

Donar a conèixer experiències 

empresarials que serveixin 

com a referent en matèria de 

conciliació 

Núm. de bones 

pràctiques difoses 

Canal de difusió 

Regidoria d‟Igualtat 

Oficina d‟Atenció a 

l‟Empresa 

2013 Contínua    
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Organitzar tallers sobre usos 

del temps per a dones i 

homes de Sant Cugat 

Proporcionar formació i 

sensibilitzar la ciutadania 

sobre la importància d‟un 

repartiment del temps 

igualitari 

Núm. de persones 

assistents 
Regidoria d‟Igualtat 2015 Puntual    

Plantejar accions conjuntes 

amb el Consell dels Infants 

per fomentar la 

coresponsabilitat 

Implicar i sensibilitzar els 

infants i les mares i els pares 

de la importància de la 

coresponsabilitat 

Núm. i tipologia 

d‟accions plantejades 

Regidoria d‟Igualtat 

Consell dels Infants 
2014 Puntual    

Dur a terme una acció 

performance per donar a 

conèixer la Guia de la 

coresponsabilitat en el marc 

del 8 de març 

Difondre, a través d‟un acte, 

la Guia de la coresponsabilitat 

i donar-la a conèixer a 

diferents perfils de la població 

Tipus d‟acte realitzat Regidoria d‟Igualtat 2013 Contínua    

Continuar plantejant accions 

que visualitzin quines tasques 

duen a terme homes i dones 

a les llars (“Qui fa què?”) 

Sensibilitzar la ciutadania de 

la desigualtat en el 

repartiment de tasques  

Tipus d‟accions 

realitzades 
Regidoria d‟Igualtat 2014 Contínua    
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4: Benestar i qualitat de vida 

OBJECTIUS  ESPECÍFICS  

OBJECTIU 4.1. Vetllar perquè Sant Cugat sigui una ciutat inclusiva, cohesionada i participativa fomentant la incorporació de 
les dones en totes les esferes socioculturals de la ciutat 

OBJECTIU 4.2. Definir un model de ciutat basat en el benestar de les persones i que tingui en compte la perspectiva de 
gènere  

OBJECTIU 4.3 Promoure accions que afavoreixin la salut de les dones i fomentin estils de vida saludables 

OBJECTIU 4.4 Fomentar l’esport femení com a element de promoció de la salut de les dones 

ACCIONS RESULTATS  PREVISTOS 
INDICADORS 

D’AVALUACIÓ 

ÀREES 

IMPLICADES 

TEMPORITZACIÓ PRESSUPOST 

Any 

d’inici 

Durada 
(puntual/
contínua) 

1
.0

0
0

 

1
.0

0
0

-
5

.0
0

0
 

5
.0

0
0

 

Objectiu 4.1. Vetllar perquè Sant Cugat sigui una ciutat inclusiva, cohesionada i participativa fomentant la incorporació de 
les dones en totes les esferes socioculturals de la ciutat 

Recopilar dades sobre l‟ús 
dels equipaments culturals 
desagregades per sexe 

S‟obtindrà informació 
sistematitzada sobre els 
perfils d‟utilització dels 
equipaments 
 

Núm.  d‟equipaments 

que recullen dades 

desagregades per sexe 

Regidoria d‟Igualtat 

Regidoria de Cultura 
2013 Contínua    

Redactar bases reguladores 

de subvencions amb criteris 

de gènere 

Promocionar aquelles entitats 

i associacions que incorporin 

la perspectiva de gènere en 

les seves activitats 

Núm. i tipus de criteris 

d‟igualtat de gènere 

% de subvencions amb 

criteris de gènere 

Regidoria d‟Igualtat 

Regidoria de Cultura 
2013 Contínua    
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Organitzar una exposició 
sobre igualtat d‟oportunitats a 
Sant Cugat incloent material 
artístic divers (pintura, 
fotografia…) 

Sensibilitzar la ciutadania 
sobre la importància de la 
igualtat d‟oportunitats i 
difondre creacions d‟artistes 
del municipi 

Materials exposats a 
l‟exposició  
Núm.  de visitants per 
sexe 

Regidoria d‟Igualtat 

Regidoria de Cultura 
2014 Puntual    

Dissenyar sessions 
informatives per a les 
associacions i entitats sobre 
com incorporar la perspectiva 
de gènere als seus projectes i 
al seu funcionament 

Donar eines i sensibilitzar les 
entitats sobre quina pot ser la 
seva contribució a una 
participació més igualitària 

Núm. de sessions 
informatives realitzades 
Núm. i tipus d‟entitats 
participants  
Representats de les 
entitats per sexe 

Regidoria d‟Igualtat 

Regidoria de Cultura 
2015 Puntual    

Posada en marxa de la 
iniciativa “En bones mans”: 
fer un reconeixement 
simbòlic, el dia 8 de març a la 
sortida dels centres 
educatius,  a totes aquelles 
dones grans que realitzen 
tasques de cura d‟infants i 
suport a les famílies;  

Reconèixer i visualitzar el 
paper que actualment les 
dones grans estan realitzant 
per ajudar les seves famílies  

Tipus de reconeixement  
Núm. de dones grans a 
les que s‟ha reconegut 
Centres educatius 
implicats 

Regidoria d‟Igualtat 

Regidoria d‟Educació 

Àmbit de polítiques 

socials (Gent gran) 

2014 Puntual    

Objectiu 4.2 Definir un model de ciutat basat en el benestar de les persones i que tingui en compte la perspectiva de gènere 

Formació sobre la 
incorporació de la perspectiva 
de gènere al disseny del 
model de ciutat pel personal 
tècnic responsable de la 
planificació urbanística i la 
planificació dels elements del 
mobiliari urbà 

S‟haurà sensibilitzat i format 

el personal tècnic en el 

disseny de ciutats i territoris 

integrant la perspectiva de 

gènere 

Núm. de sessions  

Núm.  de personal 

assistent per sexe  

Grau de satisfacció amb 

les sessions 

Regidoria d‟Igualtat 

Regidoria de Serveis 

Urbans i 

Manteniment de la 

Ciutat 

2016 Puntual    
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Redacció d‟un protocol de 
criteris des de la perspectiva 
de gènere per la redacció de 
projectes i precs de 
condicions  

Avançar en la 

transversalització de gènere a 

l‟Ajuntament i amb la 

ciutadania 

Redacció del Protocol 

Regidoria d‟Igualtat 

Regidoria de Serveis 

Urbans i 

Manteniment de la 

Ciutat 

2015 Puntual    

Elaborar un informe de les 

zones detectades com a 

insegures a partir de la 

informació del Pla de Mobilitat 

i altres fonts, fent 

especialment èmfasi en els 

vespres/nits a la ciutat i en 

les percepcions de la 

seguretat de les dones 

Disposar d‟informació 

actualitzada sobre quines 

zones de la ciutat són 

percebudes com a insegures 

Elaboració de l‟informe 

Persones implicades en 

l‟elaboració 

Regidoria d‟Igualtat 

Regidoria Valors 

Cívics, Medi Ambient 

i Mobilitat 

2015 Puntual    

Incorporar la perspectiva de 

gènere en la remodelació o 

substitució o nova orientació 

del mobiliari urbà  

Procurar que es tinguin en 

compte les necessitats tant de 

les dones com dels homes a 

l‟hora de dissenyar el 

mobiliari urbà 

Núm. de remodelacions 
del mobiliari urbà i 
forma en què s‟ha 
considerat la 
perspectiva de gènere 

Regidoria d‟Igualtat 

Regidoria Valors 

Cívics, Medi Ambient 

i Mobilitat 

2016 Contínua    

Tenir en compte la 

perspectiva de gènere en la 

disposició dels nous 

aparcaments establerts en el 

Pla de Mobilitat  

Tenir en compte els usos del 

transport privat que fan 

dones i homes quan s‟ubiquin 

els apartaments 

Núm. de nous 
aparcaments i i forma 
en què s‟ha considerat 
la perspectiva de 
gènere 

Regidoria d‟Igualtat 

Regidoria Valors 

Cívics, Medi Ambient 

i Mobilitat 

2016 Puntual    

Millorar la il·luminació de 

punts detectats com a 

insegurs 

S‟incrementarà la seguretat 

de l‟espai públic a través de 

l‟enllumenat públic 

Núm.  i localització de 
zones detectades com a 
insegures 
% de zones insegures 
il·luminades 

Regidoria d‟Igualtat 

Regidoria de Serveis 

Urbans i 

Manteniment de la 

Ciutat 

2016 Contínua    
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Mantenir els busos de barri i 

revisar-ne els horaris 

Facilitar la mobilitat a Sant 

Cugat, especialment als barris 

més allunyats del centre 

Núm.  i recorreguts 

dels busos de barris 

Horaris dels busos 

Zones no cobertes pels 

busos 

Regidoria d‟Igualtat 

Regidoria Valors 

Cívics, Medi Ambient 

i Mobilitat 

2016 Contínua    

Sessió de treball per plantejar 

possibles mitjans de transport 

alternatius als barris 

(carpooling, tiquets de 

mobilitat etc.) 

Idear noves possibilitats per 

millorar la mobilitat als barris 

més allunyats del centre i per 

generar nova ocupació 

Realització de la sessió 

de treball 

Persones implicades 

Mesures plantejades 

Regidoria d‟Igualtat 

Regidoria Valors 

Cívics, Medi Ambient 

i Mobilitat 

Servei d‟Ocupació 

Municipal 

2016 Puntual    

Objectiu 4.3 Promoure accions que afavoreixin la salut de les dones i fomentin estils de vida saludables 

Coordinar xerrades i 
conferències de promoció de 
la salut de les dones en 
diferents punts de la ciutat 

Es donaran eines a les dones 
per tal que tinguin un millor 
coneixement de la seva salut 

Núm., temàtica i lloc de 
realització de les 
xerrades  
Núm.   d‟assistents 

Regidoria d‟Igualtat 

Secció de Salut 

Pública 

2014 Contínua    

Col·laborar en les xerrades i 
tallers d‟exercicis per a dones 
amb fibromiàlgia 

Es proporcionaran recursos 
per a la millora de la qualitat 
de vida de les dones amb 
fibromiàlgia i se sensibilitzarà 
la ciutadania sobre aquesta 
malaltia 

Núm.   i temàtica dels 
tallers  
Núm.   d‟assistents 
Grau de satisfacció amb 
els tallers 

Regidoria d‟Igualtat 

Secció de Salut 

Pública 

2014 Contínua    

Organitzar tallers sobre 
alimentació saludable a 
escoles i instituts de Sant 
Cugat 

Sensibilitzar infants i  
adolescents sobre la 
importància d‟una alimentació 
saludable i prevenir possibles 
trastorns alimentaris 

Núm.   de tallers 
realitzats  
Núm.   d‟alumnat 
assistent  
Grau de satisfacció amb 
els tallers 

Regidoria d‟Igualtat 

Secció de Salut 

Pública 

Regidoria d‟Educació 

2014 Contínua    
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Programar activitats per 
commemorar el Dia Contra el 
Càncer de Mama (19 
d‟octubre) 

Sensibilitzar la ciutadania 
sobre el càncer de mama i 
sobre com prevenir-lo i 
tractar-lo 

Núm.   i tipus 
d‟activitats realitzades 

Regidoria d‟Igualtat 

Secció de Salut 

Pública 

2014 Contínua    

Creació de Grups d‟Ajuda 

Mútua 

Les persones amb algun 

problema de salut podran 

continuar disposant d‟un 

espai de reunió per compartir 

les seves experiències i 

millorar la seva situació  

Núm.   de Grups creats 

Núm.   de participants 

Grau de satisfacció amb 

els Grups 

Regidoria d‟Igualtat 

Secció de Salut 

Pública 

2014 Contínua    

Objectiu 4.4 Fomentar l’esport femení com a element de promoció de la salut de les dones 

Donar suport (tècnic i/o 
econòmic) a entitats 
esportives que promoguin la 
pràctica esportiva de les 
dones, la seva incorporació 
com a personal tècnic i en les 
juntes directives 

Es facilitarà la participació de 
les dones en les activitats 
esportives en totes les seves 
vessants (pràctica, tècnica i 
directiva) 

Núm.   d‟entitats que 
promouen la pràctica 
esportiva de dones 
Núm.   i tipus 
d‟accions de suport 
realitzades 

Regidoria d‟Igualtat 

Regidoria d‟Esports 
2014 Contínua    

Realitzar una Diagnosi amb 
dades desagregades per sexe 
sobre la pràctica esportiva a 
Sant Cugat 

Es disposarà d‟una anàlisi 
sobre com practiquen l‟esport 
els homes i dones de la ciutat 
que permetrà plantejar 
activitats i programes més 
adequats a les necessitats 

Núm.   d‟indicadors 
sobre la pràctica 
esportiva desagregats 
per sexe 

Regidoria d‟Igualtat 

Regidoria d‟Esports 
2015 Puntual    

Plantejar una línia específica 
per fomentar la pràctica 
esportiva en la franja dels 12 
als 18 anys, amb especial 
atenció a les noies 

Els i les adolescents de Sant 
Cugat tindran una alternativa 
a la pràctica esportiva de 
competició en clubs per tal 
d‟evitar que abandonin la 
realització d‟exercici físic 

Núm.   i tipus 
d‟accions plantejades 
específicament per la 
franja dels 12-18 anys 
Núm.  de participants 
en les activitats per 
sexe 

Regidoria d‟Igualtat 

Regidoria d‟Esports 
2015 Contínua    
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8. Glossari 
 

Acció positiva: estratègia destinada a establir la igualtat d‟oportunitats de les 

dones mitjançant mesures temporals, que permetin corregir les desigualtats que 

són el resultat de pràctiques o de sistemes socials.  

Anàlisi de gènere: és una eina per diagnosticar les diferències entre dones i 

homes, i establir un programa d‟accions. Necessita dades desglossades per sexe 

per detectar i corregir les condicions, les necessitats, els índex de participació, 

accés als recursos i desenvolupament, accés al poder i la pressa de decisions, etc. 

entre dones i homes.  

Androcentrisme: conjunt de valors basats en una percepció centrada en normes 

masculines. Les societats androcèntriques són aquelles que situen l‟element masculí 

com a prototip i referent universal.  

Coeducació: Mètode educatiu que parteix del principi de la igualtat entre els sexes 

i de la no discriminació per raó de sexe. Coeducar significa educar conjuntament a 

nens i nenes en la idea de que hi ha diferents mirades i visions del món, i comporta 

la presència real de les dones i homes: en les aules, en l‟organització i gestió del 

sistema educatiu i dels centres escolars, la relació i interacció entre l‟alumnat i el 

professorat, els currículums, el llenguatge, les unitats d‟aprenentatge, els materials, 

els llibres, etc. 

Conciliació de la vida personal, familiar i laboral: possibilitat d‟una persona de 

fer compatible l‟espai personal, familiar i social amb el laboral, i de poder 

desenvolupar-se en els diferents àmbits.  

Corresponsabilitat en el treball reproductiu: participació equilibrada d‟homes i 

de dones en totes les tasques i responsabilitat de la vida familiar, des del treball 

domèstic fins la cura de persones dependents.  

Dades desagregades per sexe: recollida, tractament i anàlisi, i publicació de les 

dades i informació estadística desglossada per sexes, tenint en compte les 

especificats del gènere i visibilitzar tant als homes com a les dones. 

Desigualtat de tracte: manca d‟igualtat en el tracte entre dones i homes, no 

respectant el principi d‟igualtat d‟oportunitats tant en l‟àmbit privat com públic, 

especialment en matèria d‟ocupació i treball.  

Discriminació directa per raó de sexe: una persona es tractada, atenent el seu 

sexe, de manera menys favorable que una altra en situació comparable.  

Discriminació indirecta per raó de sexe: situació en que una disposició, pràctica 

o criteri aparentment neutres, posa persones d‟un sexe en desavantatge particular 

respecte a persones d‟altre sexe.  
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Divisió sexual del treball: repartiment social de tasques en funció del sexe, 

segons el qual tradicionalment s‟atribueix a les dones, el treball reproductiu, i als 

homes, el treball productiu.   

Doble presència: presència d‟una dona al lloc de treball remunerat, alhora que 

s‟ocupa de la major part del treball reproductiu.  

Doble jornada: situació en que es troben les dones quan han de sumar la jornada 

laboral remunerada i una jornada posterior dedica a les responsabilitats familiars: 

les tasques de la llar i la cura de persones dependents.  

Gender Mainstreaming / transversalitat de gènere: estratègia que implica 

incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques, actuacions i diagnòstics, 

tenint en compte les necessitats i els interessos tant d‟homes com de dones. També 

les dones han de participar en igualtat amb els homes, en la definició d‟estratègies, 

polítiques i avaluacions.    

Igualtat d’oportunitats entre homes i dones: condició de ser iguals homes i 

dones en l‟àmbit laboral, social, cultural, econòmic i polític, sense obstacles, 

barreres o estereotips sexistes que limitin les seves possibilitats.  

Igualtat de gènere: condició de ser iguals homes i dones en les possibilitats de 

desenvolupament personal i en la capacitat de prendre decisions, en tan que s‟han 

de gestionar i valorar amb equitat els diferents comportaments, aspiracions i 

necessitats de dones i homes. 

Llenguatge sexista: quan s‟usa el masculí com a genèric, i només en femení per a 

determinades categories o professions. L‟ús d‟un llenguatge no sexista és aquell 

que reflecteix la diversitat social, i trenca els estereotips i imaginaris sexistes. 

Perspectiva de gènere: implica que en l‟anàlisi, planificació, disseny i execució de 

polítiques i actuacions ha de tenir en compte les diferents necessitats entre dones i 

homes, en totes les dimensions biològica, psicològica, històrica, social i cultural. 

Pla d’igualtat: conjunt d‟estratègies emmarcades a l‟augment de la participació de 

les dones en tots els àmbits de la societat i incidir en les diferents dimensions de 

desigualtat mitjançant la definició d‟objectius i línies d‟actuació que es concreten en 

la planificació i priorització d‟un programa d‟accions a implementar a curt i mig 

termini, implicant a tota la comunitat en la seva consecució.  

Polítiques d’igualtat: conjunt de mesures que incorporen la perspectiva de 

gènere en la planificació, el desenvolupament i avaluació de les decisions per a 

eradicar situacions de desigualtat i de discriminació entre dones i homes. Veure 

definició perspectiva de gènere.  

Rols de gènere: patrons de comportament que, en una societat concreta, s‟espera 

d‟una persona, per raó del seu sexe. Les persones es socialitzen en aquests rols i 

s‟assumeixen com a propis, i a partir d‟aquí es construeix la seva psicologia, 

afectivitat i autoestima.  
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Segregació horitzontal de l’ocupació: hi ha concentració d‟un sexe en activitats 

i sectors professionals molts específics. De tal manera que les ocupacions 

feminitzades es caracteritzen per una remuneració i un valor social inferior, i 

vinculades als serveis i a l'atenció i cura de persones. Veure definició de terra 

enganxós.  

Segregació vertical de l’ocupació: concentració de les dones en llocs de treball 

de menor responsabilitat en diferents nivells d‟activitats, és a dir, tenen dificultats 

per poder desenvolupar-se professionalment. Veure definició de sostre de vidre. 

Sensibilització en gènere: procés de reflexió, conscienciació i socialització que 

genera un canvi d‟actitud cap a la igualtat de gènere després del reconeixement 

que existeix la discriminació per raó de sexe. 

Sexisme: comportament basat en suposicions i creences que legitimen 

l‟hegemonia dels homes vers les dones, que resulten ser un conjunt de pràctiques 

discriminatòries vers les dones, presents en totes les esferes de la vida i les 

relacions humanes.  

Terra enganxós: la segregació ocupacional femenina es relaciona amb la metàfora 

“terra enganxós”, és a dir, fa referència a les dificultats amb les que moltes dones 

es troben quan queden “enganxades” gestionant el treball reproductiu i de cura de 

persones, o ocupant llocs de treball menor qualificació o de condicions més 

vulnerables. Veure definició segregació horitzontal de l’ocupació. 

Sostre de vidre: la segregació vertical femenina es relaciona amb l‟existència d‟un 

“sostre de vidre”, és a dir, unes barreres invisibles i subtils que dificulten l‟accés a 

les dones als nivells més alts de poder i de responsabilitat, i de pressa de decisions 

d‟una empresa o organització. Veure definició segregació vertical de l’ocupació. 

Violència de gènere / violència masclista: 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. 
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9. Annex 

Annex. 1. Relació de documentació consultada 

 

 Astelarra, Judith. Veinte años de políticas de igualdad. Ediciones Cátedra, 

Madrid, 2005  

 Estudi Sant Cugat en Femení II, 2010 

 II Informe semestral sobre l‟Impacte de la violència contra les dones a Sant 

Cugat, 2012 

 Guia de Recursos per lluitar contra la violència de gènere, 2012 

 Memòria DonaInformació 2006 

 Memòria DonaInformació 2007 

 Memòria DonaInformació 2008 

 Memòria DonaInformació 2009 

 Memòria DonaInformació 2010 

 Memòria DonaInformació 2011 

 Memòria Tècnica Servei d‟Informació i Atenció a les Dones, 2011 

 Pla d'Alineació i Competitivitat Estratègica. 

PACTE (polític-tècnic 2012-2015) 

 Pla Intern d‟Igualtat de l‟Ajuntament de Sant Cugat, 2012-2015 

 Pla Municipal per a la Igualtat d‟Oportunitats entre Dones i Homes 

 Organigrama polític i de gestió de l‟Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 

2008 

 Pla Local d‟Habitatge 2012 

 Memòria de Salut Pública 2011 

 Memòria del Servei de Ciutadania. Departament: Gent gran, 2011 

 Memòria del Servei de Ciutadania. Departament: Persones amb necessitats 

d‟atencions especials, 2011 

 Pla d‟alineació i Competitivitat Estratègica: Pacte 2012-2015 

 Presentació del Servei d‟Ocupació Municipal, febrer 2012 

 Memòria de Serveis Socials 2011 

 Pla d‟equipaments de Sant Cugat (2008-2018). Document de conclusions 

 Pla de Mobilitat Urbana de Sant Cugat del Vallès, setembre 2012 

 

  



 

 Informe                d 

 

123 
 

Annex 2. Perfil de les persones enquestades 

 

Les persones enquestades tenen una mitjana de 56 anys en el cas de les entitats, i 

de 45,4 anys en el cas de la plantilla de l‟Ajuntament.  

La distribució de les edats per a cadascun dels col·lectius es representa en el 

següent gràfic, en el que destaca l‟elevada proporció de persones de més de 60 

anys (46,7%) i la baixa proporció dels menors de 40 anys (13,3%) en les entitats.  

Les persones de la plantilla de l‟Ajuntament que han respost al qüestionari són 

força més joves: destaquen les persones de la franja de 31 a 40 anys (30,5%) i les 

de 41 a 50 (31,8%). 

 

 

 

 

La mostra està equilibrada pel que fa a la representació per sexes en el cas de les 

entitats: un 50% són homes i un 50% dones. Respecte a la plantilla de 

l‟Ajuntament, han contestat força més dones que homes: un 67,5% en front un 

32,5%. Cal tenir en compte que, segons dades del 20106, la plantilla està formada 

per un 52% d‟homes i un 48% de dones. Les dones, per tant, han contestat el 

qüestionari en major mesura que els homes de l‟Ajuntament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Pla Intern d‟Igualtat de l‟Ajuntament de Sant Cugat, 2012-2015 
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Plantilla 
Ajuntament

Entitats

Gràfic 13. Edat de les persones enquestades (%)

Fins a 30 anys

De 31 a 40 anys

De 41 a 50 anys

De 51 a 60 anys

Més de 60 anys

Base: 30 (entitats); 157 (plantilla). Font: Qüestionari d‟avaluació del Pla d‟Igualtat de Sant Cugat 

(entitats i plantilla) 
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Gràfic 14. Sexe de les persones enquestades 

Entitats Plantilla Ajuntament 

  
Base: 32 Base: 157 

  Font: Qüestionari d‟avaluació del Pla d‟Igualtat de Sant Cugat (entitats i plantilla) 

 

 

 

Respecte a l‟àmbit al que 

pertanyen les entitats de les 

persones enquestades, destaca 

que més d‟un quart de la mostra 

(25,8%) pertany a associacions de 

gent gran; seguidament destaquen 

les associacions veïnals (19,4%) i 

les culturals (19,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homes
50%

Dones
50%

Homes
32,5%

Dones
67,5%

28,1%

18,8%

6,3%

15,6%

18,8%

3,1%
3,1%

6,3%

Gràfic 15. Àmbit de les entitats

Gent gran

Associacions 
Veïnals
Dones

Esportives

Culturals

Religiosa

Sanitària

Base: 32 
Font: Qüestionari d’avaluació del Pla d’Igualtat de Sant Cugat (entitats)  
 

Font: Qüestionari d’avaluació del Pla d’Igualtat de Sant Cugat (entitats i plantilla) 
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Taula 34. Àmbit de l’organigrama de l’Ajuntament 

En referència a la plantilla de 

l‟Ajuntament, la taula 14 

detalla a quins àmbits 

pertanyen les persones que han 

contestat l‟enquesta. Destaca 

per sobre la resta, l‟àrea de 

Territori (21,8%), que inclou 

Medi Ambient, Mobilitat i 

l‟empresa municipal PROMUSA. 

 Àmbit de l’organigrama de 

l’Ajuntament7 

% 

Territori 21,8% 

Serveis Interns i Innovació 15,4% 

Cultura, Esports, Educació  

i Joventut 14,7% 

Polítiques Socials 10,3% 

Gerència 8,3% 

Economia i Planificació  

Estratègica 8,3% 

Serveis Urbans i Maneniment de la Ciutat  7,7% 

Seguretat Ciutadana 5,8% 

Secretaria 2,6% 

Gabinet d'Alcaldia 2,6% 

Tresoreria 1,9% 

 Intervenció 0,6% 

Base 

Font: Qüestionari d‟avaluació del Pla d‟Igualtat 

de Sant Cugat (plantilla) 

156 

 

  

                                                             
7
 La classificació de les respostes proporcionades per les persones enquestades s‟ha realitzat en base a 

l‟Organigrama de Gestió de l‟Ajuntament de Sant Cugat del Vallès  
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Annex 3. Entrevistes realitzades 

 

Persona entrevistada Càrrec a l’Ajuntament de Sant Cugat 

 Sr. Ferran Domínguez 
Cap del Servei d'Esports 

 Sra. Glòria Garcia Responsable del Servei d‟Ocupació Municipal 

 Sra. Rosa Pitarch Cap del Servei d‟Educació 

 Sr. Josep Heredia Cap de Comerç 

 Sr. Manel Turón Tècnic de Joventut 

 Cristina Recasens Assessora de polítiques socials 

 Rosa Botella Tècnica-psicòloga de polítiques d‟igualtat 

 

Annex 4. Persones participants les sessions de treball 

Persones participants 

 Olga Martinez,  entitat Noestasola 

 Mercè Beascoa, Associació Dones Artístes 

 Amadeu Pi, coordinadora d‟Ampas 

 Mar  Gaya, Ampa Catalunya 

 Elsa Poveda, Ampa Europa 

 Manel Turón, responsable Joventut 

 Cristina Recasens, Assessora de polítiques socials 

 Margarita Español, representant Sanitat 

 Gloria Urtasun, Coordinadora serveis socials 

 Maria Ferrer, assistent social 

 Rosa Botella, servei DonaInformació 
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Annex 5. Fitxes de seguiment del Pla d’Accions  
 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1: Impuls les polítiques de gènere: apoderament i governança 

Acció 
Any de 

realització 
Observacions 

Posada en marxa del II Pla d‟igualtat, 2013-2016 2013  

Seguiment i dinamització anual del II Pla d‟Igualtat 2013 
 

Supervisió anual del II Pla d‟Igualtat 2013 
 

Realització dues conferències: una sobre els beneficis de la igualtat 
per al personal tècnic i polític de l‟Ajuntament i l‟altre sobre el 
significat de la igualtat per a les entitats 

2015 
 

Creació d‟una Taula d‟Igualtat transversal i amb reunions 
periòdiques que vetlli per la implementació del Pla d‟Igualtat amb 
la presidència de l‟Alcaldessa, amb la presència de personal de 
l‟Ajuntament i les entitats i emmarcada en Consell Municipal de 
Serveis Socials 

2013 

 

Implementar el Pla d‟Igualtat Intern, 2012 2013 
 

Formació: “Quina traducció real té la perspectiva de gènere al 
nostre àmbit de treball?” Eines practiques d‟aplicació  

2014 
 

Formació específica en indicadors de gènere i dades desagregades 
per sexe 

2014 
 

Revisar i corregir, si s‟escau, des de la perspectiva de gènere els 
principals Programes, plans, projectes i plecs municipals  

2014 

 

Disposar d‟un espai específic visible al web corporatiu de 
l‟Ajuntament de Sant Cugat per al Pla d‟Igualtat i la Taula 
d‟Igualtat 

2014 
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Revisar que el web de l‟Ajuntament no inclogui llenguatge sexista  2013 
 

Visibilitzar al web de l‟Ajuntament un espai dedicat a les polítiques 
d‟igualtat de gènere on s‟hi inclogui un espai de dona, de 
coresponsablitat, de família, etc. 

2014 

 

Elaborar materials de divulgació i sensibilització adequats per a 
cada target: infants, joves, entitats, empreses, etc. i fer-ne difusió 
a través de diferents canals 

2014 

 

Cercar noves eines de comunicació basades en les xarxes socials 
per tal de difondre la Taula d‟Igualtat i les seves accions 

2014 
 

Incorporar en els mitjans de comunicació de les entitats i les 
AMPAs (revistes, butlletins, etc.) l‟agenda d‟activitats sobre 
igualtat de gènere així com argumentari igualitari 

2015 

 

Continuar proporcionant i potenciant espais de trobada per a les 
entitats de dones 

2013 
 

Oferir i difondre activitats que fomentin l‟apoderament de les 
dones: cursos de competències professionals, tallers de 
comunicació, tallers de lideratge, etc., tenint en compte les 
necessitats formatives i les disponibilitats d‟horari de les dones 

2013 

 

Tallers i formació específica per a dones en competències 
transversals i de lideratge necessàries per ocupar llocs de 
responsabilitat laboral  

2014 

 

Programar Tallers a les escoles i instituts sobre els estereotips de 
gènere als mitjans de comunicació, en el marc del Pla de 
Dinamització Educativa 

2015 
 

Elaboració d‟un argumentari que expliqui de manera pedagògica 
els beneficis de la igualtat entre les dones i els homes 

2015 
 

Creació de materials divulgatius a partir de l‟argumentari 
pedagògic adequats a diferents targets: joventut, empreses, 

2015 
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entitats, escoles... 

Recopilar dades sobre la situació de l‟educació al municipi 
(alumnat, professorat, fracàs escolar...) desagregades per sexe 

2015 
 

Avaluar l‟experiència del curs coeducatiu de l‟Institut Arnau Cadell i 
plantejar replicar-lo en d‟altres centres de secundària de Sant 
Cugat 

2014 
 

Establir canals de comunicació amb les AMPAS per tal d‟implicar i 
sensibilitzar les mares i els pares en l‟educació en valors igualitaris 2015 

 

Revisar el fons de les Biblioteques Municipals des de la perspectiva 
de gènere 

2015 
 

Adquisició de llibres i material sobre coeducació i contes no 
sexistes per a la Xarxa de Biblioteques de Sant Cugat 

2015 
 

Incrementar el fons documental “Alternoteca” sobre continguts de 
sensibilització social del Casal de Joves Torreblanca amb material 
no sexista i contribuir a fer-ne difusió. 

2015 
 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2: Lluitar contra la violència de gènere 

Acció 
Any de 

realització 
Observacions 

Mantenir la Xarxa de lluita contra el maltractament i la violència de 
gènere  

2013 
 

Organitzar activitats de sensibilització vers la violència de gènere 
en el marc del 25 de nombre, Dia internacional contra la violència 
de gènere 

2013 
 

Mantenir els serveis d‟atenció i assessorament especialitzats en 
violència de gènere al DonaInformació (atenció personalitzada, 
suport en grup, atenció als infants) 

2013 
 

Continuar proporcionant el Servei de Teleassistència Mòbil (TAM) 2013  

Establir acords amb els canals de comunicació municipals i locals 
sobre el tractament de la informació sobre violència de gènere 

2014 
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Mantenir la jornada de treball per debatre i repensar les eines 
d‟intervenció de la violència de gènere 

2013 
 

Detectar les necessitats formatives del personal tècnic en matèria 
de violència de gènere 

2015 
 

Redactar un Pacte contra la violència de gènere a Sant Cugat que 
impliqui a l‟administració local i als conjunt de les entitats de Sant 
Cugat 

2014 
 

Incorporar informació sobre igualtat de gènere i eines de lluita 
contra la violència de gènere en les sessions d‟acollida de les 
persones nouvingudes 

2014 
 

Traduir la “Guia de Recursos per lluitar contra la violència de 
gènere” (2012) al castellà 

2014 
 

Campanya “Empreses contra la violència de gènere” dins del marc 
d‟una Societat Lliure de Violència de Gènere  

2015 
 

Realitzar una acció informativa i de prevenció de la violència de 
gènere dirigida al col·lectiu de gent gran dins dels Casals d‟Avis  

2015 
 

Organitzar xerrades informatives i de sensibilització sobre violència 
de gènere a les AMPES dels centres educatius i a les entitats de 
lleure 

2015 
 

Plantejar una acció de sensibilització participativa contra la 
violència de gènere destinada als i les joves (concurs, premi, 
mostra de treballs, reportatge fotogràfic...) 

2015 
 

Dissenyar tallers a les escoles, instituts i centres cívics sobre 
resolució no violenta de conflictes 

2015 
 

Continuar elaborant l‟informe Semestral i Anual d‟anàlisi de 
l‟impacte de la violència de gènere a Sant Cugat 

2013 
 

Establir i actualitzar els indicadors de risc de violència de gènere 2013  

Elaborar un Informe específic sobre adolescència i joventut i valors 
igualitaris vinculat al Pla Jove de Sant Cugat  

2015 
 

Estudiar la creació d‟un Observatori de violència de gènere 2015  
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3: Ocupació i emprenedoria: talent i lideratge femení 

Acció 
Any de 

realització 
Observacions 

Elaborar Plans d‟Ocupació que contemplin i facilitin la contractació 
de dones majors de 45 anys 

2013 
 

Detectar les necessitats formatives de les dones amb majors 
dificultats d‟inserció laboral, buscar possibles jaciments d‟ocupació 
i implementar les accions de formació necessàries. 

2014 
 

Mantenir actualitzades les bases de dades del Servei d‟Ocupació 
amb indicadors desagregats per sexe 

2013 
 

Formació específica pel personal del Servei de Comerç i el Servei 
d‟Ocupació Municipal d‟indicadors amb perspectiva de gènere 

2013 

 

Elaborar i publicar un estudi comparatiu sobre el PIB que genera el 
treball (productiu i reproductiu) de les dones a Sant Cugat 

2014 
 

Elaborar un estudi sobre les dones emprenedores, empresàries i 
professionals de Sant Cugat per tal d‟identificar les necessitats i 
expectatives d‟aquest col·lectiu 

2014 

 

Crear una Xarxa de Dones Emprenedores de Sant Cugat i cercar 
sinèrgies amb altres associacions locals i amb l‟Associació 
d‟Empresàries i Directives del Vallès 

2013 

 

Incentivar la participació de dones emprenedores i dedicar especial 
atenció a l‟emprenedoria femenina en la jornada d‟emprenedoria 
de Sant Cugat 

2014 

 

Curs “Lideratge femení i generació d‟ocupació” destinat a dones 
emprenedores, empresàries, directives, professionals i 
potencialment emprenedores de tots els àmbits, especialment el 
de l‟economia social 

2014 
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Organitzar una xerrada dirigida al teixit empresarial de la ciutat 
sobre el lideratge femení i la competitivitat a les empreses 

2015 
 

Curs “Comerç i gènere: una nova mirada al desenvolupament 
econòmic”  

2014 
 

Fomentar l‟elaboració de Plans d‟Igualtat i de Competitivitat a les 
empreses del municipi potenciant en els concursos públics aquelles 
empreses que tinguin un Pla vigent 

2015 

 

Organització d‟una Jornada de commemoració del 19 de març, Dia 
del Pare Igualitari, amb l‟eix de treball de la coresponsabilitat  

2014 
 

Potenciar i mantenir el banc del temps 2013  

Detecció i difusió de bones pràctiques a les empreses de la ciutat 
en matèria de conciliació laboral 

2013 
 

Organitzar tallers sobre usos del temps per a dones i homes de 
Sant Cugat 

2015 
 

Plantejar accions conjuntes amb el Consell dels Infants per 
fomentar la coresponsabilitat 

2014 
 

Dur a terme una acció performance per donar a conèixer la Guia 
de la coresponsabilitat en el marc del 8 de març 

2013 
 

Continuar plantejant accions que visibilitzin quines tasques duen a 
terme homes i dones a les llars (“Qui fa què?”) 

2014 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4: Benestar i qualitat de vida 

Acció 
Any de 

realització 
Observacions 

Recopilar dades sobre l‟ús dels equipaments culturals 
desagregades per sexe 2013 

 

Redactar bases reguladores de subvencions amb criteris d‟igualtat 
de gènere 

2013 
 

Organitzar una exposició sobre igualtat d‟oportunitats a Sant Cugat 
incloent material artístic divers (pintura, fotografia…) 

2014 
 

Dissenyar sessions informatives per a les associacions i entitats 
sobre com incorporar la perspectiva de gènere als seus projectes i 
al seu funcionament 

2015 

 

Posada en marxa de la iniciativa “En bones mans”: fer un 
reconeixement simbòlic, el dia 8 de març a la sortida dels centres 
educatius,  a totes aquelles dones grans que realitzen tasques de 
cura d‟infants i suport a les famílies;  

2014 

 

Formació sobre la incorporació de la perspectiva de gènere al 
disseny del model de ciutat pel personal tècnic responsable de la 
planificació urbanística 

2016 

 

Redacció d‟un protocol de criteris des de la perspectiva de gènere 
per la redacció de projectes i precs de condicions  2015 

 

Elaborar un informe de les zones detectades com a insegures a 
partir de la informació del Pla de Mobilitat i altres fonts, fent 
especialment èmfasi en els vespres/nits a la ciutat i en les 
percepcions de la seguretat de les dones 

2015 

 

Incorporar la perspectiva de gènere en la remodelació o substitució 
o nova orientació del mobiliari urbà  2016 

 

Tenir en compte la perspectiva de gènere en la disposició dels nous 
aparcaments establerts en el Pla de Mobilitat  2016 
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Millorar la il·luminació de punts detectats com a insegurs 2016  

Mantenir els busos de barri i revisar-ne els horaris 2016  

Sessió de treball per plantejar possibles mitjans de transport 
alternatius als barris (carpooling, tiquets de mobilitat etc.) 

2016 

 

Coordinar xerrades i conferències de promoció de la salut de les 
dones en diferents punts de la ciutat 2014 

 

Preparar xerrades i tallers d‟exercicis per a dones amb fibromiàlgia 2014  

Organitzar tallers sobre alimentació saludable a escoles i instituts 
de Sant Cugat 2014 

 

Programar activitats per commemorar el Dia Contra el Càncer de 
Mama (19 d‟octubre) 2014 

 

Creació de Grups d‟Ajuda Mútua 2014  

Donar suport (tècnic i/o econòmic) a entitats esportives que 
promoguin la pràctica esportiva de les dones, la seva incorporació 
com a personal tècnic i en les juntes directives 

2014 

 

Realitzar una Diagnosi amb dades desagregades per sexe sobre la 
pràctica esportiva a Sant Cugat 2015 

 

Plantejar una línia específica per fomentar la pràctica esportiva en 
la franja dels 12 als 18 anys, amb especial atenció a les noies 2015 

 

 

 

 

 


